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PLANBESKRIVNING 
 

 
HANDLÄGGNING 
 Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 

PBL 5 kap, SFS 2010:900.  
 

HANDLINGAR  
 Till detaljplan hör följande handlingar 

- Planbeskrivning, senast reviderad 2013-06-25 
- Plankarta med planbestämmelser, senast rev. 2013-06-25 
- Illustration, senast reviderad 2013-06-25 
- Aktuell Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning-Checklista, daterad 2012-11-13 
- Social checklista, upprättad 2012-09-04 
- Samrådsredogörelse 2013-01-22 
- Kommunens utlåtande 2013-06-25 
- Bilaga 1, Fördjupad översiktlig geoteknisk utredning,  
WSP 2011-06-09 
- Bilaga 2, PM Tryffelgatan - Dagvattenutredning med 
hydrauliska beräkningar, WSP 2013-03-01 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Detaljplanens syfte är en förtätning av bostadsområdet vid 

Tryffelgatan och Domherregatan samt att reglera säkra 
vägförbindelser för både gc-trafikanter och bilister. Vidare 
skapas möjligheten för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 

BAKGRUND OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 
 
 För området finns gällande detaljplan F166 och F172 som 

medger främst bostäder, B, men även Natur för de sydöstra 
delarna. Efterfrågan på bostadstomter inom Färjestaden är 
stort. Utfartsförhållanden från befintliga bostadstomter vid 
Tryffelgatan behöver åtgärdas mot större säkerhet.  
Initiativet för nybyggnation av bostadstomter kommer från 
Peter Abrahamsson som har markoption för naturmark öster 
om Domherregatan. Mörbylånga kommunen är angelägen att 
trygga utfartsförhållanden vid Tryffelgatan i kombination 
med justering av gc-stråk från Grövlegatan. Idéskisser kring 
förändrade utfarter har funnits tidigare 2006/2007.  
I samband med justering av infarten kan även ett antal tomter 
tillkomma. 
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Mörbylånga kommuns kommunstyrelse ställde sig i sitt 
beslut 2012-05-08, § 124 positiv att pröva ansökan om 
detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt 
planförfarande för området.  

 

PLANDATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översikt planområde, bildkälla: Infovisaren Mörbylånga kommun 
 

 

Lägesbestämning 
 

Planområdet är beläget i östra delen av Färjestaden, 1,5 km 
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öster om Färjestadens hamn. I norr angränsar Grövlegatan 
och i söder Skogsgatan. Mot väst utgör del av Äppelvägen 
och del av Norra Sandåsgatan samt del av Domherregatan 
planområdesgräns. Mot öst avgränsans planområdet genom 
bebyggelseområden vid Murklegatan/Bläcksvampgatan. 

 
Areal 

 
Planområdet omfattar ca 5,7 ha. 
 

Markägoförhållanden  

Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av Mörbylånga kommun 
och enligt markoptionsavtal från 2008-07-01 har Peter 
Abrahamsson erhållit markoption för del av fastigheten öster 
om Domherregatan i syfte att planlägga området för 
bostäder. 
I övrigt berörs privatägda fastigheter Björnhovda 1:49, 1:50, 
1:51, 1:84, 1:85, 1:87 samt Björnhovda 1:14 genom justering 
av tomtyta och/eller justerad väg- och utfartsförhållanden. 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan 
 

 

Utdrag ur översiktsplan 2007-06-18 
 

I gällande översiktsplan Mörbylånga kommun 2007 är 
bebyggelseutvecklingen genom förtätning av Färjestaden 
prioriterad och området mellan Tryffelgatan och 
Domherregatan utpekat för framtida bebyggelse. Vidare ska 
befintligt gc-stråk beaktas vid all planering. Redovisad 

PLANOMRÅDE 
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planerad bebyggelse mellan Norra Sandåsgatan och 
Domherregatan är numera uppförd. 
 

Detaljplaner 

 
Gällande detaljplaner vid planområdet 
 
För planområdet finns tre gällande detaljplaner: 
- F 166: Detaljplan för Björnhovda 1:10, del av Björnhovda 

25:2 samt Torslunda 1:10 m fl, laga kraft 2005-04-19. 
Planen medger främst bostäder utmed lokalgator i väster 
och inom centrala och södra delområdena naturområde 
som inkluderar allmän gång- och cykelväg. För bostäder 
medges byggrätter med en största byggnadsarea 200 m2, 
varav uthus får vara högst 50m2. Endast källarlösa hus och 
sadeltak tillåts. Minsta tomtstorlek skall vara 1000 m2. 

- F172: Tillägg till detaljplan F166 för Björnhovda 1:10, del 
av 25:2 samt Torslunda 1:10 m fl, laga kraft 2005-10-26. 
Planändringen reglerar främst kravet på en minsta 
tomtstorlek på 1000 kvm samt en justering av 
Domherregatan förlagd längre österut. 

