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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av fl erbo-
stadshus i del av kvarteret ”Matrosen 1”. Detaljplanen föreslår ändrad 
markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas 
i fl erbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan 
genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Planen möjliggör också små förändringar av den befi ntliga fastig-
hetsgränsen. Målsättningarna är också att stor vikt skall läggas vid 
arkitektonisk utformning och stadsplanering. Gator ska anslutas till 
köpingens rutnätsplanering och hamnområdet iordningsställs så att sam-
manhängande stråk bildas till hamnen och längs med vattnet, därmed 
gynnas möjligheten för en bred allmänhet att röra sig runt kajområdet.

PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i centrala Mörbylångas nordvästra del och 
omsluter nästan hela kvarteret Matrosen 1 som är beläget i Mörbylånga 
tätort strax söder om fi ske- och gästhamnen.

Fiske-  och Fiske-  och 

gästhamngästhamn

Planområdet

Matrosen 1
Matrosen 1
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Areal
Detaljplaneområdets totala area beräknas som summan av uppskattad 
yta inom plangränser för kvarteret Matrosen 1 såsom beskrivs på den 
gamla detaljplanen från 1921 samt två smala remsor som annekterats 
från båda motstående långa sidor. Planområdet omfattar ca 0,66 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet är helt kommunägt. Berörd fastigheten, Matrosen 1, ägs av 
Mörbylånga kommun liksom omgivande mark och gator. 
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HANDLÄGGNING
Detaljplaneförslaget har upprättats i överensstämmelse med vad
plan- och bygglagen, PBL 1987:10, 5 kap 20 § föreskriver om normalt
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan 
kommer att ställas ut innan det kan tas upp för godkännande och anta-
gande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte 
överklagas.    
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HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:

 •Planbeskrivning, upprättad 2012-02-07, senast rev 2015-10-22, red. 
ändrad 2016-11-29
 •Genomförandebeskrivning, upprättad 2012-02-07, senast rev 
2015-10-22
 •Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2012-02-07, senast rev 
2015-10-22, red. ändrad 2016-11-29
 •Behovsbedömning, tillhörande Planprogram 2009-03-18
 •Aktuell Grundkarta 
 •Aktuell fastighetsförteckning  
 •Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2012-02-07
 •Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn, 
upprättad 2008-12-17, reviderad 2009-03-18
 •Delegationsbeslut: ”Tillägg till tidigare beslut med dnr: 08/903, 
daterat 2009-03-18, om behovsbedömning för del av fastigheten 
Matrosen 1”, daterad 2012-05-08
 •Samrådsredogörelse, daterad 2012-05-08
 •Minnesanteckningar från samrådsmötet, daterad 2012-05-08
 •Kommunens utlåtande, Särskilt utlåtande, Särskilt utlåtande II och 
Särskilt utlåtande II

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Ett planprogram, ”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn” daterat 
2008-12-17 och reviderat och godkänt av miljö- och byggnadsnämnden 
2009-03-18, ligger till grund för föreliggande detaljplan. Detaljplanen 
följer intentionerna i planprogrammet. Området skall prioriteras för de 
etableringar, t.ex. bostäder och andra verksamheter, där det vattennära 
läget och den centrala placeringen i samhället bättre kan nyttjas som 
resurs. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-24 att till 
miljö- och byggnadsförvaltningen uppdra att upprätta detaljplan enligt 
normalt förfarande. 

BEDÖMNINGSGRUNDER
Planen tas fram med s k normalt planförfarande.
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 
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 -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)

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. I 
översiktsplanen fastställs att för området är ställningstaganden ”Th” , 
Hamnar och sjöfartsleder. Utdrag ur översiktsplanen: 
  ”Mörbylånga tätort har genomgått en stor förändring under de  
  senaste åren. Fram till början på 1990-talet dominerades områ- 
  det av sockerbruket i Mörbylånga.
  Mycket service har försvunnit från samhället och nya möjlighe- 
  ter krävs för att kunna främja ett så brett spektra av verksam- 
  heter som möjligt. Tillgång till strand- och hamnmark gynnar  
  attraktiviteten för bostads och rekreationsetableringar.
  Generella ställningstaganden: Planprogram för Mörbylånga  
  hamn och sockerbruksområdet ska följas. 
  All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA
  Generella konsekvenser: Markundersökning krävs för byggna- 
  tion i Mörbylånga hamn
  Status av Mörbylånga hamn som handelshamn kan komma att  

Ny placering räddnings-
station

  Teckenforklaring                              Ur översiktsplanen

Ny placering räddnings-
station
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Gällande detaljplan  M 2

  ändras vid bebyggelse av bostäder vid hamnområdet.”

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande plan är en del av rutnätsplanen som regleras genom stadsplan 
från 1921 över Mörbylånga köping, är utlagt för järnvägsändamål. Idag 
fi nns endast en större plåtbyggnad på fastigheten vilken nyttjades till 
butik och lager. 

