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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 
21 augusti 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

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun:
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
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 doku-
ment som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att be-
skriva 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 vat-
tenområden 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 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

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 enkelt ellen normalt planförfa-
rande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. 
I det här fallet upprättas detaljplanen med normalt planförfarande 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 even-
tuella 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 Ölands Djurpark att utveckla sin verksam-
het 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 
befi ntliga och kommande arbetsplatser med god tillgång till kommunikation.

Sammandrag av planförslaget
Platsens strategiska placering innebär att en etablering här inte enbart kan gynna det 
lokala näringslivet i form av verksamheten Ölands djurpark och ytterligare besöksmål i 
närområdet utan också regionen och kommunen i sin helhet. 
Placeringen invid Kalmar sund och Ölandsbron innebär ett annonsläge från bron. Där 
möjligheten fi nns för byggnationen att tydligt synliggöra kommunens vision att bli 
en ledande natur- och kulturkommun. Genom att byggnaden i material, höjder och 
riktningar anpassas till landskapsbilden.
Området är inte i dagsläget välanvänt för frilutsliv. Däremot är det inte oanvänt 
eftersom förutsättningarna gör det gynnsamt för fl ertalet fågelarter. Kommunen anser 
att ett område placerat i så pass attraktivt läge, mellan orterna Färjestaden och Saxnäs 
ska kunna vara mer allmäntillgängligt. Att tillgängliggöra området tjänar också syftet 
att locka turismen till området. Platsens naturvärden innebär att detaljplanens utform-
ning till största del baserad på minsta möjliga påverkan på den biologiska mångfalden. 
Genom att utöka ängsmarken över befi ntlig åkermark i väster skulle naturvärdena på 
den mark som idag är åkermark kunna öka. 
Område för bostäder ska möjliggöra för olika former av boende. Byggnadsvolymerna 
regleras i en något mindre skala från villor upp till mindre fl erbostadshus i tre våningar. 
Kommunen ser positivt på att hyresrätter kan tillskapas.
Detaljplanen föreslår inga förändringar av Kalmarsunds vattenområde.

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för del av Möllstorp 1:22 inkom 2014-05-08.
Beslut om planläggning togs av kommunstyrelsen 2014-08-19 § 159
2016-04-26 § 95 beslutade kommunfullmäktige att godkänna Planprogram för Mölls-
torp 2:4 m fl  och att den tillsammans med samrådsredogörelsen ska utgöra underlag för 
detaljplaner inom programområdet
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Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap 11 §. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, juni 2017

 -Granskningsbeslut i nämnd, september 2017

 -Antagande i nämnd, januari 2018

 -Laga kraft, februari 2018

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad 2017-06-22

 -Planillustration, daterad 2017-06-22

 -Planbeskrivning, daterad 2017-06-22

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2017-06-22

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad 2017-06-22

 -Dagvattenutredning

 -Miljökonsekvensbeskrivning

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  

 -Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl  godkänd 2016-04-26

 -Samrådsredogörelse tillhörande planprogram, daterad 2016-04-26

 -Översiktlig naturvärdesinventering 2014-12-18 för hela programområdet.

 -Naturvärdesinventering 2015-12-09 för aktuellt planområde.

 -Skyddsvärda fågelförekomster 2014-11-10

 -Skyddsvärda fågelförekomster, uppföljning fältarbete 2015-11-06
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Planområdet

Läge och areal
Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Ölandsbron mitt emot Ölands djurpark 
och avgränsas i väster av Kalmar sund och i öster av väg 958. 
Planområdet omfattar 25 ha. 

Markägoförhållanden
Fastigheten Möllstorp 1:22 är privatägd. 
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Riktningar och rum

skog (avverkad)k skog (ung)

äng åkermark

skog 

skog skog (yngre) åkermark

Förutsättningar

Natur

Landskap
Aktuellt planområde har tydliga strukturer, riktningar och rumsligheter. Stenmurar, 
rösen, diken och tydliga naturtyper skapar områdets struktur. Riktningarna i området 
är främst de öst-västliga. En nyligen anlagd grusväg förstärker riktningen. Området är 
skiktat längs med riktningen där strukturelementen delar in området i dess olika naturty-
per. De olika naturtyperna skapar tydliga rumsligheter. Den tidigare fastighetsindelning-
en syns tydligt i landskapet där ett smalt skifte i norr har lagts till det bredare skiftet i 
söder. Den nyligen anlagda grusvägen ligger i gränsen till ett tredje skifte. I det bredare 
skiftet fi nns två mindre öppna områden med åkermark i öster och väster, väl avskilda 
från varandra med ett relativt tätt, tidigare betat skogsparti. Tvärs genom skogspartiet 
leder en äldre skogsväg ner till den västra åkermarken. Längst i väster öppnar Kalmar-
sunds vatten upp landskapet. En stenpir sträcker sig ut i vattnet. Vass, gräsängar med 
ek och blommande träd och buskar gränsar till Kalmarsund. Trots öppenheten på dessa 
igenväxande, tidigare betade strandängar fi nns här skyddade rumsligheter i busksnår 
och träddungar. Ängsmarken är avskild från den västra åkermarken med en kraftig 
stenmur. Ett större röse fi nns i nord väst. 
På det smalare skiftet i norr fi nns en höjd där avverkning av äldre skog nyligen skett. 
Öster om kullen fi nns igenväxande åkermark med tät ungskog. 
Norr och söder om planområdet fortsätter skogsmarken. I de norra skogsmarkerna fi nns 
ett naturligt vattendrag som avvattnar åkermarken öster om väg 958. Öster om väg 958 
ligger Ölands djurpark. 
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Landskapsbilden
Från Kalmarsund i väster ger denna del av Öland ett horisontellt intryck. De linjer som 
defi nierar siluetten har liten höjdvariation i nord-sydlig riktning, strandkanten, skogs-
partier invid Kalmarsund och landborgskanten. 
Landborgskanten ligger på drygt 40 meter över havet vid aktuellt avsnitt av ön och är 
trädbevuxen. Över landborgskanten och sett från en högre höjd, såsom Ölandsbron ca 7 
meter över havet, är Algutsrums kyrka och pariserhjulet vid Ölands djurpark synliga. 
Vid aktuellt planområde bryter åkermarken linjen av skogsmarken invid Kalmarsund. 
Trädkronorna väster om åkermarken når ca 11 meter över havet. Öster om åkermarken 
växer skogsparitet ihop med angränsande skogspartiet invid Kalmarsund och består av 
äldre välvuxen lövskog där trädtopparna sträcker sig ca 20 meter över marken. Inom 
planområdet ligger det östra skogsområdet mellan 4 och 7 meter över havet. 

Vyer från Kalmarsund. Mats Dahlström Arkitektkontor AB
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Lek och rekreation
Området är relativt outnyttjat för rekreation trots dess närhet till de båda orterna Saxnäs 
och Färjestaden. 
Den nyanlagda vägen i planområdets södra del tillgängliggör området för fotgängare. 
Vägen är avspärrad vilket innebär att cyklister, rullstolsburna och bilister har svårare att 
nyttja vägen. Den nyanlagda vägen slutar i en vändplan ca 60 meter från kustlinjen. De 
sista 60 meterna är mycket svårframkomliga. 
I närhet till planområdet fi nns fl ertalet anläggningar för fritidsaktiviteter så som Saxnäs 
golfbana, Aldedals Ridcenter och Färjestadens tätort med anläggningar för idrott och 
lek.

Vegetation och djurliv
I väster fi nns sandiga torrängar som via ett glest träd- och buskskikt med ek, päron, apel 
och slån övergår i sandiga och grusiga strandängar. Stranden är igenvuxen med högört, 
och har en karakteristisk vegetation av mållor, salttåg, strandkrypa, toppdån, strandgrå-
bo och rörsvingel. I strandzonen växer bland annat ålnate och vitstjälksmöja. Huggorm, 
vanlig snok och gulsparv har påträffats i området.
Längs stenmurarna i nordvästra delen av planområdet växer grov, medelålders ek med 
inslag av rönn och björk i bryn mot åker. Norr och väster om brynen har skog utan höga 
naturvärden avverkats. I området fi nns tydlig betespåverkad vegetation.
Centralt i området fi nns luckig före detta betesmark med tydlig betespåverkad vegeta-
tion. Förekomsten av grövre ek med inslag av grov asp, sälg, rönn och vildapel tillsam-
mans med hålträd, stenblock och brynmiljöer är viktiga för områdets biologiska mång-
fald. Delar av området är bevuxna med yngre björk efter avverkningar. Mellan träden 

Skyddade rumsligheter i busksnår och träddungar
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Strandmarker mot Kalmarsund med Ölandsbron i horisonten

fi nns sandiga torrängar med glest buskskikt och äldre stenmurar. På torrängarna växer 
bland annat sandstarr, fårsvingel och en örtrik fl ora. 
I sydost växer medelålders ek i ett sumpskogsparti med inslag av al, ask, asp, sälg och 
gran. Området är påverkad i kanterna av gallringar och längs en äldre åkerväg. I områ-
det har liten sönderfallslav påträffats.
Inom och i anslutning till planområdet har fl ertalet fågelarter observerats, både häckan-
de och födosökande. Bland dessa kan nämnas bivråk, brun kärrhök, gröngöling, mindre 
hackspett, röd glada och havsörn.
Kommunen utgår från att det fi nns groddjur i området med tanke på planområdets loka-
lisering i närheten till potentiellt intressanta lekvatten för framförallt långbensgroda.

