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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, upprättad 2014-02-25 
- Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-02-25 
- Illustration, upprättad 2014-02-25 
- Fastighetsförteckning, 2013-10-08 
- Behovsbedömning-Checklista, daterad 2013-10-22 
- Social checklista, upprättad 2013-10-22 
- Samrådsredogörelse 2014-02-25 
- Kommunens utlåtande 2014-06-17 
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Detaljplanens syfte är en förtätning med flerbostadshus vid 

Järnvägsgatan och Äppelvägen samt att säkerställa trygga 
gång- och cykelvägsförbindelser. 
 

BAKGRUND OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 
 
 Efterfrågan på bostadstomter inom Färjestaden är stort och 

förtätning är prioriterad. Området vid 
Järnvägsgatan/Äppelvägen utgör ett av de prioriterade 
utvecklingsprojekten och plankostnadsavtal har tecknats 
mellan Mörbylånga kommun och BoKlok 2013-04-25.  
Framtagna idéskisser 2013-10-03 för utvecklingen av 
området ligger till grund för detaljplanen.  
 
Mörbylånga kommuns kommunstyrelse ställde sig i sitt 
beslut 2013-03-12, § 58 positiv att pröva ansökan om 
detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt 
planförfarande för området.  
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PLANDATA 

 

 

Lägesbestämning Planområdet är beläget i östra delen av Färjestaden, 
1,5 km öster om Färjestadens hamn. I väster 
angränsar Äppelvägen, i söder Järnvägsgatan och i 
norr ett grusplan. I öster passerar gc-vägen 
planområdet med angränsande villabebyggelse. 

Äppelvägen 

Ccirkulationsplats 
Äppelvägen- 
Järnvägsgatan 

Grusplan 

Färjehallen 

Hälsocentral-kontors-
bostadsbyggnad vid 
Granitvägen 

Bostäder vid Granit-
vägen under  
uppförande 

PLANOMRÅDET 

Gc-väg 

Planområdet 

Färjestadens skola 

Färjestaden hamn 
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Areal Planområdet omfattar ca 1 ha. 

Markägoförhållanden  

Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av Mörbylånga kommun 
och enligt markoptionsavtal från 2013-04-25 har BoKlok 
erhållit markoption för del av fastigheten och omfattar 
planområdet i syfte att planlägga för bostäder. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
 

I gällande översiktsplan Mörbylånga kommun 2007 är 
bebyggelseutvecklingen genom förtätning av Färjestaden 
generellt prioriterad. Vidare ska befintliga gång- och 
cykelstråk beaktas vid all planering. I centrala Färjestaden 
ska ges möjlighet till ianspråktagande av mindre grönytor i  
t ex bostadsområden till bl a utökade bostadstomter i syfte att 
skapa resurser för större sammanhängande grönstrukturer. 
Planområdet ingår i ett mot Äppelvägen anslutande 
grönområde där gc-stråket passerar. 
 

Detaljplaner 

För planområdet finns två gällande detaljplaner: 
- F36: Detaljplan för fastigheten Björnhovda 1:14, 1:25 m 

fl., fastställd 1973-05-11. För berörd del av planområdet 
föreskrivs natur.  

 

PLAN- 
OMRÅDET 
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 -   F201: Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 m fl, 
Granitvägen, laga kraft 2012-01-19. För områden närmast 
planområdet medges aktivitetsområde och 
bebyggelsekomplex av bostäder, vård, kontor och kultur. För 
Äppelvägen och Järnvägsgatan medges Huvudgata. 
 

 

Kartutdrag ur gällande detaljplan F 36, med blå färg markeras 
planområdet 
 

 

Utdrag ur gällande detaljplan F201i  sydvästra delen, gc-väg vid 
Järnvägsgatan ingår inte i den plan 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN- 
OMRÅDET 

PLANOMRÅDET 
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Förordnanden   
Planområdet berörs inte av förordnanden enligt 7 kap 
miljöbalken såsom; landskapsbildsskydd (7 kap MB eller 
enligt tidigare NVL § 19), strandskydd (7 kap MB 13 §) eller 
annat områdesskydd. 
 