M 2
Stadsplan för Mörbylånga Köping, laga kraft 1921-10-07. Berörd mark 
av kvarteret Matrosen 1 är planlagd för Järnvägsändamål. 
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M 6 
Ändring av stadsplanen för hamnen i Mörbylånga Köping, Fastställd 
1946-03-08 Styrmannen 1 (nuvarande Trävaruhandeln och f. d stenhug-
geritomten) är planlagd för industriändamål. Obebyggd yta söder om 
Lotsen är planlagd som park. Yttre hamnpiren är planlagd för hamnän-
damål.

Gällande detaljplan  M 6
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M 34
Ändring av stadsplanen för Kv. Lotsen och Sjömannen, Mörbylånga 
tätort, Fastställd 1969-06-18. Samtliga fastigheter är planlagda för 
Magasin, lagerhus, handels- och industriändamål. Berört område söder 
om Lotsen är inte närmare bestämt.

Gällande detaljplan  M 34



10 (30)

Samhällsbyggnad

Detaljplan för del av Matrosen 1

BESKRIVNING
Dnr 07/963
SAMRÅDSHANDLING 2012-02-07, rev 2012-05-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-05-08, rev 2012-09-11
UNDERRÄTTELSEHANDLING I 2012-09-11, rev 2012-11-13
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2012-11-13, rev 2015-10-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-10-22, red. ändrad 2016-11-29
ANTAGANDEHANDLING 2017-06-20 § 98
LAGA KRAFT 

Omgivande detaljplaner
M26:
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Kalvhagsområdet, 
Mörbylånga tätort, Mörbylånga kommun.
Fastställd 1967-12-08. 

M79:
Detaljplan för fastigheten Venus 6 och 7, Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 1997-04-21. 
Planenssyfte är att legalisera befi ntliga verksamheter restaurang och 
pub. Möjlighet till bostad på den övre våningen. 

M95:
Detaljplan för fastigheten Magasinet 1. 
Laga kraft 2005-06-16. 
Förslag till utökning av byggrätten så att hotell och restaurang kan 
utveklas och moderniseras enligt behov och önskemål. 

M71 
Detaljplan för kvarteret Hotellet 1, Mörbylånga kommun.
Laga kraft 1991-10-25.
Planen möjliggör byggnationen av ett fl erbostadshus på den tomt där 
hotellet tidigare legat.

Omgivande detaljplaner

Detaljplan
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet idag omfattas av äldre detaljplaner från 1921, 46 och 
1969 som inte reglerar strandskyddsbestämmelser. Med nytt planförlag 
återinträder behovet av beslut om upphävande av strandskyddet.
Som skäl för att upphäva strandskyddet åberopas att:

 ”Marken redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften”.

Den planerade markanvändningen bedöms medföra att tillgängligheten 
till hamnområdet framhävs tydlig genom att gator ansluts till köpingens 
rutnätsplanering. Byggnadsutformningen släpper således igenom nya 
utsiktsmöjligheter.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB

Riksintressen (4 kap MB)
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.
Planområdet ligger inom Mörbylånga tätort och uppfyller därmed kravet 
för undantag från bestämmelser.

Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.

Program för planområdet
Detaljplanen följer gällande planprogram. Programmet medför att ett 
område som idag till stora delar utgörs av nedlagda verksamheter rustas 
upp och blir en attraktiv del av Mörbylånga. Här fi nns äldre detaljplaner 
från 1921, 46 och 1969 som avsågs för i första hand industri och 
verksamheter. Hamnens betydelse som transporthamn är idag endast 
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marginell och nya målsättningar för området är bl a prioritering för de 
etableringar, t ex bostäder och andra verksamheter där det vattennära 
läget och den centrala placeringen i samhället bättre kan utnyttjas som 
resurs. Då området idag är kraftigt påverkat av tidigare verksamheter, 
bedöms det vara positivt ur hushållningssynpunkt att redan exploaterad 
mark utnyttjas och att ny bebyggelse skall huvudsak anpassas till 
köpingens kvartersstruktur och gator ska ansluta till köpingens rutnäts-
planering samt all strand och hamnmark ska vara tydligt tillgängliga för 
allmänheten. Byggnadshöjder utförs ”trappade” el. motsv. så att framför 
allt vattenkontakt ej förbyggs för bakomvarande bebyggelse och att 
attraktiviteten förstärks för de ej mest vattennära delarna