Vattenområden
Kalmarsund är inom planområdet mycket långgrunt. Småöar, halvöar och uddar i när-
området gör kuststräckan intressant och bidrar till områdets rika fågelliv. Svårigheten att 
nå ner till kustlinjen påverkar att vattenområdet inte nyttjas i någon större utsträckning.

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
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 fi nsand. 
Finkorniga jordarter är potentiellt mer känsliga för skred. På Öland saknas i princip 
fi nkorniga jordar med skredbenägenhet enligt SGU Riksöversikt över fi nkorniga jordar-
ters skredbenägenhet. 
Kuststräckor av sand, grus, lera eller silt har potentiell hög eroderbarhet. Kalmarsund är 
långgrunt och strandkanterna i området är fl acka vilket minska risken för erosion.
Marken har låg till måttlig genomsläpplighet. Mark på nivåer över + 2,8 meter över 
havet ligger 150 - 300 meter från kustlinjen.

Markbeskaffenhet

postglacial finsand, finkornig jordart, hög genomläpplighet

sandig morän, fastmark, medelhög genomsläpplighet

postglacial silt, finkornig jordart, låg genomsläpplighet

kuststräcka med fyllning eller morän, låg eroderbarhet

kuststräcka med sand eller grus, lera eller silt, 
potentiell hög eroderbarhet

tillrinningsvägar

+ 2,5 m kurva

+ 3 m kurva
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse. 
Närmaste bebyggelse ligger direkt öster om väg 958. Bebyggelsen består av större 
lagerbyggnader för djurparkens behov. Mot väg 958 bildar byggnaderna en tydlig 
baksida, förstärkt av ett högt plank. Anläggningen i övrigt består av ett stort antal 
byggnader och konstruktioner där framförallt pariserhjulet dominerar landskapsbilden 
på stora avstånd. 
Söder om djurparken, ca 300 meter från planområdet, ligger ytterligare ett mindre bo-
stadsområde med ca 8 bebyggda fastigheter. Bland dessa fi nns en mycket stor blandning 
av storlek och stilar. Från en långsträckt putsad enplansvilla från 1980-tal med stora 
fönsterpartier med mörka snickerier via en 1970-talsvilla i mörkt fasadtegel till äldre 
och nyare, mer eller mindre ombyggda små stugor och villor med stående träpanel.
Möllstorpsläge eller Möllstorps läggning ligger utmed kusten ca 250 meter söder 
om planområdet. Från mitten av 1800-talet var detta en populär plats för överfart till 
fastlandet. Några av stugorna i området daterar tillbaka till den tiden. Kontinuerlig 
ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation har skett i området framförallt från 
1970-talet och framåt. I dag består Möllstorps läge av ca 15 bebyggda fastigheter. En 
försiktig skalförskjutning mot större byggnader för permanentboende har påbörjats. 
Bebyggelsestrukturen är mycket varierad med klassiska röda torparstugor, fjällstugein-
spirerad bebyggelse, nyare fritidsstugor och moderna villor i klassisk stil. 
Saxnäs ligger ca 1 000 meter norr om planområdet och består av ca 150 fastigheter. 
Orten består av ett till stora delar småskalig fritidshusområde med små stugor från tidigt 
1960-tal och framåt. I de norra delarna av området fi nns nyare villabebyggelse. Området 
upplevs som relativt tättbebyggt. 
I väster ligger Saxnäs Camping med ett fåtal fasta byggnader. Karaktären på camping-
området skiljer sig stort mellan årstiderna. Kommunens största tätort, Färjestaden, 

Byggnader tillhörande Ölands djurpark
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Marstrandshorvan på karta från 1773

Utdrag ur ekonomiska kartan 1941
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ligger ca 700 meter söder om planområdet med en oändlig variation i den täta bebyg-
gelsens avseende material, höjd, byggår, tomtstorlekar och placering på tomten.

Kulturhistoria
I nordväst fi nns ett röse, utritat i kartor från 1773 och 1829. I förteckning är det angivet 
som Marstrandshorvan. Rösets har fyllts på i sen tid med cementinblandad sten. 
Trots sammanläggning av fastigheter är de äldre ägo- och skiftesgränserna fortsatt 
tydligt markerade. Bilden av den ekonomiska kartan från 1941 är fortfarande tydlig i 
landskapet trots att åkermarken i norr har ersatts med ung lövsly.
Piren ut i Kalmarsund är troligtvis sentida och kan inte identifi eras på kartor eller foton 
fram till 1956.

Tillgänglighet
Planområdet är svårtillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. En nyanlagd 
väg har ökat tillgängligheten till området men på grund av växtlighet, topografi  och 
områdets stenmurar är både stranden och övriga området svåra att vistas i för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. 

Bostäder
Bostäderna i närområdet består nästan uteslutande av friköpta villor på egna fastigheter. 

Arbetsplatser och service
I anslutning till planområdet i öster ligger en av Ölands största turistattraktioner, 
Ölands Djurpark. Anläggningen lockar ca 300 000 besökare varje år. Besökare erbjuds 
övernattning i vandrarhem, motell och stugor. Ett antal restauranger och gatukök fi nns 
också inom området.

Parkering och entré till Ölands djurpark
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I Saxnäs, ca 1,5 kilometer norr om planområdet, fi nns en privat förskola och camping 
med sommaröppen butik och restaurang. Ytterligare norrut ligger Glömminge med visst 
butiksutbud, skola och förskola. 
I Algutsrum, knappt 3 kilometer österut, fi nns bland annat gårdsbutik och förskola. Här 
anordnas också en stor marknad två gånger om året.
Söder om planområdet ligger Färjestaden med väl utbyggd kommersiell och offentlig 
service. Närmast planområdet ca 600 meter fi nns livsmedelsbutik och verksamheter för 
bilservice. Avståndet till Färjestadens centrala delar är ca 2,5 kilometer. 

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Tillgängligheten till området är god med bra avstånd till orter med gott service- och 
fritidsutbud. Närheten till Ölandsbron och pendling till regionens största arbetsmarknad, 
Kalmar, ser kommunen som positiv. En relativt god turtäthet för kollektivtrafi ken ökar 
tillgängligheten för fl er grupper. 
Väg 958 leder från trafi kplats Färjestaden norrut till Glömminge. Från väg 959 angörs 
planområdet via en nyanlagd, rak grusväg västerut.

Nyanlagd väg i planområdets södra del. Foto Calluna AB
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Gatunät
Väg 958 har god standard fram till planområdet och ger upplevelsen av landsväg med 
sporadisk eller ingen bebyggelse utmed vägen. De områden med bebyggelse som ligger 
utmed vägen ligger väl indragna från denna i kluster längs infartsgator. 
Den nyanlagda grusvägen västerut är mycket rak och ligger direkt invid en stenmur i 
före detta skiftesgräns. Vägen är kantad av skog och större träd varav vissa står mycket 
nära vägbanan.

Gång- och cykelvägar
Viktiga målpunkter i närområdet är Aledals Ridcenter, Färjestadens centrum, vårdcen-
tral och skola, Glömminge skola och förskola i Saxnäs och Algutsrum. Sommartid är 
också Saxnäs Camping en viktig målpunkt.  
Längs delar av väg 958 fi nns en separat cykelväg i anslutning till körbanan för biltrafi k. 
Cykelvägen upplevs som mycket otrygg där bilar i hög hastighet kommer mycket nära 
de oskyddade trafi kanterna. Cykelvägen kan nyttjas för cykeltrafi k norrut mot Aledals 
Ridcenter och Glömminge och söderut mot Färjestaden. Cykelvägen är utbyggd genom 
Trafi kplats Färjestaden, längs väg 943 och vidare i ett väl utbyggt nät med separata 
vägar för gång- och cykeltrafi k till olika målpunkter i Färjestaden. Till Glömminge 
saknas säker gång- och cykelväg på vissa sträckor. I Planprogram för Strandskogen 
14:1 m fl  har kommunen föreslagit åtgärder för att binda ihop gång- och cykelvägnätet 
till en helhet.
Till Färjestaden fi nns förutom cykelvägen längs väg 958 och väg 943 ytterligare två 
alternativa cykelvägar. Längst i väster leder en gång- och cykelväg från Möllstorpsläge 
under väg 137 till Turistvägen via lågtrafi kerade gator i Snäckstrandsområdet. I öster 
kan Möllstorpsgatan användas, denna har enligt Trafi kutredning Glömminge, daterad 
maj 2009, acceptabel standard för cykeltrafi k. Cykelvägen från Möllstorpsläge till 
Turistvägen och vägen ner till Möllstorpsläge saknar belysning.
Till Algutsrum leder lågtrafi kerade gator som lämpar sig väl för blandtrafi k. Fägatan 
är en av dem och har enligt trafi kutredningen bedömts ha en acceptabel standard för 
cykeltrafi k. Överfart över väg 136 kan säker ske i planskild korsning söder om Fägatan. 
Över väg 958 saknas en säker överfart anpassad för gång- och cykeltrafi k.
Delar av cykelvägnätet ingår i den så kallade Ölandsleden.
Föreslagen etablering väster om väg 958 innebär att antalet oskyddade trafi kanter som 
behöver korsa väg 958 ökar. I planprogram Möllstorp 2:4 m fl  slog kommunen fast 
att en trafi ksäker övergång över väg 958 behöver utredas och att det vore lämpligt att 
utvidga cykelvägen längs väg 958 västerut och förse den med belysning tillsammans 
med en tydligare gräns mot körbanorna.