Miljökvalitetsnormer 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 flerbostadshus, vilka inte orsakar 
utsläpp av näringsämnen i den omfattningen som skulle bidra 
till försämring av ekologiska statusen. Planområdets 
hårdgjorda ytor ska anslutas till kommunalt VA-nät och hög 
andel grön-/genomsläplig mark ska bevaras och anordnas för 
att uppnå reduktion av dagvattenflöden som uppstår och 
passerar planområdet.  Genom delvis lokalt 
omhändertagande av dagvatten uppnås en minskad risk för 
översvämning och en rening av dagvatten.  
Ett genomförande av detaljplanen antas inte påverka 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 
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 
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behovsbedömning. Om den visar på en betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
 

Ställningstagande till 
miljöbedömning 

 
En behovsbedömning, daterad 2013-10-22, 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 2013-10-22, 
har upprättats och bifogas planhandlingarna 

 
 
 

 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

NATUR 

Förutsättning 
Mark och vegetation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planområdet utgörs främst av plan, sandig terräng som lutar 
svagt från sydväst mot nordost. Marknivån är kring +11,5 till 
+ 13 m ö h. 
 

Granbestånd med inslag av björk 
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Centrala delen av planområdet utgörs av granbestånd med 
inslag av björk.  
 

Ekdominerade trädbestånd mot Järnvägsgatan 
 
Mot vägarna i söder och väster ansluter ekdominerad 
vegetationsremsa. Mot öster finns blandade lövträd vid bägge 
sidor om gc-vägen. 
Längs Äppelvägen finns ett mindre dike med typiska 
vattenrelaterade växtarter. 
 

Typisk, vattenrelaterade växtarter intill diket och kulvert vid Äppelvägen 
 

Rödlistade arter 
 

 
I sydöstra kanten av planområdet gjordes enligt Artportalen 
2008 fynd av rödlistade arten Ryl, Chimaphila umbellata 
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(EN). Arten är en ljuskrävande skogsväxt och är vanligtvis 
knuten till glesa tallskogar på genomsläpliga mineraljordar 
eller hällmarker. Berört skogsparti inom planområdet har 
börjat växa igen varför förutsättningar för arten inte anses 
vara särskilt gynnsamma.  
 

Geotekniska förhållanden 
och hydrologi 

 

 
Planområdet domineras av sandjord. I västra delen av 
planområdet, längs med Äppelvägen finns ett dike som 
troligen leder bort dagvatten/regnvatten från området 
västerut. 
För planområdet är inga geotekniska undersökningar 
genomförda 
 

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 nordvästra delen finns rester av en stenmur som har kapats 
vid byggnation av Äppelvägen, då den fortsätter på andra 
sidan vägen.  
 

Låg stenmur i nordvästra delen av planområdet  
 

Förändring 
Mark och vegetation 

 

 
Skogsdungens karaktär utmed Äppelvägen och 
Järnvägsgatan ska bevaras genom planbestämmelse n2, då 
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den fungerar som avskärmning och rekreationsridå mellan 
bostadsområdet och vägområden. Vidare skyddas en 
värdefull ek inom nordvästra delen av området via 
planbestämmelse n1. Marklov krävs vid fällning av träd och 
ska sökas i samband med bygglov. Skydds- och 
skötselåtgärder ska utredas i samband med projekteringen för 
området. 
 

Rödlistade arter Kommunen bedömer att planförslagets syfte på förtätning av 
Färjestadens bostadsbebyggelse och områdets närhet till 
kollektivtrafiken prioriteras utomordentligt stort. Projektets 
samhällsekonomiska värde och betydelse för 
stadsutvecklingen anses i nuläget väger tyngre än artens 
fynd. Under det fortsatt planarbetet ska det undersökas 
möjligheter kring kompensationsåtgärd såsom flyttning.  
 

Geotekniska förhållanden 
och grundläggning 

 

I samband med detaljprojektering av området ska en 
detaljerad geoteknisk undersökning genomföras, lämpligen 
vid punkter där husen ska placeras, som underlag till 
anvisningar för grundläggning.  
 

Fornlämningar Stenmuren får inte rivas då den anses vara värdefullt, 
planbestämmelse n3. 
 

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
 

Förutsättning 
Byggnader, byggnadskultur 
och gestaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öster om planområdet finns främst äldre villabebyggelse, 
med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. 
Bostadshusen är uppförda i ett plan, med sadeltak, har 
träpanel och tegelfasad samt är källarlösa.  
 