- F36: Detaljplan för fastigheten Björnhovda 1:14, 1:25 m 
fl., fastställd 1973-05-11. För berörd del av planområdet i 
öster föreskrivs natur.  
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Detaljplaner 

Kartutdrag ur gällande detaljplan F 166, med blå färg markeras 
planområdet 
 

Komplettering av F166 genom F172 som berör södra delen och reglerar 
tomtstorlek och lokalgatans sträckning 
 

Förordnanden   
Planområdet berörs inte av förordnanden enligt 7 kap 
miljöbalken såsom; landskapsbildsskydd (7 kap MB eller 
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enligt tidigare NVL § 19), strandskydd (7 kap MB 13 §) eller 
annat områdesskydd. 
I samband med planförslagets granskning ställs begäran om 
6:19-förordnande för upphävande av allmän platsmark för 
del av grönområdet (NATUR) öster om förlängning av 
Tryffelgatan. Se vidare Genomförandebeskrivning. 
 
Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som 
mynnar ut i vattenförekomsten ”Ö s Kalmarsunds 
kustvatten” och där det finns fastställda miljökvalitetsnormer 
(MKN) för såväl den ekologiska och kemiska statusen. Den 
kemiska statusen är av god status och får inte 
försämras till 2015. Den ekologiska statusen har bedömts 
som måttlig och riskerar att ej uppnå god ekologisk status till 
2015. Förlängd tidsfrist till 2021 och åtgärdsprogram för att 
minska näringsbelastningen på Kalmar läns kustvatten och 
Östersjön som helhet har beslutats av Vattenmyndigheten. 
Planområdet föreslår bostadstomter, vilka inte orsakar 
utsläpp av näringsämnen i den omfattningen som skulle bidra 
till försämring av ekologiska statusen. Bostadstomter ska 
anslutas till kommunalt VA-nät och dagvattenanläggningar 
(fördröjningsdammar och diken) ska anordnas för att uppnå 
reduktion av dagvattenflöden som uppstår och passerar 
planområdet.  Genom föreslagna fördröjningsdammar uppnås 
en minskad risk för översvämning och en avsevärt bättre 
rening av dagvatten. För hantering av dagvatten se under 
avsnitt Teknisk försörjning samt bilaga 2. 
Ett genomförande av detaljplanen antas därför ha en positiv 
inverkan på berörd vattenförekomst. 
 

Riksintressen 
(3, 4 kap MB) 

 
Öland är i sin helhet 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 Färjestadens tätort och uppfyller 
därmed kravet för undantag från bestämmelserna. 
 

Planens behov av 
miljökonsekvens-
beskrivning 

 
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer 
och program, plan- och bygglagen PBL 5 kap 18 § och 
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miljöbalken MB 6 kap 11§, 12§, skall kommunen genomföra 
en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram 
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd 
för kommunens ställningstagande om detta görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
 

Ställningstagande till 
miljöbedömning 

 

En behovsbedömning, daterad 2012-11-13, har upprättats 
och bifogas planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för 
kommunens ställningstagande att genomförandet av 
detaljplanen inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

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.  
En checklista för sociala konsekvenser, daterad 2012-09-04, 
har upprättats och bifogas planhandlingarna 

 
 

 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

NATUR 

Förutsättning 
Mark och vegetation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Planområdet utgörs främst av plan, sandig terräng som lutar 
svagt från nordväst mot sydost. Marknivån är kring +13 till  
+ 14 m ö h. 
 

 
Bild t.v. Naturområdet i norr utgörs av delvis igenvuxen grönyta med ett 
stort antal träd. Bild t.h. område i söder utgörs av ruderal gräsyta  
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Naturområdet i nordost utgörs till största delen av tidigare 
odlingsmark som utgör numera en delvis öppen och delvis 
igenvuxen grönyta. Stundtals sanka markpartier förekommer 
i nordöstra delen. Längs naturområdets östra kant finns ett 
relativt sammanhängande trädparti med bevarandevärde 
gentemot bostäder. 
Mot Skogsgatan i söder finns en smal vegetationsremsa med 
ett dagvattendike. 
 

Vid trädridån mot Skogsgatan i söder finns även ett dagvattendike med 
en kulvert under Skogsgatan 
 
Mellan nordöstra och sydöstra delen av planområdet finns en 
trädridå längs norra sidan av gc-vägen. 
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Vid trädridån längs gc-vägen finns även en mer eller mindre raserad 
stenmur 
 
Skogsparti i den sydostligaste delen är delvis tätt och 
otillgänglig, men har stora potentialer till ett mindre, 
bostadsnära strövområde. 
 