Kollektivtrafik
Den närmaste hållplatsen, Ölands djurpark, trafi keras av busslinje 104 mellan Glöm-
minge och Vickleby och av Närtrafi ken. Linjen har relativ god turtäthet. Trafi ksäkerhe-
ten på hållplatserna utmed väg 958 har angetts vara otillräckligt. 

Parkering, varumottagning, utfarter
Ölands djurpark har för sin verksamhet en stor parkering med ca 2 000 platser. 
I övrigt sker parkering på den egna fastigheten.
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Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Långa perioder av torka och häftiga regn som inte når grundvattnet gör att vatten-
tillgången i kommunen snabbt kan minska. Kommunen arbetar både långsiktigt och 
kortsiktigt på lösningar för att säkra vattenförsörjningen.
Kommunala huvudledningar för vatten löper i princip i anslutning till väg 958. 
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för vatten.
Brandposter fi nns vid bebyggelsen vid Möllstorpsläge, ett par fi nns vid Ölands djurpark 
och ytterligare brandposter fi nns vid bebyggelsen längs Möllstorpsgatan och i Saxnäs.

Spillvatten 
Kommunala huvudledningar för spillvatten löper i princip i anslutning till väg 958. 
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för spillvatten.
Avloppsreningsverket i Färjestaden har god kapacitet.

Dagvatten
Dagvattenhantering sker lokalt.
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. 
Elledningar ligger i princip utmed väg 958 Transformatorstationer fi nns i anslutning till 
omgivande, befi ntlig bebyggelse. 
Skanova är nätägare. Telekablar ligger i princip utmed väg 958. Bredband fi nns utbyggt 
till närmaste telestation.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinning fi nns i Färjestaden.
Uppvärmning sker med individuella lösningar. Kommunalt fjärrvärmenät saknas i 
området.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. Höjda havsnivåer 
och mer intensiva regn ökar risken för översvämning.
Marken inom programområdet sluttar från ca 9 meter över havet i öster ner till havs-
nivån i väster. Det innebär att områden i väster kommer påverkas av höjda havsnivåer 
som vid extrema högvatten kan komma att stiga till nivåer runt + 2,5 meter. Det fi nns 
tre principer för att bygga robust mot prognostiserade förändringar i klimatet. Attack, 
reträtt och försvar.

Värme och torka
Enligt prognoser kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som kan vara farliga 
för människors hälsa bli vanligare. Nederbörden kommer öka i perioder och i intensitet. 
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Långa perioder utan nederbörd och med hög värme kommer förlänga perioder av torka. 
Inom planområdet fi nns inga ytor som bedöms alstra värme så som stora asfaltytor och 
en tät byggnadsstruktur i mörka färger. 

Skred och erosion
Höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning.
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den platta eller lätt sluttande topografi n. Längs vissa kuststräckor i kommunen 
fi nns risk för stranderosion, programområdet ligger inte inom eller i närheten av något 
område med risk för stranderosion. 

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

Radon
Området ligger inom låg- till medelriskområde för radon enligt kommunens radonkarta, 
2006-10-19. 

Trafik
Hårdast trafi kerad av alla vägar på Öland är väg 137 fram till Trafi kplats Färjestaden 
här beräknas ÅDT, årsdygnstrafi ken, uppgå till ca 17 000 fordonsrörelser. På väg 958, 
öster om planområdet uppgår trafi kmängderna till drygt 1 500 fordonsrörelser per dygn. 
Andelen tunga fordon är ca 5 %. 

Buller
Väg 137, Ölandsbron, och väg 958 innebär en störning framförallt i form av buller men 
även visuellt. Både den visuella störningen och bullerstörningen från väg 137 är störst 
i planområdets västra delar, där vägen är väl synlig och ljudet färdas långväga över 
vattnet. 
För väg 958 är det främst buller som påverkar planområdet. Gällande riktvärde för 
buller uppnås ca 24 meter från vägmitt. Buller från väg 137 överskrider inte gällande 
riktvärden inom planområdet.

Avloppsreningsverk
Avloppsreningsverket i Färjestaden är dimensionerat för 42 000 personekvivalenter. Re-
ningsverket har både biologisk-, kemisk- och kväverening. Det är främst den biologiska 
reningen som ger upphov till lukt, som mest under maj till augusti, då anläggningens 
biotorn används. Innan arbetet med Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl  hade enbart ett 
fåtal muntliga klagomål på lukt inkommit från den närmaste bebyggelsen ca 150 meter 
norr om avloppsreningsverket. Klagomålen har inkommit under de tider biotornet är 
igång.
Enligt Boverkets Allmänna råd 1995:5 rekommenderas ett skyddsavstånd om minst 
1000 meter mellan bostäder och reningsverk för anläggningar med en kapacitet på 20 
000 personekvivalenter eller mer. 
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Förändringar

Natur

Landskap
Planförslaget tar fasta på områdets strukturer och strävar efter att förstärka dessa.
Vägar, gränser för kvartersmark och fastighetsgränser föreslås i befi ntliga strukturele-
ment så som diken, stenmurar och trädridåer. Bestämmelser föreslås som reglerar att 
stenmurar, diken och vissa värdefulla träd ska bevaras. Eftersom diken och stenmurar 
i odlingslandskapet är biotopskyddade krävs tillstånd från länsstyrelsen för att göra in-
grepp i dessa. För att ytterliga förtydliga värdet av att behålla befi ntliga strukturelement 
föreslås utökad lokplikt för ingrepp i stenmur tillsammans med fällning och beskärning 
träd.
Rumsligheten och den tydliga uppdelningen mellan stora öppna och slutna rum inom 
planområdet kommer förändras eftersom det är främst den öppna jordbruksmarken som 
föreslås tas i anspråk för byggnation. Planområdet kommer till följd av en exploatering 
enligt planförslaget bli mer slutet med mindre öppna rum, men tillgängligheten inom 
området förväntas öka. Område med natur föreslås få förtydligande bestämmelser till 
följd av sin karaktär för att kunna anpassa skötseln inom de olika naturtyperna så att 
områdets karaktär inte går förlorad. För ängsmarken i väster är bete, blommande träd 
och buskar viktiga. Område med äng föreslås växa ut över det som i nuläget är åker-
mark. För våtmarken är det viktigt att spara äldre grova träd och att inte städa undan 
död ved. För områden med skog är bete, att spara äldre grova träd och död ved viktigt 
för områdets karaktär.
Dagvattenhantering föreslås ske i öppna lösningar för att befi ntliga diken inte ska 
läggas igen och därmed förändra strukturen och karaktären inom planområdet. För att 
dagvattenhanteringen ska fungera enligt dagvattenutredning och för att bevara den bio-
logiska mångfalden är det viktigt att mark som omfattas av bestämmelsen natur förblir 
genomsläpplig. För att göra området, strandremsan och Kalmarsund tillgängligt för fl er 
grupper kan gångstigar hårdgöras. Det är önskvärt att dessa inte asfalteras eftersom det 
skulle påverka upplevelsen av naturområdet negativt. Piren inom vattenområdet tillåts 
också tillgängliggöras. I övrigt reglerar bestämmelserna att påverkan på strandlinjen och 
vattenområdet minimeras. 

Landskapsbilden
Bebyggelsen i väster regleras med en nockhöjd på 22 meter. Marknivåerna i området för 
den mest västliga bebyggelsen ligger på mellan drygt 2 upp till 3 meter. Planförslaget 
innebär att marken behöver höjas något i detta område för att färdigt golv regleras till 
+3,2 meter över havet. Det innebär att trädtopparna i öster hamnar mer eller mindre i 
linje med föreslagen bebyggelse. För att undvika att en byggnad i väster tolkas in som 
en kompakt yta i kontrast till det skiftande trädlandskapet regleras största byggnadsdjup 
och att byggnadskropparna ska placeras med kortsidan mot Kalmarsund. Fasadmateria-
let föreslås bestå av trä och taktäckningen av gröna tak så som gräs-, ört-, moss- eller 
sedumtak. Färgsättningen på fasaden regleras inte.



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Möllstorp 1:22

Sida 21

Vyer från Kalmarsund med möjlig bebyggelse inom planområdet. Mats Dahlström Arkitektkontor AB

Lek och rekreation
Som en följd av exploateringarna kan mycket attraktiva men svåråtkomliga delar av 
kommunen blir mer tillgängliga för allmänheten. Området placering mellan orterna 
Saxnäs och Färjestaden kan innebära att det blir lättare att röra sig emellan dessa. Det 
fi nns en möjlighet att barn och ungdomar får en större möjlighet att röra sig och klara 
att på egen hand nå de målpunkter som ligger inom närområdet. Den innebär också att 
det fi nns förutsättningar för ökad fysisk aktivitet.
I och med att platsen föreslås exploateras, ökar mängden människor som rör sig i 
området. Det innebär att omgivande marker kan komma att tas i anspråk för rekreation.
Planförslaget reglerar så att ianspråktagande av område med natur sker med stor för-
siktighet. De åtgärder som föreslås tillåtas syftar till att öka tillgängligheten för grupper 
med nedsatt fysisk rörelseförmåga.