Utdrag ur 

programkartan till 

Planprogram. I 

planprogrammet är 

det aktuella området 

”1” betecknad som 

bostad, handel och 

service.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, 
PBL 5 kap 18 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genom-
föra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att 
utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för 
kommunens ställningstagande görs först en behovsbedömning. Om den 
visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
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Ställningstagande till miljöbedömning
I samband med planprogrammet för Sockerbruksområdet och Mörby-
långa hamn upprättades ”Beslutsunderlag för behovsbedömning för 
miljöbedömning och MKB” daterat 2008-12-09. Ställningstagandet är 
att genomförandet av planen inte kan antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan, beslut daterat 2009-03-18. I samrådsyttrande daterat 
2009-01-23 instämmer Länsstyrelsen att kommande detaljplaner inte 
bedöms innebära betydande miljöpåverkan, och att en miljöbedömning/
miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen där-
för inte erfordras. Något nytt/ytterligare underlag i det enskilda planä-
rendet erfordras inte enligt Länsstyrelsens yttrande. Detaljplanen följer 
planprogrammets intentioner samt med det underlag som togs i samband 
med planprogramsprocessen görs bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen del av Matrosen 1 inte medför en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 
kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras.
Se delegationsbeslut: ”Tillägg till tidigare beslut med dnr: 08/903, 
daterat 2009-03-18, om behovsbedömning för del av fastigheten Matro-
sen 1”, daterad 2012-05-08

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med 
medborgare, medborgargrupper 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. 

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-08-27 § 309 att uppdra 
till miljö- och byggnadsnämnden att detaljplanelägga fastigheten Matro-
sen 1, Mörbylånga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-24 § 169 att till miljö- 
och byggnadsförvaltningen uppdra att upprätta detaljplan enligt normalt 
planförfarande.
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NATUR
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av tomtmark med en svagt sluttande terräng från 
nordväst åt sydost. En större plåtbyggnad fi nns på del av fastigheten 
och upptar ett stort del av ytan. Nord och öster om denna byggnaden är 
ytorna täckta med vägbeläggning, såsom asfalt och sten. På södra sidan, 
längs Järnvägsgatan och på västra sidan, längs Strandpromenaden, fi nns 
en välansad gräsmatta med inslag av vegetation som består av ett antal 
större trä och buskar längs i fastighetsgränser. 

Enkel plåtbyggnaden inom planområdet

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända, skyddade djur eller växter fi nns i området. 

Radon
Området ligger inom lågriskradonområde enligt kommunens radonkarta 
(2006-10-19). 

Förorenad mark
Marken har tidigare ingått i en mer översiktlig undersökning utförd 
på hela hamnområdet i Mörbylånga och då framkom att delar av 
Matrosen 1 var förorenat av metaller (Översiktlig geoteknisk– och 
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markmiljöteknisk utredning daterad 2006-10-02). En mer detaljerad 
inventering har utförts och upprättad av WSP Sverige AB, 2007-12-10 
på uppdrag av Mörbylånga kommun. Resultatet från denna granskning 
är: Något förhöjda halter arsenik under byggnaden. Öster om byggnaden 
har analyser visat att misstänkta metallföroreningar inte förekommer. 
Väster om byggnaden har föroreningsförekomst med avseende på 
arsenik. Väster om byggnaden har cancerogena PAH uppmätts i halter 
överskridande NV´s generella riktvärden. Tidigare har området använts 
för järnvägens ändamål. Ett kollager har varit placerat i områdets västra 
del. Miljöinventeringen förmodar att en oljetank har enligt uppgift varit 
placerad inom fastigheten men är sedan en tid inte i bruk. Inventeringen 
slår fast att innan en eventuell åtgärd övervägs bör riktvärden anpassade 
till planerad verksamhet samt utformning av denna utredas. 

Utredningsområden; 
 
A, J och K 
1. Grov bedömning av grundförutsättningar, 
    PM Geoteknik daterad 2001-10-22. 
2. Översiktlig geoteknisk utredning daterad  
    2008-12-12. 
 
B och I 
Grov bedömning av grundförutsättningar, 
PM Geoteknik daterad 2001-10-22. 
 
C  
Översiktlig geoteknisk– och markmiljötek-
nisk utredning daterad 2006-10-02.  
 
E 
1. Grov bedömning av grundförutsättningar, 
    PM Geoteknik daterad 2001-10-22. 
2. Översiktlig geoteknisk– och markmiljö-   
    teknisk  utredning daterad 2006-10-02. 
3. Fördjupad översiktlig geoteknisk  
    utredning daterad 2008-12-12. 
 
 

Geotekniska utredningsområden 

 
 
F 
1. Grov bedömning av grundförutsättningar, 
    PM Geoteknik daterad 2001-10-22. 
2. Fördjupad översiktlig geoteknisk  
    utredning daterad 2008-12-12. 
 
H 
Översiktlig geoteknisk utredning daterad 
2008-12-12. 
 
 

Fördjupad översiktlig geoteknisk utredning 

Grov bedömning av grundförutsättningar  

Översiktlig geoteknisk utredning 

Geoteknisk utredning saknas 

Färgförklaring: 

Utredningsområden; 
 
A  
Jordbruksmark. Området behöver ej utredning. 
 
