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Detaljplan för del av Möllstorp 1:22 

Marstrandshorvan 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

 

Planområdets förutsättningar 

Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga 

naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden? 

Planförslagets förutsättningar 

Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens 

översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan? 

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 

mark och vatten  

djur- och växtliv  

biologisk mångfald  

befolkning 

människors hälsa 

landskap och bebyggelse  

forn-, kulturlämningar och annat kulturarv  

luft och klimatfaktorer 

materiella tillgångar 

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter 

 

 

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande 

miljöpåverkan. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och 

enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Om planen antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska påverkan beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB). 
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Planens syfte 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ölands Djurpark att 

utveckla sin verksamhet med ett hotell, på ett sätt som kan vara till 

nytta för regionen. Etableringen ska utformas med stor hänsyn till 

platsens värden för att säkra och utveckla det rörliga friluftslivet och 

områdets biologiska mångfald. 

Vidare är syftet att möjliggöra för naturnära boende i varierande 

former i anslutning till befintliga och kommande arbetsplatser med 

god tillgång till kommunikation. 

 

 

Planområdet 
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. Om 

checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

 JA 

 

NEJ 

Detaljplan inom Natura 

2000-område. 

      X 

Detaljplan för 

tillståndspliktig 

verksamhet enligt MKB 

förordningen bil. 3 

      X 

 

 

Planområdets förutsättningar 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Lagenligt skyddad natur 

Berörs     

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 3 

kap? 

Miljöbalkens 3 kap handlar 

om grundläggande 

bestämmelser för 

hushållning av mark- och 

vattenområden. Bl.a. 

områden av riksintresse för 

naturvården, 

kulturmiljövården, rörliga 

friluftslivet, samt övriga 

riksintressen. 

X  Enligt MB 3 kap 4§: Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 4 

kap? 

Miljöbalkens 4 kap handlar 

om särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark 

och vatten för vissa områden 

i landet. Gällande Öland: 

turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga 

friluftslivets, intressen ska 

särskilt beaktas vid 

bedömningen av 

tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller 

andra ingrepp i miljön. 

X       
 

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 riks-

intresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § 

MB riksintresse obruten kust. Riksintres-

set syftar främst till att skydda bad, cam-

ping och övriga rekreationsintressen ut-

med kustbandet. Detaljplanen bedöms 

inte påverka riksintresset på ett negativt 

sätt, utan snarare ge allmänheten en ökad 

möjlighet till bad och rekreation i områ-

det. 

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 

Miljöbalkens 7 kap handlar 

om skydd av områden: 

Naturpark, naturreservat, 

kulturreservat, naturminne, 

biotopskyddsområde, djur- 

och växtskyddsområde, 

strandskyddsområde, 

vattenskyddsområde, 

landskapsbildskydd   

X  På Öland gäller strandskydds-

bestämmelserna 300 meter från 

strandkant. Byggnation föreslås delvis 

inom strandskyddat område, ca 150 meter 

från strandkant. Dispens från 

strandskyddet krävs för byggnation inom 

strandskyddat område. 

Generella biotopskydd i 

jordbrukslandskapet har karterats 

(Naturcentrum, 2015). Biotopskyddade 

stenmurar och öppna diken finns inom 

planområdet. Tillstånd från länsstyrelsen 

krävs för eventuella ingrepp i 

biotopskyddade stenmurar och diken. 

 

- Natura 2000-område?       X       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Regionalt skydd 

Berörs     

- område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde 

(länsstyrelsens 

naturvårdsplan)? 

X  Planområdets nordvästra hörn berör södra 

kanten av: 

 Vassområde vid Möllstorp (N50), 

högt naturvärde 

Väster om planområdet finns 

 Kalmarsunds moränsystem (N47), 

högsta naturvärde 

- nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper är 

skogsområden med mycket 

höga naturvärden. 

      X Närmaste utpekade nyckelbiotop ligger 

drygt 100 m norr om planområdet. 

Alsumpskog med hög och jämn 

luftfuktighet, meandrande vattendrag. 

Kommunalt skydd 

Berörs     

- område som bedömts vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

X  n9 – Kustnära lövskogsområden – 

Brofästet till Stora Rör. Utmed hela 

nordvästra kuststräckan finns stora 

sammanhängande områden med kustnära 

lövskog.  

- I samband med eventuella 

exploateringar i kustnära lövskogar 

ska inventering alltid göras för att 

säkerställa bevarandet av befintliga 

naturvärden. 