Vegetation och djurliv
För att spara områden med stor biologisk mångfald föreslås jordbruksmark och skogs-
område med svagare naturvärde tas i anspråk för bebyggelse.
I väster föreslås ca 2,5 hektar jordbruksmark med lågt brukningsvärde tas i anspråk för 
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kvartersmark för tillfällig vistelse och bostadsbebyggelse. I öster om Marstrandshorvan 
föreslås ca 1,5 hektar jordbruksmark utan högt brukningsvärde och ca 0,7 hektar ung 
lövskog att tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Flertalet grövre träd, blommande träd och döda träd föreslås skyddas och förses med 
utökat marklov. Dessutom föreslås ett generellt marklov för ädellövträd med en stam-
diameter över 40 centimeter, en meter över marknivån. Blommande buskar är liksom 
blommande träd viktiga för artrikedomen därför föreslås områden med blommande 
buskar förses med skyddsbestämmelse och utökad lovplikt. Partier med blommande 
buskar ligger inom område med strandskydd. Förutom utökad lovplikt krävs också 
dispens från strandskyddet för ingrepp. De bestämmelser som föreslås reglera naturom-
rådets karaktär bidrar också till att bevara områdenas naturvärde, biologiska mångfald 
och till att bevara och utveckla miljöer för områdets rödlistade arter och de arter som 
omfattas av artskyddsförordningen. Utloppet från dagvattenanläggningar kan med 
fördel utformas så att lek för fi skar är möjlig. Dammar inom planområdet föreslås förses 
med djuphål för att möjliggöra för lek för groddjur.

Vattenområden
För kuststräckan och Kalmarsund föreslås ingen förändring. Den befi ntliga piren 
föreslås kunna tillgängliggöras för personer med nedsatt rörelseförmåga. Planförslaget 
reglerar att ingrepp som innebär förändrade fl öden inte kan göras. Piren kan därmed inte 
breddas eller förlängas.
Kustlinjen föreslås skyddas så att dess nuvarande karaktär bevaras. Åtgärder inom 
strandskyddat område kräver dispens.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Grundläggningen ska anpassas efter de befi ntliga markförhållandena. En större byggnad 
inom område med tillfällig vistelse kommer inte kunna grundläggas konventionellt med 
platta på mark eller torpargrund på grund av markbeskaffenheten.
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 
påverkas av höjda havsnivåer.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
I väster kommer byggnader för tillfällig vistelse, hotell, ligga väl synligt från Ölands-
bron och Kalmar sund. Utformningen av byggnaden och dess omgivning är mycket 
viktig eftersom etableringen väsentligt kan förändra upplevelsen av att anlända till 
Öland. 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. Fasadmaterialer regleras till trä och taktäckningen till gröna 
tak såsom sedum-, ört-, gräs och/eller mosstak. Förslag till bestämmelser innebär att 
byggnationen tydligt kan synliggöra kommunens vision att bli en ledande natur- och 
kulturkommun. Nockhöjden föreslås regleras till 22 meter för att inte dominera över 
omgivande trädbestånd och för att uppnå god marginal till landborgskanten så att inte 
byggnaden läses samman med denna eller med de landmärken som reser sig över den.
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För föreslagen bostadsexploateringarna regleras byggnationen i en något mindre skala 
från villor upp till mindre fl erbostadshus i tre våningar.

Kulturhistoria
Rösena i väster kan med fördel rensas från cementinblandad sten. Tillsammans med 
stenmurarna berättar det om områdets tidigare användning. Stenmurar föreslås förses 
med skyddsbestämmelse och utökad lovplikt.

Tillgänglighet
Inom planområdet är marken relativt plan så området kan utformas så att tillgänglighet 
för samtliga grupper kan uppnås.
Tillgänglighet till bostäder, arbetsplatser och besöksanläggningar regleras i lag. 

Bostäder
Område för bostäder föreslås regleras i en något mindre skala från villor upp till mindre 
fl erbostadshus i tre våningar. Det är inte möjligt att reglera upplåtelseformer men kom-
munen ser positivt på att fl er hyresrätter tillskapas, inte bara inom kommunens tätorter.

Arbetsplatser och service
I väster föreslås ett område för tillfällig vistelse, hotell. En etablering innebär ytterligare 
arbetsplatser och service på en strategiskt viktig plats i kommunen och regionen. 
Inom delar av område för bostäder föreslås även skola kunna uppföras. Det är företrä-
delsevis förskolor som är lämpliga att tillåta inne i bostadsområden.

Illustration av möjlig bebyggelse inom planområdet, Mats Dahlström Arkitektkontor AB

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Platsens strategiska placering innebär att en etablering här inte enbart kan gynna det 
lokala näringslivet i form av verksamheten Ölands djurpark och ytterligare besöksmål i 
närområdet utan också regionen och kommunen i sin helhet. Planområdet ligger på en 
central plats i kommunen med både god tillgänglighet till kollektivtrafi k och service och 
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närhet till rekreation och friluftsliv. Lokalgator föreslås i första hand längs befi ntliga 
strukturelement. Med ett öppet vägnät ökar orienterbarheten.

Gatunät
Angöring av planområdet föreslås via en nyanlagd väg i höjd med djurparken. Väg-
området föreslås variera i bredd från 7 meter upp till 10 meter. Bredden på vägområdet 
avgörs av höjden på mark och vad som ska rymmas inom vägområdet. De bredare 
vägområdena föreslås i sträckningar med stenmurar och öppna diken. Gatunätet bedöms 
bli så pass lågtrafi kerat att fullgod trafi ksäkerhet kan uppnås utan särskilda gång- och 
cykelvägar eller trottoarer.
Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ska säkras så att slangdragning och trans-
port av materiel inte behöver ske längre sträckor än 50 meter.

Gång- och cykelvägar
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.

Kollektivtrafik
Gatunät föreslås utformas så att hållplats kan anordnas inne i området på grund av de 
svårigheter som fi nns i att ordna trafi ksäkra hållplatser längs väg 958.
Område för genomfart utformas så att det blir möjligt att anlägga en trafi ksäker hållplats 
längs väg 958 inom planområdet.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom kvartersmark för tillfällig vistelse föreslås parkering ske på kvartersmark. Varu-
mottagning ordnas i anslutning till den södra vägen.
För område med bostäder föreslås parkering ske på den egna fastigheten. Föreslagna 
vägbredder gör det möjligt med viss gatuparkering. Byggnation föreslås inte tillåtas 
närmare fastighetsgräns mot lokalgata än 4 meter, för komplementbyggnad gäller 6 
meter. Bestämmelsen säkrar att utfarter från den egna fastigheten kan ske trafi ksäkert.
Föreslagen utfart mot allmän statlig väg anpassas för att följa VGU (vägar och gators 
utformning).

Teknisk försörjning

Vatten- och brandvattenförsörjning
All tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vattennät. För tillkommande 
bebyggelse bör brandposter utformas med en kapacitet på 600 l/min och vara belägna 
på ett längsta avstånd på 150 m från nytillkommande byggnader. Ledningar ska placeras 
i område för allmän plats. Planområdet kommer att ingå i kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten.

Spillvatten 
All tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt spillvattennät. Höjdskillnader 
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inom området gör att det kan komma att krävas pumpstationer. Mark föreslås reserveras 
för pumpstation inom område för teknisk anläggning i sydväst och i nordost. Ledningar 
ska placeras i område för allmän plats.
Planområdet kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för att undersöka hur dagvatten kan omhändertas 
och renas i anslutning till föreslagen exploatering. 
Utredningen föreslår ett öppet dagvattennät där befi ntliga diken kan användas och att 
två fördröjningsmagasin anläggs.
Befi ntliga diken är biotopskyddade. Planförslaget reglerar andelen hårdgjorda ytor för 
långsammare avrinning och därmed större upptagning av näringsämnen. För bebyg-
gelsen inom område för tillfällig vistelse reglerar planförslaget gröna tak. Planförslaget 
styr anläggandet av lokala, öppna dagvattensystem till marker i naturliga lågpunkter på 
marknivåer som inte påverkas av höjda havsnivåer. 
Föreslagen bebyggelse kommer inte att ingå i kommunalt verksamhetsområde för dag-
vatten.
Kommunen ser positivt på att regnvatten kan sparas för bevattning.

Illustration av tänkt dagvattensystem, Vatten och Samhällsteknik AB
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El och tele

Mark föreslås reserveras för ny transformatorstation. Allmännyttiga ledningar ska 
placeras i område för allmän plats.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste sopstation ligger ca 10 kilometer 
söderut, i Färjestaden.
Uppvärmningen föreslås ske med individuella lösningar. Kommunen ser positivt på att 
koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planförslaget reglerar öppna lösningar för dagvatten för att minimera risken för 
översvämning vid kraftiga regn. 8 500 m² är avsatta som område för skydd, översväm-
ningsyta, för att klara ett 20-års regn.
Föreslagen bestämmelse att byggnad inom område för tillfällig vistelse ska uppföras 
med gröna tak bidrar tillsammans med bestämmelsen att reglera andelen hårdgjord yta, 
till att minska dagvattenmängderna som uppkommer i området. 
Dagvattensystemet och övrig föreslagen infrastruktur kan lösas på ett sätt som inte på-
verkas av höjda havsnivåer. Föreslagen byggnation närmast kusten sker efter principen 
reträtt. Färdigt golv föreslås regeleras till + 3,2 för att förhindra att planerad bebyggelse 
översvämmas, dels av dagvattenfl öden från omgivande vägar, dels av havsvatten vid 
stigande havsnivåer. 