C  
Översiktlig geoteknisk– och markmiljöteknisk  
utredning daterad 2006-10-02.  
 
D 
1. Översiktlig geoteknisk– och markmiljöteknisk  
    utredning daterad 2006-10-02.  
2. Förtätad miljöteknisk utredning daterad  
    2007-12-10. 
 
E 
1. Översiktlig geoteknisk– och markmiljöteknisk  
    utredning daterad 2006-10-02.  
2. Översiktlig markmiljöteknisk utredning  
    pågående. 
 
F 
Översiktlig markmiljöteknisk utredning pågåen-
de. 
 

 
 
G 
1. Översiktlig geoteknisk– och markmiljö-   
    teknisk utredning daterad 2006-10-02.  
2. Översiktlig miljöteknisk utredning  
    Pågående. 
 
H 
Markmiljöteknisk utredning daterad 2008-
12-12. 
 
J och K 
PM angående Sockerbruksmassor, daterad 
2007-04-04. (Samt 1 prov taget, visade 
OK) Området behöver ej vidare utredning. 
 

Markmiljöteknisk utredning 

Miljöteknisk utredning 

Miljö– och markmiljöteknisk utredning 
saknas 

Området behöver ej utredning,  
andra fakta finns 

Färgförklaring: 

Miljö- och markmiljötekniska utredningsområden 

Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn Dnr 08/903  - Utredningsområden       

 

Kartan uppdaterad 2008-12-08 Miljö– och byggnadsförvaltningen 

Utredningsområden  (”Reviderat planprogram Sockerbruksområdet och Mörbylånga 

hamn 2009-03-18”)

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består området av fyllning. Den geo-
tekniska undersökningen, upprättad i samband med planprogrammet, 
visade att området är utfylld med siltig sand med inblandning av tegel, 
gryta och grus. Fyllningen omfattar jordlager ner till ca. 1,7 m under 
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befi ntlig markyta i områdets västra del och ca 1 m mot de Östra delarna 
av området.  Fyllningen underlagras av gyttja och grusig siltig sand i 
väster och lerig morän i de östra delarna.  

Hydrologi
Planområdet berörs av beslut kring miljökvalitetsnorm (MKN) för 
grundvatten; god kemisk status ska uppnås senast 2015. 

- Hälsa coh säkerhet: 
Enligt SMHI bedöms havsnivån stiga med ca en meter till år 2100 vilket 
tillsammans med ett tillstånd av högsta högvattenyta, då havsnivån 
stiger med 1,4 meter över normal vattennivå (1,34 meter är den högsta 
hittills uppmätta nivån), kan innebära att havsnivån stiger till 2,34 meter 
över dagens normalvattennivå. Grundvattennivån kommer då att stiga 
med motsvarande höjd. Planområdets markyta är planerat att ligga 2,5 
meters över dagens normala vattennivå, vilket är den lägsta höjden för 
nybyggnation i Mörbylånga kommun, och det gör att området kommer 
att ligga 0,16 meter över det mest extrema vattenståndet i Kalmarsund 
som är bedömt för år 2100. I dagsläget ligger marknivån 1,5 meter över 
vattenytan i Kalmarsund. När en mätning av grundvattennivån gjordes 
var det en normal högvattenyta vilket motsvarar en höjning på 0,6 – 0,7 
meter över normalt vattenstånd och grundvattennivån var då 1 meter 
under marknivån. Vid ett tillstånd av en högsta högvattenyta på 1,34 
meter kommer grundvattenytan således att stiga med ytterligare 0,7 
meter och då ligga 0,36 meter under marknivån. SMHI:s bedömning av 
en höjning av havsytan med 1 meter innebär att även grundvattennivån 
höjs med 1 meter, men eftersom planområdet även det kommer att höjas 
med 1 meter gentemot nuvarande marknivå ligger grundvattennivån 
fortfarande 0,36 meter under marknivån. Dock kan påpekas att dag-
vatten pumpas bort ur centrala Mörbylånga samhälle varför även grund-
vattennivån kommer att hållas nere via de inkopplade dräneringarna. 

- Miljökvalitetsnormer:
I dagsläget fi nns det en byggnation på Matrosen 1 som helt saknar 
anslutning till kommunens VA-nät, på framsidan av byggnaden mot 
Fabriksgatan är ytan hårdgjord och dagvattnets avrinning kan idag ske 
direkt ner i hamnbassängen. Den nya byggnationen kommer att ta hand 
om allt dagvatten inom planområdet och infi ltrera det innan det leds 
till det kommunala VA-nätet som vi anser är en adekvat- och den enda 
lösningen för tillfället. Grundvattenstatusen kommer inte att påverkas 
då inget vattenuttag ur grundvattenförekomsten sker i närheten, 
närmsta plats är vattenverket i Resmo som ligger drygt 10 km nordost, 
dessutom kommer infi ltrationen av påverkat dagvatten att minska. De 
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MKN som påverkas av planförslaget är Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271), samt grundvattenförekomsten Mörbylånga - 
Borgholm (SE628596-154217). I Mörbylånga har kommunen gjort 
om sockerbrukets dammar till  dagvattendammar, som tar emot vatten 
från Resmobäcken som i sin tur avvattnar ca 600 hektar de näringsrika 
åkrarna öster om Mörbylånga, detta ökar reduktionen av närsalter till 
recipienten Kalmarsund vilket ger en positiv effekt på miljökvalitetsnor-
merna ekologisk status och kemisk status.