- De kustnära lövskogarna är 

prioriterade för sina höga natur- och 

upplevelsevärden. 

- På platser där ek och gran växer 

tillsammans finns behov att utreda om 

det går att rensa bort gran de dessa 

annars riskerar att kväva ek och andra 

ädla lövträd. 

- Områden med grova träd och stor 

andel död ved ska prioriteras för 

utveckling av naturvärden. 
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Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Översiktsplan  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

         X 
 

b21 – Möllstorp västra. Området 

lämpar sig i första hand för bostä-

der. Eventuella störningar från 

Ölands djur- och nöjespark ska be-

aktas i samband med planering av 

området. Förekomsten av bevaran-

devärda skogsområden och träd ska 

utredas i samband med detaljplane-

skedet och kantzonerna mellan åker 

och skog är viktiga att bevara. En 

koppling norrut till Saxnäs kan bli 

aktuell från det nya området för att 

möjliggöra genomfart. 

 

v10 – Marstrandshorvan. Området 

är lämpligt för verksamheter som 

riktar sig mot allmänheten och be-

söksnäringen. Exempelvis vandrar-

hem, hotell eller småskalig 

handelsverksamhet. Befintliga väg-

dragningar och strukturer i land-

skapet ska ligga till grund för fram-

tida utformning och om möjligt 

förstärkas. Delar av den trädridå 

som finns ner mot Kalmarsund ska 

bevaras och ett upphävande av 

strandskyddet är en förutsättning 

för utveckling i området. Lägsta 

golvhöjd i förhållande till Kalmar-

sund ska beaktas i samband med 

planering. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

     
 

Ett planprogram har tagits fram där 

aktuellt planprogram ingår, 

Planprogram för Möllstorp 2:4 mfl.  

Enligt beslut avseende miljö-

påverkan för planprogrammet: 

Planprogrammets föreslagna 

områden för bebyggelse bedöms 

vara placerade med hänsyn till 

värdefull jordbruksmark och natur. 

De exploateringar som riskerar 

störst miljöpåverkan är föreslaget 

område för verksamhet nära kusten 

i sydväst och Trafikplats 

Färjestaden.  

Exploateringsområdet för 

verksamhet i sydväst 

(Marstrandshorvan) ligger delvis 

inom strandskydd, i anslutning till 

höga naturvärden och inom område 

som riskerar att påverkas av 

klimatförändringar. Området 

bedöms vara möjligt att exploatera 

så att betydande miljöpåverkan kan 

undvikas. Höga krav behöver 

ställas på anpassningar till 

närliggande naturvärden, strand-

skyddets syften, klimatanpassning 

och dagvattenhantering. För att 

undvika att exploateringen medför 

en betydande miljöpåverkan ska i 

detaljplaneskedet en MKB tas fram 

som ytterligare belyser dessa 

frågor. En skötselplan för värdefull 

natur kan behöva upprättas i 

samband med MKB för att säkra 

naturvärden i anslutning till 

verksamhet. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Mark- och vattenanvändning 

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller 

vattenanvändning i området: 

    

- i förhållande till faktiska 

förhållanden? 

       X Markanvändningen i området är i 

dagsläget jordbruk och skogsbruk. 

Det finns också strandområde med 

igenväxande strandäng. Området 

har inte tidigare exploaterats för 

bebyggelse. 

- enligt gällande plan? X             Planområdet är inte tidigare 

detaljplanelagt. 

 

Lokalisering och adderande effekter 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter 

X    

 

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter 

X         

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

X                   

 

 

Miljömål 

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 

    

- strider mot nationella 

miljömål? 

 X       Detta bör beskrivas i den MKB 

som tas fram.  

- strider mot regionala 

miljömål? 

 X             

- strider mot lokala miljömål? X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- strider mot nationella 

folkhälsomålen? 

X                   

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

X                   

- kan orsaka skada på 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt? 

X         

 

 

 

Miljökvalitetsnormer, MKN enl. 5 kap MB 

Kan genomförandet av planen 

medföra: 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- att MKN för buller 

överträds? 

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid icke väsentlig 

ombyggnad av 

trafikinfrastruktur är 65 dBA 

ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad). 

X             Översiktliga bullerberäkningar har 

genomförts i ett 

beräkningsprogram enligt 

Naturvårdsverkets modell. 