Tätt skogsparti i sydost 
 

Vid östra delen av planområdet mot angränsande 
bostadstomter finns en skogsremsa som delvis har 
ianspråktagits för privata ändamål såsom kompost- och 
trädupplag samt naturlek och trädkoja. Trädbeståndet är här 
något glesare än längre söderut mot Skogsgatan. 
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Delar av östra skogsområdet är ianspråktagen av angränsande 
bostadstomter 
 

I övrigt finns inom planområdet de för bostadstomter typiska 
villaträdgårdarna med en blandad vegetation. 
 

Rödlistade arter 
 

 

Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i 
området. Sökningen via Artportalen juni 2012 gav ingen träff 
i det berörda området. 
 

Geotekniska förhållanden 
och hydrologi 

 

 

För södra delen av planområdet genomfördes 2011 en 
geoteknisk undersökning där jordlagren och 
grundvattenförhållanden analyserades. De naturligt 
förekommande jordarterna består generellt av mullhaltig 
sandjord eller mulljord med högt organiskt innehåll med 
underliggande silt, lera, grus och sand. 
Grundvattenobservationer tyder på att grundvattnet står 
relativt högt, dvs. 1,2 meter under markytan. Dessutom är 
jorden mycket känslig för vatten och hänsyn måste tas vid 
planering och utförande av schaktarbeten. 
Området har i dagsläget ingen fungerande avvattning, och 
utgör dessutom en lågpunkt i förhållande till den 
omkringliggande terrängen. Detta leder till att det efter 
perioder med mycket nederbörd, eller vid snösmältningen, 
förekommer vattenansamlingar i anslutning till 
Domherregatans nordöstra del. Se vidare bilaga 1 och bilaga 
2.  
I samband med detaljprojektering av området sker detaljerad 
klarläggande kring lämpliga åtgärder för diken och 
dagvatten.  
Inom naturområdet väster om fastigheten Björnhovda 25:274  
finns bevattningsbrunn till förmån till Björnhovda 25:282 
med grävd djup 5 meter. 
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Förorenad mark 
 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.  

Radon  

Planområdet ligger inom normal-lågriskområde för radon. 
 

Fornlämningar  
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar.  
I södra delen sträcker sig en delvis raserad stenmur från 
sydväst mot nordost i kanten av trädpartiet.  
 

Låg stenmur i sydöstra delen av planområdet med intilliggande dike 
 

Utmed norra sidan av gc-vägen mellan Domherregatan och 
Bläcksvampgatan finns en lägre, delvis raserad stenmur. 
 

Förändring 
Mark och vegetation 

 

 

Västra delen av grönområdet mellan Grövlegatan och 
Skogsgatan kommer överföras till bostadstomter, B. Området 
intill transformatorstationen är sedan tidigare planlagt för 3 
bostadstomter som dock inte har verkställts än. 
Östra delen av grönområdet mellan Grövlegatan och 
Skogsgatan säkras som naturområde, NATUR 1, för att 
trygga bostadsnära rekreation/strövstråk i kombination med 
dagvattenfördröjning. Se vidare under Teknisk försörjning. 
Trädridåer längs stenmuren invid gc-vägen och mot bostäder 
i öster ska bevaras som karaktärsgivande element och på 
grund av dess naturvärde, planbestämmelse n1 och n2. I 
sydöstra delen av naturområdet ska skogskaraktären och 
trädvegetationen bevaras, marklov krävs för fällning av träd, 
planbestämmelse n2.  
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Geotekniska förhållanden 
och grundläggning 

 

 
Innan grundläggning av byggnader kan påbörjas erfordras ett 
fungerande dränerings- och avvattningssystem för det 
planerade bebyggelseområdet i södra delområdet. 
Friliggande bostadshus bedöms kunna grundläggas på 
naturlig jord under den befintliga mulljorden, se bilaga 1. 
Med hänsyn till de naturligt förekommande, tjällyftande 
jordarterna krävs särskilt aktsamhet vid utformning av 
grundkonstruktionen. 
I samband med detaljprojektering erfordras kompletterande 
undersökningar och utredningar. 
Hårdjorda, yttre ytor (gator, asfalterade markbeläggning) 
bedöms kunna utföras utan grundförstärkning. Under 
överbyggnad erfordras dock materialskiljande lager av ex.vis 
geotextil. 
För norra delområdet bedöms att kompletterande geotekniska 
undersökningar kan bli aktuella i samband med 
detaljprojektering, då förändrad markanvändning föreslås 
gentemot gällande detaljplan. 
Bevattningsbrunn till förmån för Björnhovda 25:282 ska 
beaktas och säkras med servitut. 
 

Fornlämningar  
Stenmuren utgör inget skyddsobjekt enligt miljöbalken, men 
anses utgöra ett karaktärsgivande landskapsbildselement. 
Därför ska stenmurar längs gc-vägen och skogsridåer i 
sydöster bevaras i de delar de är intakta, planbestämmelse 
n1. 
Del av stenmur norr om Björnhovda 1:14 behöver tas bort till 
förmån för planerad vändplan. 
 