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända, fasta fornlämningar. Anmäl-
ningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas. 
Planområdet ligger inom ett fornlämningstätt område, en anmälan enligt 
kulturminneslagen ska ske till Länsstyrelsen innan planen vinner laga 
kraft.

Grundläggning
Marken ligger på nivåer mellan ca +1,2 och +1,5.

Förändring
Mark och vegetation

En framsynt projektering kan minska riskerna för stora skador till följd 
av klimatförändringen och anpassa ett samhälle för konsekvenserna 
av höjda vattennivåer. Förslaget riktar uppmärksamheten på detta och 
Länsstyrelsensrekommendationer och ändrar höjdläget för en gemensam 
gård och golvnivå för byggnation till +2,5 m ö h. 
Kommunen har också planer på att bygga en strandpromenad längs 
Mörbylånga samhälle. Norra delen av strandpromenaden ansluter till 
det upphöjda planområdet. Liknande åtgärder i Mörbylånga tätort 
eftersträvar att utgöra både ett skydd för det lågt liggande samhället mot 
översvämning från havet och en trevlig rekreativ miljö.
Förlaget innebär också en ny utformning av nya murar, staket, gräsytor 
och planteringar och liknande element som kan bidra till rumslighet och 
ändå blir tillgänglig. 

Geotekniska förhållanden
I samband med den fortsatta planeringen och vid projektering förutsätts 
det därför att kompletterande undersökningar och utredningar utförs 
som underlag till anvisningar för grundläggning. Omfattning av grund-
förstärkningen beror på de kvarvarande jordens sammansättning och 
egenskaper, samt på vilken byggnation som avses. 
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Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat 
utförande på byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det är 
nödvändigt.

Förorenad mark
Existerande undersökning, tillsammans med en kompletterande under-
sökning av marken efter rivning av befi ntlig byggnaden ska utföras i 
samråd med kommunens miljöenhet för att säkerhetsställa att marken 
uppfyller kraven för planerad bostadsbebyggelse.

BEBYGGELSE
Förutsättning
Byggnader

I samband med ett gammalt planprogrammet, 2004-05-03 utfördes en 
inventering av byggnaderna i hamnen, där ett antal hamnbyggnader 
var omnämnda som bevarandevärda. Denna inventering har revideras 
2008-12-17 och bifogas som bilagan 6 till planprogrammet. Befi ntlig 
plåtbyggnad bedömdes inte bevarandevärd. Bygganden är uppförd i 
slutet av 1960-talet och fungerade dels som magasin och dels som butik. 

Befi ntlig Plåtbyggnad på fastigheten Matrosen 1



Detaljplan för del av Matrosen 1

BESKRIVNING
Dnr 07/963
SAMRÅDSHANDLING 2012-02-07, rev 2012-05-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-05-08, rev 2012-09-11
UNDERRÄTTELSEHANDLING I 2012-09-11, rev 2012-11-13
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2012-11-13, rev 2015-10-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-10-22, red. ändrad 2016-11-29
ANTAGANDEHANDLING 2017-06-20 § 98
LAGA KRAFT

 19 (30)

Samhällsbyggnad

Den befi ntliga byggnaden är ca 7,60 m ö h i byggnadshöjd och ca 11 m 
ö h i nockhöjd.

Service
Planområdet ligger inom Mörbylångas tätort och i den närmaste 
omgivningen fi nns det service i form av bank och butiker av olika slag. 
Grundskolor och bibliotek fi nns inom ett radie på ca 1 km. Mörbylånga 
hälsocentral fi nns inom ett radie på ca 1,8 km.

Byggnadskultur och gestaltning
Hamnen i Mörbylånga anlades långt innan Mörbylånga blev en köping. 
År 1904 påbörjade Södra Ölands Järnvägs Aktiebolag en utbyggnad av 
den södra kajen. På kajen anlades sedan rälsen som gick från sockerbru-
ket ner till hamnen. I samband med planprogrammet har Sjöfartsverket 
2009-02-24, bl. a uttalat sig att hamnens nyttjande av farledsavgifts-
betalande fartygstrafi k har under de sista åren varit sparsamt och att 
under 2008 noterades endast ett anlöp. Idag har godstrafi ken lämnat 
Mörbylånga hamn och hamnen är nu fylld av fritidsbåtar och området 
redovisar ett plåtmagasin. Kommunens intentioner är att hamnen övergå 
till att klassas som hamn för fritidsändamål. 
I dess närmaste  omgivning mot norr, fi nns silo- och magasinsbyggnader 
med också nedlagda verksamheter. I södra delen av området, utmed 
järnvägsgatan, fi nns friliggande villor.  Övrig omgivning av bebyg-
gelsen mellan havet och torget består framför allt av tidstypiska trähus, 
friliggande 1 - 2 plans villor från 1900-talet och framåt. Taken, beklädda 
med tegel- och betongpannor, är främst sadeltak. 