Bebyggelse vid Vårlöksgatan öster om planområdet 
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På andra sidan Järnvägsgatan inom nya bostadsområdet vid 
Safirvägen/Granitvägen har både flerbostadshus och 
friliggande villabebyggelse uppförts. Flerbostadshusen är i 
två våningar och med putsade fasader i rött och vitt.  
 

Flerbostadshus vid Safirvägen/Granitvägen  
 
Friliggande villor och radhus vid Safirvägen/Smaragdvägen 
är under uppförande. 
Den nya vårdcentralen vid cirkulationsplatsen 
Järnvägsgatan/Safirvägen har putsade fasader och sadeltak. 
 

Vårdcentralen vid cirkulationsplatsen Safirvägen/Järnvägsgatan 
 
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.”

6:1 

5:1 

6:14 
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Kommersiell service  

Kommersiell service med olika serviceutbud (restaurang, 
matbutik, bank) finns i centrala Färjestaden inom ett avstånd 
av ca 1,5 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 längre norrut 
finns äldreboendet Äppelvägen 8 och vid Skogsgatan finns 
förskolan Vitsippan. Nyuppförda byggnadskomplex vid 
Järnvägsgatan/Granitvägen innehåller vårdcentral samt 
kontors- och kulturverksamhet. 
 

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. 
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 

 

Inom området avses uppföras flerfamiljshus som är omgivna 
av grönska och lummighet. Lägenheterna är ljusa då de har 
högt till tak, öppna planlösningar och stora fönster. 
Lägenheterna på bottenplan har egen altan, på ovanvåningen 
har man tillgång till balkong.  

För framtida bebyggelse tillämpas följande 
planbestämmelser: 

- Största byggnadsarea är 2 700 m2, inklusive 
komplementbyggnader,  

- Endast källarlösa hus i 2 våningar 

- Byggnader ska uppföras så att de uttrycker skilda 
byggnadsvolymer 

- Byggnadshöjd 7 m och högsta nockhöjd 10,0 m 

- Största taklutning är 27 grader 

- Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns, komplementbyggnad ska placeras  
minst 1 meter från fastighetsgräns 
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Illustration/situationsplan för området, källa: BoKlok via ALoCo AB 
Arkitektbyrå, 2013-10-03 
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Illustration/situationsplan för området, källa: BoKlok via ALoCo AB 
Arkitektbyrå, 2014-02-24 

 

 

Utformning bostadshus, entrésida 
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Utformning bostadshus med balkong 
 
 

GATOR OCH TRAFIK 
 

Förutsättning 
Gatunät, Gång- och 
cykeltrafik 

 
Planområdet ligger strategiskt, invid Äppelvägen, mellan 
Järnvägsgatan och Storgatan som leder trafikströmmar till 
Färjestadens centrum och fastlandet, men även söder- och 
västerut.  
Planområdet tangeras i söder och öster av Färjestadens 
utbyggda gc-nät som leder oskyddade trafikanter vidare 
inom tätorten.  
Planområdet saknar utfarter idag då den utgör grönyta. 
 

Kollektivtrafiken  
Närmaste busshållplatser med dagliga avgångar mot Kalmar 
och norra samt södra Öland finns vid 
Järnvägsgatan/Granitvägen (avstånd ca 50 m).  
 

Parkering  
Boendeparkering vid angränsande områden sker idag på de 
egna fastigheterna och längs vägar. Fottbolls-/grusplan norr 
om planområdet saknar anordnad parkering, utan sker som 
gatuparkering vid Gullvivevägen.  
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Förändring 
Gatunät, Gång- och 
cykeltrafik 

 
Planförslaget avser anslutning och utfart mot Äppelvägen.   
Vägar och vändplan inom bostadsområdet kommer få 
hårdjord yta och uppfyller gällande standarder kring 
tillgänglighet, sophämtning och räddningsinsatser etc. 
  
Sträckning av utbyggd gång- och cykelväg längs 
Järnvägsgatan redovisas som GC-VÄG i detaljplanen. 
 

Parkering  
Boende- och gästparkering (bilar och cyklar) kommer 
anordnas inom planområdet. I övrigt planeras inga allmänna 
parkeringsplatser.  
 