 
 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
 

Förutsättning 
Byggnader, byggnadskultur 
och gestaltning 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inom norra delen av planområdet mellan Norra Sandåsgatan 
och Tryffelgatan finns främst äldre villabebyggelse, med en 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Bostadshusen är 
uppförda i ett plan, med sadeltak, träpanel och källarlösa. De 
tre planlagda villatomterna på östra sidan av Tryffelgatan 
söder om transformatorstationen är inte bebyggda.  
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Bebyggelse vid Tryffelgatan 
 
Vid Tryffelgatan finns även transformatorstation som 
redovisas i gällande plan som E-område. Byggnaden har 
betongfasad och platt tak. Tillgång till transformatorstationen 
sker från Tryffelgatan. Det sker boendeparkering intill 
transformatorstation idag. 
 

Transformatorstation vid Tryffelgatan 
 
Bebyggelsen vid Domherregatan har tillkommit på senare tid 
och utgörs av 8 villatomter. Byggnader har övervägande 
trädpanel av främst ljusa kulörer. De fyra norra 
bostadstomterna är rätt djupa (50 m) och förhållandevis 
smala (ca 20 m). 

6:1 

5:1 

6:14 
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Bebyggelsen vid Domherregatan 
 
Byggnader bedöms inte omfattas av 8 kap 13 § PBL, 
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historiskt, 
kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller 
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 
förvanskas.”  
 

Kommersiell service  
Kommersiell service med olika serviceutbud (restaurang, 
matbutik, bank) finns i centrala Färjestaden inom ett avstånd 
av ca 2,5 km. Det finns även en del affärs-
/näringsverksamheter norr om planområdet vid 
industriområdet och vid Storgatan. 
 

Offentlig och social service  
Inom Färjestaden finns ett omfattande, offentlig och social 
serviceutbud samt kulturutbud; vid Äppelvägen i väster finns 
äldreboendet Äppelvägen 8 och vid Skogsgatan i söder finns 
förskolan Vitsippan. Hälsocentral finns centralt belägen vid 
Hantverksgatan. Enligt detaljplan vid Granitvägen medges 
möjlighet till framtida vårdcentral samt kontors- och 
kulturverksamhet vid korsningen Granitvägen/Järnvägsgatan.

Tillgänglighet  
För många individer kan den bebyggda miljöns utformning 
vara funktionshindrande. Det är viktigt att planera för att 
miljön ska främja alla individers möjlighet att röra sig i 
staden på liknande villkor. 
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Hinder vid gc-vägen Domherregatan som kan vara ett hinder för 
personer med nedsatt rörelse- eller synförmåga 
 
Tillgängligheten till området betraktas som god genom 
områdets läge invid stadens kollektivtrafikstråk och gång- 
och cykelvägnät. Se avsnitt nedan Gator och trafik. 
 

Förändring 
Byggnader, byggnadskultur 
och gestaltning 

 
Planbestämmelser för befintlig bebyggelse förändras ej.  
För framtida bebyggelse tillämpas planbestämmelser i likhet 
med gällande detaljplan för att anpassa ny bebyggelse: 
- Största byggnadsarea är 200 m2, varav komplement-

byggnad får vara högst 50 m2, endast källarlösa hus 
minsta fastighetsstorlek är 1000 m2, planbestämmelse e1 

- envåningsbyggnader med högsta byggnadshöjd 4,2 m 
- sadeltak med minsta taklutning 27 grader, takkupor får 

anordnas till högst ¼ del av taklängden, plan-
bestämmelse f1 

- huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och 
komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns, 
planbestämmelse p1 
 

Fastigheten Torslunda 1:50 är ca 2300 kvm är nästan dubbelt 
så stor som angränsande bostadsfastigheter. En avstyckning 
anses vara möjligt. 
Sammanlagt möjliggörs 13 nya bostadstomter, varav tre 
bostadstomter vid Tryffelgatan redovisas i gällande 
detaljplan F166. 
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Illustration utveckling av bostadskvarter kring Tryffelgatan och 
Domherregatan 
 
 

I samband med justerad sträckning av Tryffelgatan och 
förändrade utfartsförhållanden föreslås en utökning av 
fastigheter Björnhovda 1:85, 1:84, 1:49, 1:50, 1:51 och 1:87. 
Byggrätt för transformatorstationen, E-område, bibehålls, 
dvs. max byggnadsyta på 20 m2. 
 