Enkel plåtbyggnad inom planområdet
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Byggnaden bedöms inte omfattas av 8 kap 13 § PBL, ” Förbud mot 
förvanskning.  En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvan-
skas.”

Förändring 
Byggnader

Byggnaderna föreslås att ligga längs en gemensam gård med entréer 
riktade mot gården för att skapa ett befolkat gårdsrum. Byggrätten 
föreslås tillåta en total byggnadsarea och bruttoarea för alla våningar 
på 6.650 m2 för att det inom kvarteret ska vara möjligt att uppföra ca 
50 lägenheter med tillkommande komplementbyggnader för förråd 
(tvättstuga) och sopor. Fasader och uteplatser ska utformas så att gäl-
lande riktlinjer för buller följs och materialen bör i huvudsak utgöras 
av sådana som man kan identifi era med platsen med anknytning till 
hamnläget, det vill säga fasader huvudsakligen i trä och tak med plåt 
eller papp. Hamngatan skall förlängs mot norr så att den mynnar ut mot 
kajen och utformas som ett tydligt gaturum för allmän tillgänglighet. 
Parkering löses i huvudsak som öppen randparkering längs kvarterets 
södra gräns, Järnvägsgatan.

Service
Befi ntlig service i närområdet kan utnyttjas vilket innebär korta resor för 
invånarna och större kundunderlag för innehavarna.

Illustrationsbild, visar planförlaget sett norrifrån - Bo Thunberg Arkitekt kontor AB

Järnvägsgatan

Fabriksgatan

S
trandprom

enaden

V
ästerlånggatan
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Byggnadskultur och gestaltning
Förslaget, med det specifi ka läget mellan hamnen och ”rutnätsstaden” i 
centrala delar av Mörbylånga, utgår till största delen från planprogram-
met. I förslaget är fyra byggnadsvolymer i två - tre våningar vända mot 
de södra delarna då de avses ansluta till den lägre stadsbebyggelsen och 
trappas upp mot hamnbassängen och den drygt 27 meter höga silon. En 
sexvåningsvolym placeras i nordvästra delen av kvarteret. Dess skala 
och horisontella riktning samspelar med silornas vertikalitet och bedöms 
kunna utgöra ett nytt landmärke för Mörbylånga köping. Planområdet 
ligger i ett visuellt utsatt läge där den markerar tätortens start, vilket 
betyder att stor omsorg bör läggas på byggnadens arkitektoniska uttryck.  

Solstudier:
Solstudier har gjorts för att undersöka hur nya byggnader påverkar 
solförhållandena vid vissa tider på dygnet och vid olika årstider. Studien 
visar att den del av byggnaden som är sex våningar inte påverkar 
solförhållandena.

22 juni, kl. 17:00

21 maj, kl. 09:00 21 maj, kl. 15:00

22 sept, kl. 15:0022 sept, kl. 09:00

22 dec, kl. 15:00
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FRIYTOR
Förutsättning
Lek och rekreation

Området har inga specifi cerade friytor för lek och rekreation utan det 
består av en jämn yta av vägbeläggning och gräsmatta. Däremot invid 
fastigheten och på korta avstånd fi nns en mängd olika möjligheter. I 
Mörbylånga fi nns ett elbelyst motionsspår, 976 meter, beläget öster om 
Sockerbruksområdet och lång ifrån det fi nns Sockerbruksdammarna 
där det fi nns stigar och mindre vägar. Härifrån utgår också de längre 
spåren som inte är belysta, fyra, sju och åtta kilometer. Dessa spår är 
utmärkta och sträcker sig norr om samhället. Mörbylångaleden, är en ca 
83 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Träffpunkt Öland vid 
Ölandsbron och Ottenby, vid Ölands södra udde. En idrottsplats med 
fotbollsplan fi nns ca 750 meter sydost om planområdet och den används 
främst för barn och ungdomar som är engagerade i idrottsföreningar. 
Strax öster om kvarteret fi nns ett parkområde samt tennisbanor. Andra, 
mer eller mindre, grönytor för spontan lek fi nns över hela tätorten. Den 
nya badplatsen i norra delen av hamnen och det absoluta strandnära 
läget erbjuder också olika alternativ av bad samt aktiviteter med simsko-
lan och segelskolan. Hela området är öppet för allmänheten. 