Föreslagen bebyggelse i östra delen 

av planområdet ligger i närheten av 

väg 958. För att inte riskera att 

överskrida gällande riktvärden för 

buller vid framtida uppskattade 

trafikmängder behövs ett avstånd 

av ca 27 m mellan vägmitt och 

bostädernas fasader. I framtida 

uppskattade trafikmängder har 

räknats in den trafik som kan 

genereras av att planområdet 

exploateras. Föreslaget 

naturområde och plusmark mellan 

väg och kvartersmark innebär att 

avståndet mellan bostäder och 

vägmitt blir minst 27 m. 

Riktvärdena bedöms därmed inte 

överskridas. 

En beräkning har även gjorts för 

buller från Ölandsbron/väg 137. 

Beräkningen räknar med ett 

avstånd av ca 500 m mellan väg 

och bostadsbebyggelse. 

Beräkningen har inte inkluderat att 

hotellbyggnader, vilka kan ha en 

avskärmande effekt, kan uppföras 

mellan stranden och bostäderna. 

Utifrån beräkningen riskerar inte 

riktvärdena för buller att 

överskridas.   

- att MKN för luft överträds? 

Regeringen har fastställt 

miljökvalitetsnormer för 

luftföroreningshalter i 

tätorter. Riktvärden finns för 

svaveldioxid, kvävedioxid, 

bly, bensen, kolmonoxid, 

bensen samt PM 10 (partiklar 

i utomhusluft). 

X             Luften i Mörbylånga kommun är 

av god kvalitet. Ökad trafik till 

följd av detaljplanen bedöms inte 

medföra att luftkvalitén försämras. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- att MKN för vatten 

överträds?  

Enligt Åtgärdsprogram för 

Södra Ölands vattendistrikt 

2009-2015 behöver 

kommunerna utveckla sin 

planläggning så att MKN för 

vatten uppnås och inte 

överträds. 

 

X        En dagvattenutredning har tagits 

fram som visar att MKN för vatten 

inte överträds, varken för 

ytvattenförekomsten Östra s 

Kalmarsunds kustvatten eller för 

grundvattenförekomsten Ölands 

kalkberg. Detta ska också beskrivas 

i den MKB som tas fram. 

 

Miljöfarlig verksamhet enligt MB 

Anger planen förutsättningar 

för verksamheter som: 

    

- kräver tillstånd, anmälan 

eller samråd enligt 

miljöbalken? 

       X Planen möjliggör verksamhet i 

form av O, tillfällig vistelse. Det 

kan innebära hotell, vandrarhem 

eller liknande.  

Alla som bedriver någon form av 

livsmedelsverksamhet ska lämna in 

en registrering till kommunen. Det 

gäller även om man bara serverar 

frukost. Blankett för registrering 

finns på kommunens hemsida.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Innebär projektet att någon 

verksamhet eller åtgärd enligt 

bilaga 3 i Förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivning, 

blir aktuell (om sådana fall 

ska bedömning göras enligt 

bilaga 2)? 

 X       Planen möjliggör verksamhet i 

form av O, tillfällig vistelse, vilket 

innebär att hotell kan bli aktuellt. 

Enligt bilaga 3 till förordningen: 

Turism och fritid 

c) Hotellkomplex och fritidsbyar 

med tillhörande anläggningar 

utanför sammanhållen bebyggelse. 

Redan i planprogrammet bedömdes 

att en MKB behövde tas fram i 

detaljplaneskedet för aktuellt 

område för att utreda påverkan på 

naturvärden, strandskyddets syften, 

klimatanpassning och dagvatten-

hantering. 

En MKB ska tas fram. 

 

Alternativ 

Vad innebär nollalternativet    Olika alternativ inkl. 

nollalternativet beskrivs i MKB. 

Har alternativ studerats             X  

Kan alternativa lägen eller 

utformningar ändra 

miljöpåverkan 

      X        
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Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- instabilitet i 

markförhållandena eller de 

geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

X        Marken sluttar relativt jämt från 

ca + 9 meter i öster ner till 

havsnivån i väster. I det centrala 

skogspartiet löper en höjdrygg på 

ca + 7 meter över havet. Ingen 

geoteknisk undersökning är 

genomförd. Enligt SGU 

geologiska kartor består jordarten 

inom området av sandig morän 

och glacial silt och finsand. 

Finkorniga jordarter är potentiellt 

mer känsliga för skred. På Öland 

saknas i princip finkorniga jordar 

med skredbenägenhet.  

Område för tillfällig vistelse i 

väster ligger till delar på nivåer 

som riskerar att översvämmas. 