Tillgänglighet  
Tillgänglighetsfrågor ska ges utrymme i samband med 
genomförandet av planförslaget på ett sådant sätt att ”Enkelt 
avhjälpta hinder” ska åtgärdas. 
Tillgängligheten till planområdet förbättras ytterligare genom 
utbyggnad av och anslutning till befintlig gc-nät. 
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GATOR OCH TRAFIK 
 

Förutsättning 
Gatunät, Gång- och 
cykeltrafik 

 
Planområdet ligger strategiskt, öster om Äppelvägen mellan 
Järnvägsgatan och Storgatan som leder trafikströmmar till 
Färjestadens centrum och fastlandet, men även söder- och 
västerut. Grövlegatan i norr och Skogsgatan i söder utgör 
matarleder till Äppelvägen. 
Domherregatan och Tryffelgatan utgör mindre trafikerade 
bostadsgator med vändplats i slutet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikt gc-vägar (grön färg)i anslutning till planområdet (orange färg) 
samt gatunät. Med röd streckad linje redovisas del av gc-väg som ej är 
utbyggd, men planlagt. Med ”H” redovisas hållplatser för kollektivtrafik 
 
Längs Äppelvägen och Skogsgatan finns gc-vägar som leder 
oskyddade trafikanter vidare inom Färjestadens utbyggda gc-
nät. I norra änden av Domherregatan finns gc-stråk som 
leder österut mot Svampområdet. Enligt tidigare planer ska 
denna gc-väg ansluta norrut mot Tryffelgatan för att kunna 
nå bl.a. fotbollsplanen vid Grövlegatan.  
Vändmöjlighet vid Tryffelgatan motsvarar idag inte gällande 
utformningskrav och behöver justeras. 

H

H H

H

LEK- 
PLATS 

MOTIONS
SPÅR 



Detaljplan för   
del av fast.  Björnhovda 25:2,  
Tryffelgatan - Domherregatan, Färjestaden 
PLANBESKRIVNING                    
Dnr 07/121 
SAMRÅDSHANDLING 2012-11-13 
GRANSKNINGSHANDLING 2013-01-22 
UNDERRÄTTELSE 2013-06-25, red.ändr. 2013-10-24 
ANTAGANDE 2013-12-17 § 203 

                                           LAGA KRAFT 2014-01-14 
 

 20

Kollektivtrafiken  
Närmaste busshållplatser med dagliga avgångar mot Kalmar 
och norra samt södra Öland finns dels vid 
Äppelvägen/Grövlegatan (avstånd ca 150 m från delområdet 
vid Tryffelgatan), dels vid Äppelvägen/Skogsgatan (avstånd 
ca 450 m från delområdet vid Domherregatan). Se på 
kartutdrag på föregående sida.  
 

Parkering  
Boendeparkering sker idag på de egna fastigheterna. I 
samband med arrangemang vid fotbollsplanen vid 
Grövlegatan sker gatuparkering vid Grövlegatan som kan 
periodvis påverka trafiksituationen i närområdet. 
Det förekommer viss parkering på gräset i anlsutning till 
transfomratorstationen som strider mot 
elsäkerhetsföreskrifter (skyddsavstånd 5 meter). 
 

Utfarter  
Ufarter för fastigheter i norr (Björnhovda 1:49 och 1:50) kan 
ske enligt gällande detaljplan både österut och västerut, mot  
Tryffelgatan och mot nuvarande gc-väg/tidigare Norra 
Sandåsgatan. Norra delen av Norra Sandåsgatan norr om 
Björnhovda 1:51 är numera ombyggd till gc-väg, vilket 
påverkar trafiksäkerheten för gc-trafikanter negativt.  
Utfarter för bostadsfastigheter vid Domherregatan motsvarar 
gällande standardkrav varför inget åtgärdsbehov föreligger.  
 

Förändring 
Gatunät, Gång- och 
cykeltrafik 

 
Planförslaget avser utbyggnad av Tryffelgatan söderut med 
vändplan i slutet. Domherregatan utvidgas söderut med 
anslutning mot Skogsgatan. Domherregatan föreslås att 
enkelriktas mellan fastighet Torslunda 18:2, 1:10 samt 1:57 
och 18:3 för att undvika risken med en trafikfarlig korsning. 
Vägområdet för Tryffelgatan och Domherregatan regleras 
till 7,5 meter med hänsyn till underjordiska 
ledningsdragningar och planerad blandtrafik av cykel och 
bilar längs vägarna. Gatubeläggning kommer följa 
kommunens standard, dvs. minst 7 meter.  
Vid vändplaner finns utrymme för snöupplag, tillgänglighet 
till gc-stråk ska dock beaktas. Mellan Tryffelgatan och 
Domherregatan ska saknad länk av gc-stråket mot 
Grövlegatan byggas ut. 
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Norra del av Norra Sandåsgatan norr om Björnhovda 1:51 
ska endast användas för gc-trafikanter och regleras därför 
som gc-väg.  
I höjd med Björnhovda 1:51 tillskapas ny vändplan, då 
Norra Sandåsgatan framöver endast får användas som tillfart 
för Björnhovda 1:87 och 1:51 samt gc-trafikanter.  
I samband med omgestaltning av naturområdet och 
anläggning av fördröjningsanläggningar för dagvatten 
föreslås strövstigar som leder genom grönområdet och 
därmed utökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheter 
inom tätorten. 
 