Naturmiljö
Planområdet ligger i Mörbylångas centrala delar. I direkt anslutning lig-
ger en mer eller mindre orörd naturmiljö som exempelvis kan följas som 
ett grönstråk längs kusten norrut mot utkanten av Mörbylånga köping. 

01 juni, kl. 20:30 01 juli, kl. 20:30
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Förändring
Lek och rekreation

Befi ntliga lek- och rekreationsmöjligheter i närområdet kan utnyttjas. 
En mindre lekplats, tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga ska anordnas för de boende i tillkommande 
bostadsområde.  

Naturmiljö
Den befi ntliga närliggande naturmiljön är en tillgång för tillkommande 
bostadsområde.

GATOR OCH TRAFIK
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet är beläget vid Mörbylånga hamn och omfattar nästan 
hela kvarteret Matrosen 1 på södra kajen av hamnen. Fastigheten är 
bara några meter ifrån direkt anslutning till köpingshuvudleden 136.1, 
Köpmansgatan.  Denna ligger i ost - västlig ritning och mynnar  på 
Västerlånggatan och vidare mot Hamngatan. Båda leder ett kvarter 
norrut mot kvarteret Matrosen 1. Dessa tre sist nämnda gator, vittnar 
om hamnens gamla nerlagda verksamhet och är omkring 10 meter 
breda och därtill drygt 14 meter brett mellan fastigheterna.  Norra och 
västra gränsen skapas av själva kajen, Fabriksgatan, respektive en 
sällan trafi kerad gata, Strandpromenaden som i övrigt fortsätter med en 
gång och cykelväg söderut, till en av Mörbylångas mest eftertraktade 
badstränder. 

Strandpromenaden, blickar från Köpmangatan norrut
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Många cyklister rör sig i Mörbylånga, dels på cykelvägar dels på bilvä-
gar. Cykelvägnätet är till stora delar väl utbyggt inom Mörbylånga tätort 
varpå cyklisterna följer en odefi nierad väg tvärs över stadsdelar och det 
föreslagna planområdet. Gång och cykel vandringsleden ”Ölandsleden”, 
ansluts via Köpmansgatan bara ca 1 kilometer bort i riktning mot öster. 
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Fabriksgatan

Kollektivtrafiken
Från Mörbylånga Busstation, ca 180 meter öster om planområdet, går 
dagligen täta turer söderut, norrut och över till fastlandet.



Detaljplan för del av Matrosen 1

BESKRIVNING
Dnr 07/963
SAMRÅDSHANDLING 2012-02-07, rev 2012-05-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-05-08, rev 2012-09-11
UNDERRÄTTELSEHANDLING I 2012-09-11, rev 2012-11-13
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2012-11-13, rev 2015-10-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-10-22, red. ändrad 2016-11-29
ANTAGANDEHANDLING 2017-06-20 § 98
LAGA KRAFT

 25 (30)

Samhällsbyggnad

Parkering
Parkering inom området sker främst på den egna fastigheten men också 
utmed lokalgator. 

Trafik
Landsvägarna, 943 från nord och 942 från söder korsar Köpmangatans 
östra ände och därmed anges den som den viktigaste leden att ta sig i 
till Mörbylångas centrala delar och  planområdet. På Köpmangatan,  
sträckan från landsvägen fram till Trollhättevägen, hade året 2010 en 
årsmedeldygntrafi k (ÅDT) på ca 3.090 fordon varav 190 av dessa var 
tung trafi k. Vidare sträckan, från Trollhättevägen fram till Västerlång-
gatan,  redovisar Trafi kverket för samma period en trafi kfl öde på 1.910 
fordon per dygn (±11%) varav 35 av dessa var tung trafi k. Gällande 
hastighetsbegränsning är 50 km/h..

Trafi kfl öde Mörbylånga  -  källa: Trafi kverket

Mörbylånga busstation 
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Förändring
Gatunätet

Befi ntliga gatunät kan utnyttjas utan att några åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafi kökningen, genererad av tillkommande bostäder, bedöms 
bli marginell. 
Då östra fastighetsgränsen av Matrosen 1 sträcker sig över en del av 
Västerlånggatan, alltså, vägytan invid Magasinet 1 och i gällande plan 
från 1921 som medger ytan som ”gator och torg” så omfattar planen inte 
denna del. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår en förbindelse över fastigheten som sammanknyter 
Hamngatan i söder med Fabriksgatan och kajen i norra delen av fastig-
heten. Gång- cykelvägen säkras genom gångfartsområde. 

Kollektivtrafiken
Befi ntlig busshållplats ca 180 meter öster om området kan utnyttjas.

Parkering
Inom kvartersmarken med beteckningen P sker parkering på den egna 
fastigheten och anordnas i kvarterets södra del. Varje hushåll skall 
kunna utnyttja enskild parkeringsplats samt i anslutning till varje entré 
till fl erbostadshusen ska en parkeringsplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga anordnas.