Värme och torka
Inom planområdet kan ytor som alstra värme tillkomma. Föreslagna bestämmelser om 
gröna tak och skydd av befi ntliga träd minskar effekten av värmealstring. Utformningen 
av parkeringen vid hotellet har betydelse för värmealstring inom planområdet. Stora 
asfaltytor ökar värmealstringen.
För att undvika allt för stora konsekvenser av perioder utan nederbörd kan dagvatten 
samlas upp och användas för bevattning. Invånare och besökare informeras kontinuer-
ligt om dricksvattentillgången och hur vi gemensamt kan spara på resurserna.

Skred och erosion
Föreslagen bebyggelse bedöms inte öka risken för skred och erosion inom området.

Radon
Planförslaget reglerar att bostadsbyggnader ska uppföras radonskyddat.

Trafik
Trafi kmängderna bedöms öka till följd av föreslagen exploatering. För föreslagna 
bostadsexploateringar innebär det ca 150 nya bostäder. Det ökade antalet bostäder 
förväntas generera ökade trafi kmängder som maximalt kan uppgå till ca 500 fordonsrö-
relser per dygn. 
En hotelletablering med ca 300 hotellrum beräknas medföra en ökning på ca 700 
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fordonsrörelser per dygn. 
Detta innebär sammantaget en ökning av ca 1 200 fordonsrörelser.

Buller
Enligt kommunens bullerberäkning, baserad på trafi k med en uppräkning från dagens 
nivåer inklusive trafi k som alstras av planförslaget, kan bullernivåer över dagens 
riktvärden uppkomma närmare än 27 meter från vägmitt på väg 958. Ett område med 
+mark föreslås för att säkra att tillkommande bostadsbebyggelse inte påverkas av 
bullernivåer över dagens riktvärden.

Avloppsreningsverk 
Avloppsreningsverket i Färjestaden ligger ca 550 meter söder om föreslaget område för 
verksamheter och ca 650 meter sydväst om föreslaget område för bostäder. Föreslagna 
exploateringsområden ligger i den förhärskande vindriktningen i förhållande till 
anläggningen. I området mellan föreslagen exploatering och anläggningen sträcker 
sig en höjdrygg i öst-västlig riktning och området är täckt av skog, som under de mest 
kritiska månaderna maj-augusti har ett väl utvecklat lövverk. Topografi  och vegetation 
tillsammans med de åtgärder som är gjorda för att förbättra tekniken i anläggningen gör 
att kommunen bedömer aktuellt avstånd till den föreslagna bebyggelsen som tillräckligt 
för att uppnå intentionen i Boverkes riktlinjer om skyddsavstånd.
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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.
Inom aktuellt programområde är följande ställningstagande gjorda, betecknade: 

 -n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör. De kustnära lövskogarna 
är prioriterade för sina höga natur- och upplevelsevärden Här ska inventering 
göras, i samband med exploateringar, för att säkerställa bevarandet av befi ntliga 
naturvärden. Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för 
framtida utveckling av naturvärden. 

 -b21 – Möllstorp västra. Området lämpar sig i första hand för bostäder. Eventuella 
störningar från Ölands djur- och nöjespark ska beaktas i samband med planering 
av området. Förekomsten av bevarandevärda skogsområden och träd ska utredas i 
samband med detaljplaneskedet 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 besöksnäringen. Exempelvis vandrarhem, hotell eller småskalig 
handelsverksamhet. Befi ntliga vägdragningar och strukturer i landskapet ska ligga 
till grund för framtida utformning och om möjligt förstärkas. Delar av den trädridå 
som fi nns ner mot Kalmarsund ska bevaras och ett upphävande av strandskyddet 
är en förutsättning för utveckling i området. Lägsta golvhöjd i förhållande till 
Kalmarsund ska beaktas i samband med planering.

 -g7 – Nya Saxnäsvägen. Vägnätets syfte är i första hand att försörja ny bebyggelse 
och förslagna områden för verksamheter b21, b22, b23 och v10. I norr ska vägen 
kopplas samman med befi ntligt vägnät inne i Saxnäsområdet. I anslutning till att 
Möllstorpsgatan möter väg 958 kan med fördel en fyrvägskorsning skapas för att 
minska antalet korsningspunkter utmed sträckan. Nya vägdragningar ska anpassas 
så att de passar in i landskapet och inte förutsätter schaktningsarbete som ändrar 
området topografi  i alltför hög utsträckning. Det kustnära lövskogsområdet (n9) ska 
beaktas i samband med dragningen av nya vägar. 
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Brofästet

Möllstorp

utdrag ur ÖP

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 programområde kan nämnas att kulturmiljöer i form av våtmarker och 
jordbruksmark ska prioriteras med i stort sett bibehållen areal. Behovet av spridnings-
korridorer och grönområden 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. För att arbeta strategiskt 
med klimatanpassning av den fysiska miljön ska lägsta tillåten golvnivå för nybyggna-
tion +2,5 meter över havets medelnivå regleras. Siffran kan komma att justeras i 
samband med fastställandet av regionala riktlinjer.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. 

Planprogram
Gällande program godkändes 2016-04-26. 
Vid Marstrandshorvan föreslår planprogrammet en utbyggnad av verksamhet för 
besöksnäringen och ett attraktivt boende på en central plats med både god tillgänglighet 
till kollektivtrafi k och service och närhet till rekreation och friluftsliv.
Vandrarhem, hotell eller småskalig handelsverksamhet har föreslagits som lämpliga 
former av verksamheter. Bebyggelsen inom området för verksamhet kommer ligga väl 
synligt från bron med sin föreslagna placering närmare kusten är 300 meter och därmed 
kan ett nytt landmärke skapas. Utformningen av byggnaden och dess omgivning är 
mycket viktig eftersom etableringen väsentligt kan förändra upplevelsen av att anlända 
till Öland. Stränga utformningskrav kan vara lämpliga i kommande detaljplan. 
För bostadsexploateringen är en mindre skala lämplig. Det innebär villor, radhus och 
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parhus. Område för bostäder förväntas kunna rymma ca 40 byggnader. Beroende på 
utformning kan det innebära upp till ca 150 bostäder. Bebyggelsestrukturen behöver inte 
följa kvartersbebyggelse utan kan ges en friare utformning. Det viktiga är att bebyggel-
sen anpassas till de befi ntliga strukturelementen så som stenmurar och värdefulla träd. 
Områdena ska också anpassas till angränsande naturmiljöer. 
Planförslaget stämmer överens med programmet

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet och omgivande mark saknar detaljplan.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken 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.
Det saknas en kartering av brukningsvärdet på åkermarken på Öland och i hela Kalmar 
län. 
Av kommunens ca 66 700 hektar på land odlas ca 20 500 hektar. Större delen av de 
stora sammanhängande åkerarealerna ligger väster om västra landborgskanten och öster 
om östra landborgskanten. I höjd med Färjestaden blir åkermarken mer fragmenterad. 
Väster om väg 958 består ca 10 hektar av jordbruksmark där vall odlas. Åkermarken 
väster om väg 958 uppges vara god men också svårtillgänglig. På den ekonomiska 

ntressant miljö

höga naturvärden

ark

m

Utdrag ur Översiktsplan 2014
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kartan från 1941 redovisas något mer åkermark än den som brukas idag, men domine-
rande är skogsbruket.
Kommunen drar därmed slutsatsen att åkermarken väster om väg 958 är av lägre bruk-
ningsvärde och kan tas i anspråk för byggnation. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Inom planområdet ingår ca 8 ha jordbruksmark, uppdelad i två tegar, där vall odlas och 
ca 3 ha igenväxande jordbruksmark, som består av mycket tät sly. Område med exten-
sivt skogsbruk fi nns i nordväst och centralt i området. Tillsammans upptar de ca 8 ha. 
Kvartersmarken inom detaljplanen föreslås i första hand lokaliseras till jordbruksmark, 
ca 5 ha. Ca 0,7 ha av igenväxande jordbruksmark och ca 3 ha av skogsbruksmark 
föreslås tas i anspråk för kvartersmark för bostadsändamål. Bestämmelser inom område 
för natur syftar till att öka den biologiska mångfalden i området, vilket innebär att den 
jordbruksmark som inte omfattas av kvartersmark förslås omvandlas till ängsmark. Eta-
bleringarna ger möjlighet till ett naturnära boende och ett ökat utbud för besöksnäringen 
på en strategisk plats i kommunen med närhet till kommersiell och offentlig service. Vid 
en lokalisering på annan mark än jordbruksmark kan områden med höga eller påtagliga 
naturvärden eller rekreationsvärden komma att påverkas negativt.  

Riksintresse 3 kap
Planförslaget påverkar inte 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. Exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på 
ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna 
utgör inte hinder för utvecklingen av befi ntliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en etablering av hotell för att utveckla 
befi ntlig verksamhet och därmed det lokala näringslivet i en för regionen strategisk 
placering med närhet till fl era besöksmål och till brofästet. Syftet är också att möjlig-
göra för naturnära boende i varierade former i anslutning till befi ntliga och kommande 
arbetsplatser med god tillgång till kommunikation.
Detaljplanen syftar till att säkra och utveckla det rörliga friluftslivet och områdets 
biologiska mångfald.
Kommunens bedömning är att detaljplanen kan genomföras utan att syftet med riksin-
tresset påverkas negativt.

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-
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muner ska emellertid sträva efter att begränsa buller. 
Från och med den första juni 2015 regleras ljudnivåer från trafi k vid nybyggnation av 
bostäder i förordningen (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggande. Gällande 
riktvärden anger att buller från vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden 
bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

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 
miljökvalitetsnormer (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 aktu-
ella kvalitet. Målet i vattenförvaltningen 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.