Parkering  
Boendeparkering ska ske på egen fastighet. I övrigt planeras 
inga allmänna parkeringsplatser.  
 

Utfarter  
Tillkommande/nya bostadsfastigheter ska angöra via 
Tryffelgatan och Domherregatan.  
Fastigheter Björnhovda 1:84, 1:49 och 1:50 ska ansluta 
endast mot Tryffelgatan. Utfartsförbud mot Natur/gc-väg i 
övrigt regleras för dessa fastigheter med planbestämmelse.  

 
FRIYTOR OCH REKREATION 
 

Förutsättning 
Friluftsliv, närrekreation 
och friytor 

 
Norr om korsningen Grövlegatan/Äppelvägen finns 
sportplatsen/fotbollsplan vid Grövlegatan (s.k. Grövleplan).  
Öster om Grövlegatan finns ett motionsspår på ca 1800 m 
som delvis är med belysning. Intill motionsspåren finns även 
träningsredskap såsom hävstång och stocklyft, samt ett 
vindskydd. Se karta under avsnitt Gator och trafik. 
Bredvid elljusspåret vid Grövlegatan, finns även en 
pulkabacke. Höjden är ca 8 meter och längden ca 30 meter. 
När det finns tillgång till snö är backen belyst och ger tillfälle 
för åkning med pulka. 
Vid Trumpetsvampgatan finns en lekplats intill gc-vägen 
som idag börjar på Domherregatan. Se karta under avsnitt 
Gator och trafik. 
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Lekplatsen i anslutning till gc-vägen, i höjd med Trumpetsvampgatan 
 

Även närliggande skogs- och odlingslandskapet mellan 
Färjestaden, Björnhovda bygata och Torslunda/Runsbäck 
möjliggör närrekreation. 
 

Förändring 
Friluftsliv, närrekreation 
och friytor 

 

Planförslaget säkrar naturområden i öster, vilka kan användas 
för närrekreation.  
Vid utformning av dagvattenanläggningar (fördröjnings-
dammar och svackdiken) ska en möjlig användning av 
grönområdet för spontanidrott och lek beaktas, främst under 
perioder där inget dagvatten samlas. I övrigt anses tillgång 
till områden och platser för friluftsliv, närrekreation och 
spontanindrott vara tillräckliga. 
Planerade strövstigar inom nya grönområden anknyter till 
övrig gc-nät och utökar därmed tillgängligheten och 
rekreationsmöjligheter inom tätorten 

 

STÖRNINGAR 
 Avstånd mellan bostäder och industriområdets verksamheter 

i norr är över 200 meter, vilket enligt Mörbylånga kommuns 
översiktsplan bedöms som rimlig skyddsavstånd. Risken för 
störningar i form av buller, transporter och utsläpp bedöms 
som liten. 
 

Störningar i form av elektromagnetiska fält från 
transformatorstationen bedöms inte vara aktuellt. 
Vid anläggning av fördröjningsdamm ska gällande regler 
beaktas för att undvika risk för olyckor ex.vis genom låga 
slänter.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Förutsättning 
Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 

 
VA-ledningar är utbyggda utmed allmän platsmark 
(Tryffelgatan och Domherregatan samt inom Naturområde 
söder om Tryffelgatan och norr om gc-vägen).  
Kommunal VA-ledning från gc-vägen i öster passerar 
bostadsfastigheten Björnhovda 1:87, men det saknas 
ledningsrätt/servitut eller u-område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikt VA-ledningar samt brandposter vid planområdet 
 
Dagvattenledningar är förlagda längs med VA-
ledningsstråket. I nedersta, sydöstra hörnet av planområdet 
sträcker sig ett dike från nordost mot sydväst som sedan 
mynnar i en kulvert under Skogsgatan. I kulverten 
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sammanstrålar även ett norr om Skogsgatan löpande dike och 
ett ytterligare, nord-sydlig-löpande dike på fastigheten 
Torslunda 18:1. Efter kulverten fortsätter dagvattendiket-
/ledningssystemet söderut. 
 

Brandvattenförsörjning  
Lämpliga brandposter finns dels vid nuvarande vändplan 
Domherregatan och korsningen Tryffelgatan/Grövlegatan. 
Se kartan ovan, vatten och avlopp samt dagvatten. 
 

El och tele  
E.ON är ansvarig nätägare för befintligt bebyggelseområde 
och TELIA Skanova svarar för telefonnätet. El- och 
teleledningar är förlagda utmed allmän platsmark (gc-väg 
och NATUR samt lokalgata).  
Visst undantag gäller för el- och teleledning som sträcker sig 
mellan fastighetsgränser av Björnhovda 1:84 och 1:49 samt 
för elledningsstråk inom östra delen av kvartersmark av 
Björnhovda 1:49, 1:50, 1:51 och 1:87. 
 