Planförslaget reglerar färdigt golv 

till lägst +3,2 meter över havet. 

Med föreslagen placering kan 

infrastrukturen till hotellet lösas 

på nivåer som inte förväntas 

översvämmas. 

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

X                   

- risk för erosion?  X       Kuststräckor av sand, grus, lera 

eller silt har potentiell hög 

eroderbarhet. Kalmarsund är 

långgrunt och strandkanterna i 

området är flacka vilket minskar 

risken för erosion. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

 X       Exploatering av området leder till 

uppkomst av dagvatten vilket kan 

föra med sig partiklar ut i 

ledningsnätet och vidare till 

Kalmarsund. 

Områden i naturliga lågpunkter 

säkras med bestämmelsen 

SKYDD, damm, för fördröjning 

och rening av dagvatten. 

En dagvattenutredning tas fram 

som underlag till MKB.  

 

Har det aktuella området 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt 

varvid miljö- och 

hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

X         

 

 

 

 

Vatten 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- förändring av 

grundvattenkvalitén? 

X              

- minskning av 

vattentillgången i någon yt- 

eller grundvattentäkt? 

X                   

- förändring av 

flödesriktningen för 

grundvattnet? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller dränerings-

mönster med risk för 

översvämning/uttorkning? 

      X       Exploatering av området medför 

uppkomst av dagvatten som 

behöver fördröjas för att inte 

riskera att översvämma lågt 

liggande områden. 

En dagvattenutredning tas fram 

som underlag till MKB. 

En åtgärd som föreslås är 

bestämmelse att byggnad inom 

område för tillfällig vistelse ska 

uppföras med gröna tak, vilket 

bidrar till att minska 

dagvattenmängderna som 

uppkommer i området. 

Område för tillfällig vistelse i 

väster ligger till delar på nivåer 

som riskerar att översvämmas. 

Planförslaget reglerar färdigt golv 

till lägst +3,2 meter över havet. 

Med föreslagen placering kan 

infrastrukturen till hotellet lösas 

på nivåer som inte förväntas 

översvämmas. 

- förändringar i 

ytvattenkvalitén 

(bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och 

omblandning)? 

X                   

- förändrat flöde eller 

riktning eller 

strömförhållanden i något 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

X                   

 

 

 

 

Vegetation 

Bedöms projektet att 

orsaka/innebära: 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av 

växtarter eller 

växtsamhällen? 

      X       Naturvärdesinventering har 

genomförts. Området är påverkat 

av skogsbruk men höga 

naturvärden finns i en 

igenväxande strandäng och en 

tidigare betad ekhagmark. 

Detaljplanen skyddar värdefulla 

områden som natur i plan. 

Värdefulla träd skyddas med 

planbestämmelser. 

Påverkan på naturvärdena samt 

förslag till anpassningar ska 

beskrivas i MKB.  

En skötselplan/naturvårdsavtal för 

den igenväxande strandängen 

samt tidigare betad hagmark bör 

upprättas för att gynna 

naturvärdena på lång sikt. 

 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad växtart eller 

växtsamhälle? 

 X       Totalt 20 naturvårdsintressanta 

växt- och djurarter påträffades 

under naturvärdesinventeringen 

2015. Nästan samtliga fynd 

gjordes inom avgränsade 

naturvärdesobjekt. 

Naturvärdesobjekten med 

påtagliga till höga naturvärden bör 

undantas exploatering. Påverkan 

och förslag till anpassning ska 

beskrivas i MKB.  

- införande av någon ny 

växtart? 

 X       Nya träd och planteringar kan 

tillkomma.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Djurliv 

Bedöms projektet 

orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av 

djurarter i området 

(däggdjur, fåglar, fiskar, 

reptiler, skaldjur, insekter)? 

 X       Totalt 20 naturvårdsintressanta 

växt- och djurarter påträffades 

under naturvärdesinventeringen 

2015. Nästan samtliga fynd 

gjordes inom avgränsade 

naturvärdesobjekt. 

Naturvärdesobjekten med 

påtagliga till höga naturvärden bör 

undantas exploatering. Påverkan 

och förslag till anpassning ska 

beskrivas i MKB. 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad djurart (enligt 

Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art eller 

habitatdirektiv? 

 X       Detta ska beskrivas i MKB. 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens 

förflyttningar och rörelser? 

 X       Detta ska beskrivas i MKB. 

 

 

 

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

X        Området är relativt svårtillgängligt 

idag.  