Planförslaget berör tre vattenförekomster där miljökvalitetsnormer utfärdats:

 -Östra s Kalmarsunds kustvatten (kustvatten), SE562000-162271

 -Västra Ölands kalkberg (grundvatten), SE629295-155070

 -Mörbylånga-Borgholms kalkberg (grundvatten), SE628596-154217

För kustvattnet anges den ekologiska statusen som måttlig och att den kemiska statusen 
ej uppnås. Den ekologiska statusen ska uppnå god status med undantag till år 2027. Den 
kemiska statusen är god med undantag för generellt förkommande miljögifter i form av 
kvicksilver och bromerade difenyletrar. Grundvattnets status anges som god för båda 
områdena avseende såväl kemisk som kvantitativ status. En exploatering förutsätter att 
den inte bryter mot icke försämringsförbudet inom aktuella vattenförekomster och inte 
försvårar att god status kan uppnås och vidmakthållas.
Vattenavrinningen från nuvarande område sker från två större åkrar, skogsområden och 
i liten omfattning från den nyanlagda vägen i söder.
För Östra s Kalmarsunds kustvatten fi nns inga provtagningar på dikesvatten eller det 
strandnära vattnet i Kalmarsund tillgängliga. I Kalmarsund anger Vattenmyndigheten 
att det främst är övergödning som är motivet till att god ekologisk status ej uppnås. Den 
kemiska statusen är god om man undantar kvicksilver och bromerade difenyletrar. Ett 
undantag som gäller generellt för fl ertalet vattenförekomster. Bedömning av risken för 
otillåten påverkan gäller i första hand huruvida exploateringen kan tänkas medföra en 
ökad belastning i form av kväve och fosfor. En ökad belastning får inte innebära att för-
utsättningarna att uppnå god status i vattenförekomsten försvåras. Enligt dagvattenut-
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redningen bedöms mängden kväve minska till följd av en exploatering i området. Fosfor 
och metallinehållet bedöms öka men inte i en sådan omfattning att den samlade statusen 
skulle försämras. 
För Ölands kalkberg, berggrundvattnet i kalkberggrunden anges såväl kemisk som 
kvantitativ status var god. Den aktuella exploateringen med bostäder och hotell samt det 
förslagna systemet för dagvattnets omhändertagande bedöms inte påverka grundvattnet 
i kalkstensberget på något nämnvärt sätt och därigenom äventyras inte klassningen av 
den kemiska statusen för grundvattnet. Minskningen av grundvattenbildningen bedöms 
vara försumbar och ingen aktiv bortledning av grundvatten är aktuell. Inte heller den 
kvantitativa statusen kan därmed anses påverkas negativt.

Områdesskydd 7 kap

Strandskyddsområde
Inom planområdet fi nns idag ett utökat strandskydd på 300 meter längs kusten enligt 
länsstyrelsens beslut 2012-01-27 och ett område med 100 meter strandskydd längs ett 
naturligt vattendrag norr om planområdet. Strandskyddet gäller både upp på land och ut 
i vattnet
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Det gäller för hela det land- och vattenområde som omfattas av 
strandskyddet och inte bara området närmast vattnet. Strandskyddet syftar också till att 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Möjligheten att 
utöva friluftsliv ska bevaras och strandskydd gäller i samma utsträckning vid stränder 
som endast i liten omfattning utnyttjas för det rörliga friluftslivet.
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om 
det fi nns särskilda skäl för det och om intresset att ta området i anspråk på det sätt som 
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset (PBL 4 kap 17 §).  Enligt 
Miljöbalken (7 kap 18 c §) kan särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphä-
vande av eller dispens från strandskyddet endast beaktas om det område som upphävan-
det eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Fjärde punkten får beaktas om området behövs för att utvidga en redan pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Att det ska vara 
fråga om verksamhet innebär att inte heller denna punkt kan avse uppförande av bo-
stadsbyggnader.
Femte punkten får beaktas om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det ska prövas om 
åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras utanför 
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detta område, ska den lokaliseringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är de som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanlägg-
ningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgär-
der som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen inom 
strandskyddsområdet. För att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör 
den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället.
Naturvärden inom planområdet har inventeringar i två omgångar och resultatet har 
presenterats i rapporterna Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i 
Möllstorp, 2014-12-18 och Naturvärdesinventering av område vid Möllstorp, 
2015-12-09. Ett som mest 100 meter brett område i väster har enligt inventeringarna 
bedömts ha högt naturvärde. Området avgränsas tydligt med en stenmur i öster där 
åkermarken tar vid. Att identifi era visst naturvärde, naturvärdesklass 4, har inte ingått i 
inventeringarna eftersom det på Öland generellt är höga naturvärden.
Förekomsten av skyddsvärda fågelarter har undersökts och resultatet har presenterats i 
rapporterna Skyddsvärda fågelförekomster 2014-11-10 och Skyddsvärda fågelförekom-
ster, uppföljning fältarbete 2015-11-06. Området har ett rikt fågelliv på grund av småö-
ar, halvöar och uddar i närområdet.

1

2

3

45

Strandskydd inom planområdet

1. Område för SKYDD, översvämningsyta och 
damm
Strandskyddet föreslås upphävas för att säkra att ge-
nomförandet av dagvattensystemet för bostadsområ-
det i öster kan ske så att MKN Östra s Kalmarsunds 
kustvatten inte försämras.

2. Kvartersmark för tillfällig vistelse
Strandskyddet föreslås upphävas för att möjliggöra 
en utvekcling av befi ntlig verksamhet.

3. Område för lokalgata
Strandskyddet föreslås upphävas för att säkra angö-
ringen till kvartersmark för tillfällig vistelse och bostäder.

4. Område för teknisk anläggning
Strandskyddet föreslås upphävas för att säkra elförsörj-
ning och ett säkert omhändertagande av avloppsvatten 
för område föreslaget för tillfällig vistelse och bostäder.

5. Område för SKYDD, översvämningsyta och 
damm
Strandskyddet föreslås upphävas för att säkra att ge-
nomförandet av dagvattensystemet för tillfällig vistelse 
och bostadsområdet i väster kan ske så att MKN Östra 
s Kalmarsunds kustvatten inte försämras.
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Länsstyrelsens naturvårdsplan Vassområde vid Möllstorp med högt naturvärde ligger 
längs kusten, norr om föreslagen exploatering. I norr och söder fi nns områden med 
sumpskog. Den norra ligger ca 30 meter från gränsen för exploateringsområdet och 
sammanfaller med naturvärde och nyckelbiotop. Den södra ligger ca 100 meter från 
exploateringsområdet. 
Aktuellt planområdet är oexploaterat. Närmaste bebyggelse närmare än 300 meter från 
strandlinjen ligger ca 300 meter söderut och är ett område för bostäder vid Möllstorps-
läge. Ca 1 500 meter norrut ligger Saxnäs golfbana. 
I området fi nns ingen iordningställd badplats eller vandringsleder. 
Ett genomförande av bebyggelsen enligt planförslaget innebär att det utökade strand-
skyddet längs kusten till viss del behöver upphävas. Det utökade strandskyddet ut i 
vattnet och strandskyddat område för det naturliga vattendraget i norr påverkas inte av 
aktuellt planförslag.
Strandskyddet föreslås upphävas på land inom kvartersmark med ändamålet tillfällig 
vistelse, inom område för teknisk anläggning i söder och inom delar av område för 
skydd och lokalgata. För kvartermarken innebär det att ca 150 meter av strandskyddet i 
ett 180 - 140 meter långt område. Område för lokalgata och tekniska anläggning före-
slås drygt 100 meter närmare vattnet än vad strandskyddet medger. Område för skydd, 
översvämningsyta i söder föreslås helt inom strandskyddat område i söder, ca 80 meter 
från kustlinjen och delar av område för skydd i norr föreslås ca 50 meter närmare 
kustlinjen än vad strandskyddet medger.
Allmänhetens tillträde och möjlighet att röra sig fritt längs kusten säkras enligt miljö-
balkens 7 kap 18 f §.
Kommunen anger särskilt skäl enligt MB 18 c § 4 och 5 för att upphäva strandskyddet. 
Marken behövs ta i anspråk för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området och att miljön ska anpassas för bättre tillgänglig-
het för personer med nedsatt rörelseförmåga. En anpassning av miljöerna bidrar till att 
öka tillgängligheten för alla grupper i samhället och gynnar därmed det rörliga 
frilutslivet.
Lokaliseringen av områden där strandskyddet föreslås upphävas har anpassat efter 
utpekade naturvärden. Kvartermarken för tillfällig vistelse och delar av lokalgatan 
föreslås på åkermark där den biologiska mångfalden bedöms vara ringa. Den södra 
delen av lokalgatan, område för skydd och teknisk anläggning föreslås inom skogsom-
råde som saknar höga eller påtagliga naturvärden. Områden där värdefull natur har 
identifi erats säkras inom planområdet med bestämmelsen natur. Planförslaget reglerar 
skydd av stenmurar, partier med blommande växter och träd tillsammans med utökad 
lovplikt för att tydliggöra kommunens ambition att iordningställande av mark runt 
verksamheten behöver ske med stor aktsamhet om områdets höga naturvärden. Utöver 
planförslagets skyddsbestämmelser och utökade lovplikt krävs dispens för åtgärder 
inom område för natur. Livsvillkoren för djur och växter bedöms inte påverkas negativt 
av strandskyddets upphävande. Exploateringen bedöms inte skapa barriäreffekter utan 
möjliggör för fortsatt rörlighet för djur och växtspridning i området.
Planförslaget möjliggör för utveckling av befi ntlig verksamhet, Ölands djurpark. 
En placering nära brofästet är också intressant ur ett regionalt perspektiv, strategiskt 
placerad för att kunna fungera för andra stora besöksmål i omgivningarna såsom Saxnäs 
golfbana och ytterligare besöksmål i Färjestaden och Kalmar. Placeringen är vald med 
tanke både på god tillgänglighet till kollektivtrafi k och service och närhet till rekreation 
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och friluftsliv. De ekonomiska fördelarna av att en etablering av ett hotell kan gynna 
fl era näringar i området med ett ökat kundunderlag under en längre säsong har bidragit 
till valet av placering. En utveckling av området kommer att ge långsiktiga fördelar, inte 
bara för Färjestaden och Mörbylånga kommun, utan för hela regionen. En etablering 
gynnar ett större nät av attraktiva besöksplatser där resurser behövs för att framför allt 
kunna erbjuda många olika former av övernattning. Det fi nns få hotell i Mörbylånga 
kommun och Ölands djurpark kan idag erbjuda boende i stugor, på vandrarhem och 
motell. Saxnäs camping är strategiskt placerad och fungerar som ett övernattningsalter-
nativ för besökare till anläggningen.
Etableringen kommer medföra en ny arbetsplats i regionen i ett läge som möjliggör för 
pendling utan bilresor. Arbetstillfällen skapas både under byggtiden och när verksamhe-
ten tas i drift.