Värme   
Det sker individuell uppvärmning av bostadsfastigheter idag. 
 

Avfall  
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för 
avfallshanteringen. Närmaste återvinningsstation finns vid 
Skogsgatan/Norra Sandåsgatan i söder. 
Återvinningscentral finns inom avstånd av ca 500 m vid 
industriområdet i norr.  
 

Förändring 

Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 

 
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga VA-ledningar. 
U-området i södra delen av fastigheten Björnhovda 1:87 ska 
justeras enligt nuvarande placering av underjordiska 
ledningar, se vidare under fastighetsrättsliga och tekniska 
frågor. 
 
Dagvattnet ska omhändertas lokalt, dvs. inom grönområdena 
i öster. Det föreslås fördröjningsanläggningar i form av bl.a. 
fördröjningsdammar och svackdiken. Inom nordöstra 
delområdet avses anläggning av fördröjningsdamm 
(markområde ca 4 000 m2). Dammen ska omhänderta 



Detaljplan för   
del av fast.  Björnhovda 25:2,  
Tryffelgatan - Domherregatan, Färjestaden 
PLANBESKRIVNING                    
Dnr 07/121 
SAMRÅDSHANDLING 2012-11-13 
GRANSKNINGSHANDLING 2013-01-22 
UNDERRÄTTELSE 2013-06-25, red.ändr. 2013-10-24 
ANTAGANDE 2013-12-17 § 203 

                                           LAGA KRAFT 2014-01-14 
 

 25

dagvatten från intilliggande bostadsfastigheter samt delvis 
områden norr och nordöster om planområdet. Vattnet från 
den stora fördröjningsdammen, lokalgator och gc-vägar leds 
vidare dels via befintligt dagvattensystem västerut, dels via 
dike/mindre dammar inom NATUR1-området öster om 
Domherregatan. Via väster- och södergående dikes- och 
dagvattensystem nås slutligen recipienten Kalmarsund. 
Skötselplan ska upprätts för dagvattenanläggningar. 
 

Brandvattenförsörjning  
Planerade bostadstomter kan försörjas via befintliga 
brandposter vid Grövlegatan/Tryffelgatan samt vändplan 
Domherregatan. 
 

El och tele  
Framtida bostadsområden ska anslutas till befintligt 
telefonledningsnät längs lokalgator. 
Befintlig transformatorstation ”Grövlegatan” vid 
Tryffelgatan samt södergående underjordiska ledningar kan 
försörja den planerade bebyggelsen med nya 0,4 kV 
jordkablar. Ledningar ska generellt förläggas inom allmän 
platsmark. El-ledningsstråk vid Tryffelgatan kommer därför 
flyttas i samband med anslutning av nya tomter.  
För el-/teleledningar mellan Björnhovda 1:87 och 1:49 
tillskapas u-område. 
För att kunna svara på framtidens behov kring 
bredbandsutbyggnad i form av fiberledningar (istället för 
dagens teknik med kopparledningar) ska så långt det är 
möjligt läggas ner tomrör för fibertråd.  
 

Värme  
Uppvärmning föreslås ske individuellt. Kommunen ser dock 
positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för 
uppvärmning. Anslutning till kommunens fjärrvärmenät är 
inte aktuellt i dagsläget. 
 

Avfall  
KSRR´s regler och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar ska beaktas. 
 

Brandposter  
Anslutning ska ske till lämpliga brandposter vid nuvarande 
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vändplan Domherregatan och korsningen 
Tryffelgatan/Grövlegatan.  
 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 Planen medför en förtätning av Färjestaden med 13 st 

bostadsfastigheter med nära avstånd till bl.a. förskola, 
rekreationsområden och kollektivtrafik. Del av nuvarande 
grönytor som är mindre tilltalande och/eller svår tillgångliga 
överförs till kvartersmark.  
Lokalt omhändertagande av dagvatten medför bättre kontroll 
av dagvattenflöden och beredskap vid extrem nederbörd, 
både inom planområdet och delar av Färjestaden. 
Tillgängligheten och attraktivitet till natur- 
rekreationsområden samt tätortens gc-nätet förbättras. 
I övrigt bedöms planens genomförande inte medföra större 
förändringar eller miljöpåverkan.  

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan  

Planen bedöms vara klar för antagande vid årsskiftet 
2013/2014. 
 