 

 



 Detaljplan för del av Möllstorp 1:22 18 (24) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 14/485 
 2017-06-22 

  

 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 X       Genom rätt skötsel kan både 

naturvärden och rekreationsvärden 

gynnas. En skötselplan alternativt 

naturvårdsavtal bör upprättas för 

den långsiktiga skötseln av den 

igenväxande strandängen och 

tidigare betad hagmark. 

 

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik? 

  X En exploatering enligt planen 

beräknas medföra en trafikökning 

med ca 1200 fordon/dygn på väg 

958. Det innebär att trafiken kan 

öka från dagens ca 1630 

fordon/dygn (ÅDT) till ca 3130 

fordon/dygn (ÅDT), inräknat 

Trafikverkets trafikuppräkningstal 

2040.  

Trafikökningen bedöms bli stor 

men inte leda till betydande 

påverkan. Trafiken på väg 958 

genom området är idag relativt låg 

och vägen har god standard. 

Planförslaget innebär att tillgäng-

lighetsanpassade gångvägar kan 

anläggas inom område för natur. 

 

Område för genomfart utformas så 

att det blir möjligt att anlägga en 

separerad cykelväg längs väg 958 

inom planområdet. 

 

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av 

hälsofarliga ämnen? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- ökning av nuvarande 

ljudnivå? 

 X       Beräkningar har genomförts 

avseende buller från vägtrafik. 

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade 

gränsvärden? 

X        Översiktliga bullerberäkningar har 

genomförts i ett 

beräkningsprogram enligt 

Naturvårdsverkets modell. 

Föreslagen bebyggelse i östra 

delen av planområdet ligger i 

närheten av väg 958. För att inte 

riskera att överskrida gällande 

riktvärden för buller vid framtida 

uppskattade trafikmängder behövs 

ett avstånd av ca 27 m mellan 

vägmitt och bostädernas fasader. I 

framtida uppskattade 

trafikmängder har räknats in den 

trafik som kan genereras av att 

planområdet exploateras. 

Föreslaget naturområde och 

plusmark mellan väg och 

kvartersmark innebär att avståndet 

mellan bostäder och vägmitt blir 

minst 27 m. Riktvärdena bedöms 

därmed inte överskridas. 

En beräkning har även gjorts för 

buller från Ölandsbron/väg 137. 

Beräkningen räknar med ett 

avstånd av ca 500 m mellan väg 

och bostadsbebyggelse. 

Beräkningen har inte inkluderat att 

hotellbyggnader, vilka kan ha en 

avskärmande effekt, kan uppföras 

mellan stranden och bostäderna. 

Utifrån beräkningen riskerar inte 

riktvärdena för buller att 

överskridas.   

- vibrationer som kan störa 

människor? 

X                   

Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

X         

- stora eller rörliga skuggor? X                   

 

 

Säkerhet 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- explosionsrisk? X                   

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

X                   

- föroreningar X              

- risk för att människor 

utsätts för strålning (radon 

eller elektromagnetiska fält)? 

X   Området ligger enligt SGU 

översiktliga karta inom 

normalriskområde för radon.  

- att människor utsätts för 

någon hälsofara (tex. 

otrygghet eller oro)? 

X             Planförslaget innebär att 

tillgänglighetsanpassade 

gångvägar kan anläggas inom 

område för natur. 

Område för genomfart utformas så 

att det blir möjligt att anlägga en 

separerad cykelväg längs väg 958 

inom planområdet. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

X             Biotopskyddade stenmurar finns 

inom planområdet. Tillstånd från 

länsstyrelsen krävs för eventuella 

ingrepp. Stenmurar skyddas 

genom planbestämmelser. 

- någon förändring eller 

skada på eventuella 

fornlämningar? 

X             Det finns inga kända 

fornlämningar i området. 

Anmälningsplikt råder enligt 

kulturmiljölagen om fornlämning 

påträffas. 

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet 

eller skapas någon för 

allmänheten obehaglig 

landskaps- eller stadsbild? 

 X       Föreslaget hotell kommer att vara 

synligt från Ölandsbron. 

Konskevenser för landskapsbilden 

ska beskrivas i MKB. 

Planförslaget reglerar byggnaders 

största djup, att byggnader ska 

placeras med gaveln mot vattnet 

så att byggnaden inte ska upplevas 

som en kompakt vägg mot det 

omgivande landskapet. 

Nockhöjden föreslås regleras till 

22 meter för att inte dominera 

över omgivande trädbestånd. 