Credit
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Teckenförklaring

 1000 meter från trafikplats Färjestaden och 
 befintlig verksamhet som ska utökas

 sammanhängande värdefull jordbruksmark

 höga eller påtagliga naturvärden

 detaljplan för bostäder 

 detaljplan för verksamheter

 område utpekat i planprogram
 som lämpligt för veksamheter 
 
 område utpekat i planprogram 
 som lämpligt för bostäder

 föreslagen placering av hotell 

 alternativa placeringar föreslaget hotell
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Byggnation i strandnära läge kan försvåra möjligheter att återuppta hävd, t.ex. betes-
drift, på strandängar, men friluftsliv kan vara positivt och bidra till ett ökat slitage, 
vilket kan gynna en del av mångfalden och motverka fortsatt igenväxning.
Läget bidrar också till att i sig locka turister med intresse för den öländska naturen 
vilket ligger i linje med kommunens vision att bli en ledande natur- och kulturkommun. 
Kommunen har bedömt att detaljplanens syfte att utöka befi ntlig verksamhet, Ölands 
djurpark och att etableringen ska ha en för regionen strategisk placering. Detta motive-
rar en lokalisering som mest 1 000 meter från verksamheten som avses utvecklas och på 
samma avstånd från brofästet. Inom det område som bedöms motsvara syftet med 
lokaliseringen enligt planförslaget fi nns stora arealer skyddsvärd natur och åkermark 
som har bedömts ha stort brukningsvärde. 
Därutöver fi nns redan planlagd och bebyggd mark, redan planlagd mark som ännu inte 
är bebyggd. 
Precis invid trafi kplats Färjestaden, område A, fi nns ett mindre område med en nyligen 
laga kraftvunnen detaljplan. Detaljplanen reglerar bland annat ändamålet tillfällig 
vistelse. Byggnadsarean regleras i detaljplanen till 3 500 m² med största sammanhäng-
ande byggnadsarea 1 000 m². Bestämmelserna är mindre lämpliga för en hotellbyggnad. 
Bedöms inte motsvara verksamhetens behov av hotellrum. Placeringen kan inte heller 
anses överensstämma med planförslagets övriga syften.
Område B medger inte ändamål som tillåter byggnation av hotell.
Utöver dessa redan planlagda områden har kommunen identifi erat fem möjliga alterna-
tiva placeringar varav samtliga är lokaliserade utanför strandskyddat område.
Placering alternativ 1 är i översiktsplanen och godkänt planprogram utpekat för bostä-
der. Placeringen ingår i aktuellt planområde och föreslås för bostadsändamål. Kom-
munen har liksom många andra kommuner bostadsbrist och strävar efter att kunna 
erbjuda ett differentierat boende i hela kommunen. Ett naturnära boende med mycket 
korta avstånd till kollektivtrafi k och arbetsplatser ses som en viktig beståndsdel för att 
bidra till att säkra bostadsförsörjningen i kommunen
Placering alternativ 2 ligger utmed nyligen anlagd väg i ett skogsområde som inte har 
utpekade höga eller påtagliga naturvärden i naturvärdesinventering. Området kan antas 
ha visst naturvärde. Placeringen kan anses lämplig i förhållande till detaljplanen syfte 
förutom det att bevara och utveckla områdets biologiska mångfald. Skogspartiet inne-
håller en större biologisk mångfald än åkermarken och större ingrepp på naturvärden 
skulle vara nödvändiga vid en etablering i detta område. Kommunens ambition med 
detaljplanen att öka den biologiska mångfalden och att förhöja upplevelsevärdena inom 
den kvarvarande naturmarken skulle motverkas.
Placering alternativ 3 är utpekad i planprogram för Möllstorp 2:4 m fl  som område 
möjligt att ta i anspråk för verksamhet. Det står beskrivet att det är lämpligt att utöka ett 
redan befi ntligt gårdscentrum. Området består av jordbruksmark och bedöms enligt 
kommunen ha ett högre brukningsvärde än åkermarken inom förelagen placering på 
grund av den sammanhängande åkerarealen. Placeringen bedöms inte motsvara detalj-
planens syfte att säkra och utveckla det rörliga friluftslivet och områdets biologiska 
mångfald. Det kan också föreligga viss risk för konfl ikter mellan besökare och lantbru-
ket på grund av att placeringen ligger i direkt anslutning till gårdscentrat.
Placeringen alternativ 4 är i planprogram för Möllstorp 2:4 m fl  föreslagen för utveck-
ling av den befi ntliga verksamheten med till exempel övernattningsstugor och ställplat-
ser. Området omfattas inte av höga naturvärden och inte heller av nu brukad åkermark. 



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Möllstorp 1:22
Sida 38

Placeringen bedöms inte motsvara detaljplanens syfte att säkra och utveckla det rörliga 
friluftslivet och områdets biologiska mångfald. Det kan också föreligga risk för bul-
lerstörning och konfl ikt med riksintresse för väg 137. 
Placering alternativ 5 är i översiktsplanen och godkänt planprogram för Björnhovda 
2:135 m fl , Åkervägen utpekat för bostäder. Kommunen har liksom många andra kom-
muner bostadsbrist och strävar efter att kunna erbjuda ett differentierat boende i hela 
kommunen. Ett naturnära boende med mycket korta avstånd till kollektivtrafi k och 
arbetsplatser ses som en viktig beståndsdel för att bidra till att säkra bostadsförsörj-
ningen i kommunen

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. I planförsla-
get skyddas stenmurar, diken och våtmarker som omfattas av biotopskyddet. I de fall 
påverkan blir nödvändig krävs dispens från länsstyrelsen.

Övriga planförutsättningar

Artskyddsförordningen
I samband med naturvärdesinventeringen 2015 påträffades ett antal arter som omfattas 
av artskyddsförordningen. Dessa arter var brun kärrhök, huggorm, vanlig snok och 
gullviva. Skogsknipprot var rapporterad från området sedan tidigare. 
Kommunen utgår från att det fi nns groddjur i området. 

Rödlistan
I område där exploatering föreslås har bland annat ask, skogsalm, vresalm, kavelhirs, 
mindre hackspett, gulsparv, silltrut, kungsfågel, gröngöling och liten sönderfallslav 
rapporterats. 

Skogsstyreslen

Sumpskog
Skog på fuktiga marker kan vara sumpskog, skogen har ofta en låg tillväxttakt med 
höga naturvärden. Områden med sumpskog skyddas indirekt eftersom avvattning kräver 
tillstånd enligt 11 kap 13 § MB. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
I områdets västra delar fi nns ett par utpekade sumpskogar av kärrskogskaraktär norr och 
söder om aktuellt planområde.
Naturvärdesinventeringen som gjordes sommaren och hösten 2015 pekar ut ett område 
av sumpskogskaraktär inom planområdet. I planförslaget är området avsatt som området 
för natur, våtmark. Inventeringen genomfördes ett osedvanligt torrt år, så den yta kom-
munen har avsatt som området för natur i detaljplanen är betydligt större än det som 
utpekades i naturvärdesinventeringen.
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Länsstyrelsen

Naturvårdsplaner
I planområdets nordvästra del fi nns Vassområde vid Möllstorp Klass 3. Området består 
av tidigare betade strandängar och mycket vidsträckta vassområden. Längs stranden 
växer en högvuxen gräs- och örtvegetation med arter som tuvtåtel, kvickrot, åkertistel 
och gråbo. I gränsen mot åkermarken i öster växer täta buskridåer med slån. 
Betet är en mycket viktig del för att bevara områdets höga naturvärden.
Väster om planområdet fi nns Kalmarsunds moränsystem Klass 1. Ett omfattande system 
av submarina moränryggar. I området häckar ett stort antal fåglar av påfallande många 
olika arter. Några av de häckande arterna är knölsvan, ejder, silvertärna, näktergal och 
törnsångare och delar av området är avsatt som fågelskyddsområden.

Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - 
Rekommendationer för strandnära byggnationer
Regionala rekommendationerna för strandnära byggnation med hänsyn till ett förändrat 
klimat är framtagna i syfte att skapa ett samhälle som är robust med en hög förmåga att 
klara av klimatförändringar och att minska sannolikheten för att en översvämning ska 
nå byggnader och orsaka vattenskador.
SMHI gör bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 100 
år sikt. Till detta ska adderas högsta uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har högvat-
tennivåer på cirka 1,5 meter uppmätts. 
Riktlinjerna är indelade i zoner beroende på hur stor sannolikheten för översvämning är, 
så kallade översvämningszoner. 
Planeringshorisonten för en byggnad är viktig vid bedömning av vilken klimathänsyn 
man ska ta i den fysiska planeringen. 
Lägre grundläggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om det fi nns en teknisk 
lösning som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid höga fl öden.

Översvämningsrisker på Öland - Vattenplanering i ett förändrat klimat
Översvämningar inträffar regelbundet på Öland främst väster om Landborgen och 
väster om Östra landborgen. Landborgen fungerar som en vattendelare längsmed ön. 
Ölands speciella topografi  och markförhållanden gör att regnvatten snabbt rinner nerför 
Landborgskanten och skapar översvämningar vid stora nederbördsmängder. Klimatför-
ändringarna medför ökade nederbördsmängder och större risk för skyfall. De medför 
också en större risk för torka eftersom att vegetationsperioden och avdunstningen ökar. 
Båda aspekterna kan innebära problem. Översvämningar kan komma oftare och bli 
värre. Bristen på dricksvatten av god kvalitet sommartid kan bli större. Att fördröja 
vattnet på sin väg från regnvatten till havsvatten och ge plats för vattnet i landskapet 
är viktigt både för att öka tillgången på dricksvatten och för att minska läckage av 
näringsämnen. 
Inom planområdet har inga områden med risk för översvämning identifi erats.
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Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet
Länsstyrelsen har under 2016 inventerat träd i arbetet med åtgärdsprogram för hotade 
arter. Inventeringen har skett i enlighet med Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Inventeringen har haft huvudinriktning på gamla ädellövträd, alla levande träd med 
större diameter än 80 cm, alla hålträd och döda ädellövträd som är större 30 cm. 

Naturvårdsplaner och inventerade träd

Inventeringar på uppdrag av kommunen
Under september 2014 gjordes en översiktlig inventering av naturvärdena i program-
områdets västra delar. Inventeringen pekar sammanlagt ut ca 70 ha i 11 områden med 
höga naturvärden i naturvärdesklass 1 och 2. Gemensamt för områdena är blandskog 
med äldre träd och död ved. Sumpskog, solbelysta områden och betesmarker är särskilt 
skyddsvärda. 
Under 15 juli, 10 augusti och 29 oktober inventerades ca 49 hektar i sydväst, vid 
Marstrandshorvan. Enligt naturinventering fi nns inga områden med högsta naturvärde, 
Naturvärdesklass 1 med störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Däremot är 
relativt stora områden med höga eller påtagliga naturvärden utpekade, Naturvärdesklass 
2 och 3 med stor och påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
Parallellt med naturvärdesinventeringarna genomfördes särskilda fågelutredningar. En 
bedömning av skyddsvärda fågelförekomster gjordes i ett första led för hela program-
området, 2014. Mindre hackspett, bivråk och röd glada och havsörn var kända i området 
sedan tidigare, men antal och boplatser var mindre kända. 
En kompletterande fågelinventering genomfördes under 2015. Revirkarteringen 
resulterade i observationer av 41 möjliga häckande arter. Av dessa fastställdes revir för 
25 arter. Talrikast var lövsångare med 13 revir, följt av rödhake och stare med 7 revir 
vardera. 
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Kommunala beslut

Tillgänglighetsplan

Planen innebär inga fysiska hinder eller försvårar tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning enligt Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun § 158/2005 
antagen, § 177/2014 reviderad. 

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 för miljöbedömningar, daterad den 22 juni 2017 har upprättats och bifo-
gas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms planens genomförande 
riskera att medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 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. 
Föreslagna exploateringen ligger inte inom områden där barn och ungdomar vistas. 
Föreslagna bostadsområden är lokaliserade till områden med närhet till kollektivtrafi k 
och service men också till rekreation och friluftsliv.
Planförslaget tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle.
Planförslaget möjliggör för verksamheter och boende på en central plats med närhet till 
kollektivtrafi k, service och stora naturområden. 
Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd 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 är huvudman för allmän platsmark. 
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. Avtalet ska reglera ansvar och kostnader för byggnation av väg så att kommunal 
standard erhålls, anslutning till vatten och spillvatten tillsammans med byggnation av 
dessa ledningar. Avtalet ska också säkra ett dagvattensystem som klarar ett regn med 
en återkomsttid på 20 år i enlighet med dagvattenutredningen. De fastighetsrättsliga 
åtgärder som avtalet ska reglera är ansvar och kostnadsfördelning för avstyckning av 
fastigheter som möjliggörs i detaljplanen och att gemensamhetsanläggning bildas för 
område för lokalgata och för dagvattensystemet för bostäder i öster.

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

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

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Planförslaget innebär att maximalt 70 nya fastigheter för bostadsändamål kan avstyckas.
För område för lokalgata och davattensystem ska gemensamhetsanläggning bildas. 
Naturmark, delar av lokalgata, kvartersmark för tillfällig vistelse och den mark som 
krävs för dagvattenhanteringen för verksamhet i väster ska ligga kvar på fastigheten 
1:22.

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning ska bildas för område för lokalgata och davattensystem.

Mark där gemensamhetsanläggning ska bildas ca 2 ha

Övrig mark ska forsatt tillhöra Möllstorp 1:22 ca 18 ha

Mark som kan styckas till enskilda fastigheter ca 5 ha

Fastighetsrättsliga åtgärder

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Upprättande av detaljplan beräknas kosta ca 600 000 kronor inklusive utredningar och 
del av kostnader för upprättandet av planprogram Möllstorp 2:4 m fl . 

Kostnad för genomförande
Kommunen har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl. Denna redovisar en beräknad 
totalkostnad för utbyggnad av vägar, VA och allmänplatsmark på ca 30 miljoner kronor. 

Kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på exploatören.
Exploatören bekostar erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom 
kvartersmark och inom allmän platsmark. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningar 
för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i området. 
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Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Detaljprojektering av ledningar och anslutning ska tas fram och godkännas innan 
byggnation kan påbörjas.

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
Delar av ett hittills obebyggt naturområde tas i anspråk. Planförslaget innebär att 
befi ntlig skog och åkermark ersätts med hotellanläggning och tomtmark för bostäder. 
Bestämmelser i förslaget reglerar dock att upplevelsen från den allmänna vägen 958 
inte förändras påtagligt. Från Kalmarsund och Ölandsbron är området väl synligt och 
bebyggelsen i norr föreslås regleras för att anpassas till landskapets befi ntliga strukturer. 
Bebyggelse enligt planförslaget följer i stort befi ntliga strukturer. Områdens karaktär 
beaktas och utnyttjas. Spridningskorridorer och grönområden säkras för att gynna den 
biologiska mångfalden och för att ge utrymme till närrekreation. Områdets blommande 
träd och buskar skyddas tillsammans med hålträd och grövre lövträd. Planförslaget 
reglerar att dagvattenhantering sker i öppna lösningar. En positiv förändring är att 
området blir mer tillgängligt för allmänheten ur rekreationssynpunkt.
Inga områden med höga naturvärden tas i anspråk vilket innebär att det rika djur- och 
naturliv som fi nns här inte bedöms påverkas negativt.
Strandskyddet föreslås till viss del upphävas. Etableringar inom strandskyddet bedöms 
inte medföra en negativ påverkan på befi ntligt djur- och växtliv. Föreslagen etablering 
påverkar inte heller allmänhetes tillgång till strandområdena negativt. Kommunens 
bedömning är att den allmänrättsliga tillgången till strandområdena kan öka. 

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
Föreslagen bebyggelse för bostäder ligger inom områden med stora omgivande natur-
områden och på plushöjder som klarar stora höjningar av havsnivåerna. Områden för 
bostadsbebyggelse bedöms därmed klara stor klimatpåverkan utan att skadas. Andelen 
hårdgjorda ytor minimeras och ett genomtänkt fi nns presenterat i Dagvattenutredning.
Kommunen har brist på bostäder. Planförslaget bidrar till att uppfylla kommunens mål 
att uppnå invånarantalet 16 000 invånare till 2025.
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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. 
Föreslagen bebyggelse för bostäder ligger inom områden med stora omgivande natur-
områden och på plushöjder som klarar stora höjningar av havsnivåerna. Områden för 
bostadsbebyggelse bedöms därmed klara stor klimatpåverkan utan att skadas. 
Kvartersmarken för tillfällig vistelse i väster ligger på plushöjder som riskerar att 
påverkas av förväntade stigande havsnivåer. Planförslaget reglerar lägsta golvnivå 
regleras. 

Verksamheter och areella näringar
Planförslaget möjliggör för hotellverksamhet och icke-störande verksamheter. Föresla-
gen utökning av befi ntlig verksamhet är positivt för näringens möjlighet att utvecklas 
och säkrar därmed arbetstillfällen i kommunen.
Den totala arealen jordbruksmark påverkas marginellt av planförslaget.