Genomförandetid  
Genomförandetid är 10 år från den dag antagandet av planen 
vinner laga kraft. 
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Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 

 
Kommunen är huvudman för lokalgata och vatten-, avlopps- 
och dagvattenledningar samt naturområden inom 
planområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av Tryffelgatan och Norra Sandåsgatan inkl. gc-
remsa och gatubelysning samt dagvattenanläggningar på 
allmän platsmark i nordöstra delen av planområdet. 
Exploatören till planerade bostadsfastigheter vid 
Domherregatan/Peter Abrahamsson ska dock ansvara för 
utbyggnad av Domherregatan inkl. gc-remsa och 
gatubelysning, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar 
samt anläggning av öppet dagvattensystem, enligt planen 
och exploateringsavtal. Efter två år och godkänd 
slutbesiktning överlämnas justerad vägsträcka, ledningar och 
naturområdet med dagvattenanläggning till kommunen. 
 

Regler och tillstånd I samband med granskning av planförslaget ska för 
delområde i norr och söder upphävas beslut enligt 
förordnande § 113 BL (nuv. 6:19-förordnande PBL, SFS 
1987:10). Anledning är att del av allmän platsmark överförs 
till kvartersmark, såsom rättvist läge för E-område och B-
områden. 
 

Avtal Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtal upprättas 
mellan Mörbylånga kommun och exploatörer/Peter 
Abrahamsson för bostadstomter öster om Domherregatan 
som reglerar: 

-  Utformning av Domherregatan och anslutning mot 
Skogsgatan 

-  Utbyggnad av VA-ledningar samt 
dagvattenanläggningar inkl. öppet dagvattensystem 

 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning 

 
Fastighetsreglering för upphävande av väg servitut på 
Björnhovda 1:87 (08-TDA-1079,1) ska ombesörjas av 
kommunen. I samband med det ska kommunen begära 
ledningsrättsförrättning för underjordiska, kommunala VA-
ledningar som sträcker sig mellan Norra Sandåsgatan förbi 
1:87 och österut. 
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 Fastighetsreglering för upphävande av väg servitut på 
Björnhovda 1:87 (08-TDA-1079,1) ska ombesörjas av 
kommunen. I samband med det ska kommunen begära 
ledningsrättsförrättning för underjordiska, kommunala VA-
ledningar som sträcker sig mellan Norra Sandåsgatan förbi 
1:87 och österut. 
 

Servitut  
Vidare behöver ledningsrättsförrättning ombesörjas av 
berörda ledningsinnehavare (E.ON och Skanova) som berör 
fastighetsägare Björnhovda 1:84, 1:85, 1:49 samt 
Björnhovda 1:50, 1:51 och 1:87, där både el- och 
teleledningar är markförlagda. 

 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader  

Plankostnader betalas av Kommunstyrelsen.  
 

Planavgifter  
Planavgifter är inte aktuella. 
 

Allmänna kostnader  
Planen medför följande kostnader för kommunen: 

- utbyggnad och projektering av Tryffelgatan inkl. 
gatubelysning, gc-remsa 

- projektering och anläggning av fördröjningsdamm i 
nordöstra delområdet 

- planarbete 
- dagvattenutredning för hela planområdet 
- vid behov kompletterande utredning kring geoteknik 

för norra delområdet 
 

Övriga kostnader  
Exploateringskostnader för södra delområdet vid 
Domherregatan tillfaller exploatören/Peter Abrahamsson. 
Kostnader avser: 

- utbyggnad och projektering av Domherregatan inkl. 
gatubelysning, gc-remsa och vändplan 

- projektering och anläggning av 
fördröjningsanläggning för lokalt omhändertagande 
av dagvatten i sydöstra delområdet 
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Övriga kostnader  

Kostnader för fastighetsbildning ska betalas av resp. 
fastighetsägare/exploatör. 
 
Kostnader för VA-, el- och teleanslutningar betalas av 
framtida bostadsfastighetsägare enligt resp. taxor. 

 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 VA-utbyggnad, dagvattenledningar samt el- och 

teleledningar ska ske utmed nya lokalgator/allmän 
platsmark. Detaljprojektering av tekniska 
försörjningsanläggningar ska ske i samråd med Mörbylånga 
kommun och exploatören samt berörda el-/telefonoperatörer 
inför exploateringen. 
 

 Utbyggnad av vägar avses ske med kommunal vägstandard. 
 
Behov av kompletterande utredning kring geoteknik med 
hänsyn till geohydrologi samt utredning kring 
dagvattenhantering kan bli aktuell i samband med 
exploateringsavtalet.  

 
MEDVERKANDE 
 Samrådshandlingarna till detaljplanen har utarbetats av 

Birgit Endom, civilingenjör/planarkitekt, Atrio arkitekter.  
Detaljplanen har upprättats i samarbete med följande 
tjänstemän i Mörbylånga kommun; 
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt  
- Christina Lööv, plantekniker 
- Rebecka Olsson, planarkitekt 
- Magdalena Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
- Bengt Johansson, utredningschef. 

 
Mörbylånga 2014-01-14 
 
_______________ 
Birgit Endom 
Planarkitekt, Atrio arkitekter Kalmar AB 
 

 

_________ 
Marie-Christine Svensson, 
Stadsarkitekt, Mörbylånga kommun 