Luft och klimat 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

X         

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller 

lokalt)? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

X                   

 

Lokal klimat 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- att solljusförhållanden 

ändras  

 X       Byggnation på del av åkermarken 

medför beskuggning, framförallt i 

området närmast österut. 

Planförslaget reglerar byggnaders 

största djup, att byggnader ska 

placeras med gaveln mot vattnet så 

att byggnaden inte ska upplevas 

som en kompakt vägg mot det om-

givande landskapet. Nockhöjden 

föreslås regleras till 22 meter för 

att inte dominera över omgivande 

trädbestånd. Dessa åtgärder be-

gränsar även beskuggningen.  

 

- att starka vindar eller 

kalluftssjöar skapas 

X                   

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 

förnyelsebar naturresurs? 

X                   

- att mål och riktlinjer i 

grushushållningsplanen 

motverkas? 

X                   
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Bedömning 

Planområdet ingår i ett planprogram, Planprogram för Möllstorp 2:4 mfl, dnr 09/1161. I 

planprogrammet gjordes ställningstagandet: 

Exploateringsområdet för verksamhet i sydväst (Marstrandshorvan) ligger delvis inom 

strandskydd, i anslutning till höga naturvärden och inom område som riskerar att 

påverkas av klimatförändringar. Området bedöms vara möjligt att exploatera så att 

betydande miljöpåverkan kan undvikas. Höga krav behöver ställas på anpassningar till 

närliggande naturvärden, strandskyddets syften, klimatanpassning och dagvatten-

hantering. För att undvika att exploateringen medför en betydande miljöpåverkan ska i 

detaljplaneskedet en MKB tas fram som ytterligare belyser dessa frågor. En skötselplan 

för värdefull natur kan behöva upprättas i samband med MKB för att säkra naturvärden i 

anslutning till verksamhet.  

I checklistan för miljöbedömning avseende aktuell detaljplan bedöms ovanstående 

frågor vara av vikt att utreda i en MKB. Därutöver bör även påverkan på landskapsbil-

den samt jordbruksmark beskrivas Anpassning av planförslaget bör ske för att undvika 

betydande miljöpåverkan. Utgångspunkten är att det är möjligt att anpassa planen så att 

betydande miljöpåverkan kan undvikas.  

 

Ställningstagande 

Ett genomförande av planen bedöms riskera att medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedöm-

ning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför 

behöva genomföras.  

Utgångspunkten är att det är möjligt att anpassa planen så att betydande miljöpåverkan kan 

undvikas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska utreda påverkan och anpassningar till 

naturvärden, strandskyddets syften, klimatanpassning, dagvattenhantering inkl. MKN för 

vatten, landskapsbild samt jordbruksmark. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- På Öland gäller utökat strandskydd 300 meter från strandkant. Västra delen 

av planområdet omfattas av strandskydd. Bebyggelse föreslås delvis inom 

strandskyddat område, ca 150 meter från strandkant.  

- Västra delen av planområdet ligger lågt och riskerar att påverkas av 

förväntade klimatförändringar som stigande havsnivåer. Hur föreslagen 

exploatering och dess infrastruktur påverkas av förväntade 

klimatförändringar samt förslag till anpassningar behöver utredas inom 

ramen för MKB. 

- Under arbetet med planprogrammet inventerades hela programområdet 

översiktligt både avseende fågelförekomster och naturvärden. En mer riktad 

naturvärdesinventering togs fram för aktuellt planområde. Höga naturvärden 

pekades ut i en igenväxande strandäng samt i ett hagmarksobjekt med 

förekomst av grov ek. Konsekvenserna för naturvärdena behöver utredas och 

lämpliga anpassningar föreslås. En skötselplan alternativt naturvårdsavtal 

bör upprättas för den långsiktiga skötseln av den igenväxande strandängen 

och tidigare betad hagmark.  
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- Höga krav behöver ställas på dagvattenhanteringen för att inte leda till 

överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten. En särskild 

dagvattenutredning tas fram för att ligga till grund för bedömningen i 

MKB:n.  

- I väster kommer byggnader för tillfällig vistelse, förslagsvis hotell, ligga väl 

synligt från Ölandsbron och Kalmarsund. Utformningen av byggnaden och 

dess omgivning är mycket viktig eftersom etableringen väsentligt kan 

förändra upplevelsen av att anlända till Öland. 

 

 

 

För Mörbylånga kommun 

 

Upprättad av  

 

 

 

Magdalena Andersson 

Miljöhandläggare 

 

  

 

 