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad 
trafi kmängd på upp till 165 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat 
på beräkningen 3 trafi krörelser per lägenhet i området per dygn. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Ledningar löper längs Hamngatan och Västerlånggatan. 
Anslutningsmöjligheter till planområdet fi nns både i öster och syd.
Dagvattenledningar går också i Fabriksgatans sträckning och avvattnar 
kajen.

Brandvattenförsörjning
En brandpost fi nns belägen i Västerlånggatan, ca 5 m söder om kors-
ningen med Järnvägsgatan. I fortsättning längs Västerlånggatan, ca 60 m 
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nord om planområdet fi nns ytterligare en brandpost. 
Vattentryck dricksvattenledning är 40 kg/ cm2= 40 mVp (meter vat-
tenpelare).

vatten

spillvatten

dagvatten

fjärrvärme

brandpost

Ledningsdragning i området.

Förändring
Vatten och avlopp

All tillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-
nät. Dagvattenhantering sker med hänsyn till miljön innan anslutning till 
kommunalt VA utförs.
Avrinning inom området kommer inte förändras nämnvärt eftersom 
andelen hårdgjorda ytor i stort inte ändras. 

Brandvattenförsörjning
Behovet av fl er brandposter i området ska utredas i samarbete med 
Räddningstjänsten.

ENERGI, VÄRME OCH AVFALL
Förutsättningar
El 

E ON svarar för elförsörjningen i området.
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Närmaste transformatorstation är lokaliserad invid Västerlånggatan ca 
120 meter nordost om planområdet. 

Uppvärmning
Uppvärmning sker dels med individuella lösningar, dels via anslutning 
till det kommunala fjärrvärmenätet.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El 

Den befi ntliga transformatorstationen nordost om planområdet har 
kapacitet att förse tillkommande bebyggelse med el. Samordning med E 
ON ska ske i god tid före exploateringen.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning, anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig.

Avfall
Avfallssortering ska uppmuntras. Soprum bör uppföras i anslutning till 
angöringen av kvarteret så att KSRR regler och rekommendationer för 
avfallsutrymmen och transportvägar kan följas. Byggytan för avfallshus 
bör bli så stor att utrymme för sopsortering fi nns. 

ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (Gångfartsområde).

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att det erfordras en ändring av den gällande detalj-
planen som medgav järnvägändamål för användningen av kvartersmark. 
Förslaget innebär en ersättning av en plåtbyggnad med nerlagd verk-
samhet. 
Matrosen 1 hela fastighetsytan är 5.587 m².  Delen av den detaljplanbe-
rörda yta är ca. 5.032 m² och befi ntlig plåtbyggnad upptar på marken en 
area på ca.1.840 m². Detaljplanen föreslår nya gränser för kvartersmark 
som totalt blir ca 6.157m². Planbestämmelserna under Utnyttjandegrad/ 
Fastighetsindelning, ”e1 00” och ”e2 00”, anger högsta bruttoarea i 
procent respektive högsta byggnadsarea för balkonger i procent.  Detta 
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innebär exempelvis att inom egenskapsgränsytan längst i väster tillåts 
uppta på marken ca 722 m². (Av ca 902 m² planeras  70% bostad +10% 
balkong). Med dessa förutsättningar avses att den totala tillkommande 
byggnation inklusive balkonger får uppta på marken ca 1.842 m², alltså 
ca 29,92% inom kvartersmarkens nya gränser.
Planförslaget innebär en ny ändrad användning av mark och befi ntlig 
byggnadsarea samt grönytor.
Planområdet idag omfattas av äldre detaljplaner från 1921, 46 och 
1969 som inte reglerar strandskyddsbestämmelser. Med nytt planförlag 
återinträder behovet av beslut om upphävande av strandskyddet.
Planens attraktiva läge bidrar till nya möjligheter för en förtätning av 
Mörbylånga och skapar möjlighet till nya verksamheter .
Biltrafi ken i området är idag liten och området är inte utsatt för buller-
störningar. Den föreslagna utbyggnaden kommer att medföra marginellt 
ökad trafi k i området.
Cykelvägen tvärs över planområdet säkras
Planförslaget kommer inte att påverka berörda MKN för vatten negativt. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer snarare ge positiva 
effekter.  

MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Ian Cortés i samarbete med följande 
tjänstemän

Marie-Christine Svensson             Stadsarkitekt 
Sten Forsberg              Miljöhandläggare
Karl- Gustav Johnsson             Teknisk Chef
Bengt Johansson             Utvecklingsledare
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Samt:
Bo Thunberg Arkitekt kontor AB
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Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Utställningsförslag
• Underrättelse
• Antagande 

Mörbylånga Kommun, Trollhättevägen 4, 380 62 Mörbylånga

Miljö- och byggnadsförvatlningen