 
FRIYTOR OCH REKREATION 
 

Förutsättning 
Friluftsliv, närrekreation 
och friytor 

 
Planområdet utgör inget attraktivt eller frekventerat 
rekreationsområde, snarare fungerar det som ”genväg” 
mellan bostadsområden vid bägge sidor om Äppelvägen.  
Närmsta lekplats finns inom grönområdet vid cykelvägen 
öster om Vårlöksgatan. 
 

Lekplatsen i anslutning till gc-vägen öster om Vårlöksgatan 
 
Norr om planområdet finns grusplan som dock i dagsläget 
inte används särskilt ofta. På andra sidan Järnvägsgatan är en 
aktivitetspark under uppförande med bl. a. skatebana. Längre 
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österut finns Färjehallen.  
 

Skateramp med asfalterad yta intill vid aktivitetsområdet på andra sidan 
Järnvägsgatan 
 

Förändring 
Friluftsliv, närrekreation 
och friytor 

 
Planförslaget säkrar naturområden mellan väg och gc-
vägområden, vilka kan användas för närrekreation och 
avskärmning mellan bostadsområdet och trafikytor.  
 

 
 

STÖRNINGAR 
 Risken för störningar i form av buller bedöms som liten då 

avståndet mellan bostäder och bilvägar är reglerad till minst 
12 meter.  
  

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Förutsättning 
Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 

 
Kommunala VA-ledningar är utbyggda utmed allmän 
platsmark (följer gång- och cykelvägen mellan Järnvägsgatan 
och Gullvivegatan i öster).  
Dagvattenledningar är förlagda längs med gc-väg på västra 
sidan Äppelvägen samt söder om Järnvägsgatan. Längs med 
vägdiken Äppelvägen finns tidvis stående vatten. 
 

Brandvattenförsörjning  
Lämplig brandpost för området saknas. 
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El och tele  
E.ON är ansvarig nätägare för befintligt bebyggelseområde 
och TELIA Skanova svarar för telefonnätet.  
Elledningar saknas inom planområdet. Teleledningar sträcker 
sig längs södra plangränsen ca 14 meter från nuvarande 
vägkant Järnvägsgatan. 
 

Avfall  
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för 
avfallshanteringen. Närmaste återvinningsstation finns vid 
Skogsgatan/Norra Sandåsgatan inom avstånd av ca 600 m. 
Återvinningscentral finns inom avstånd av ca 1 km vid 
industriområdet i norr.  
 

Förändring 

Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 

 
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga VA-ledningar. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas inom 
planområdet som på allmän platsmark. Trög 
avledning/fördröjning kan ske genom att ytvatten leds över 
gräsbevuxen mark som faller svagt mot ett givet mål eller 
genom användandet av diken för avledningen. Andel 
hårdgjort yta inom kvartersmarken begränsas till 50 procent, 
planbestämmelse n4, vilket säkerställer infiltration. Viss 
infiltration kan även uppnås via grusbelagda gångvägar och 
angöringsytor och parkering. Dagvatten ska ledas vidare 
dels via befintligt dagvattensystem västerut, dels via 
södergående dikes- och dagvattensystem som slutligen når 
recipienten Kalmarsund. 
 

Brandvattenförsörjning  
Vid exploatering av området krävs ny brandpost. 
 

El och tele  
Framtida bostadsområden ska anslutas till befintligt telefon- 
och elledningsnät.  
Ledningar ska generellt förläggas inom allmän platsmark. 
Tele-ledningar i söder säkerställs genom 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 genom fjärrvärme, lämplig 
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anslutning ska ske till ledningen väster om planområdet.  
 

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

 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 Planen medför en förtätning av Färjestaden med 

flerbostadshus á 24 lägenheter med nära avstånd till bl.a. 
förskola, rekreationsområden, service och kollektivtrafik.  

Del av nuvarande grönyta som är mindre tilltalande och/eller 
svår tillgånglig överförs till kvartersmark.  

Det medför förutom en naturligare expansion av samhället 
också samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för 
utbyggnad av infrastruktur och därmed möjlighet till bättre 
sådan. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten medför bättre kontroll 
av dagvattenflöden och beredskap vid extrem nederbörd, 
både inom planområdet och delar av Färjestaden. 

I samband med nya bostäder uppstår en marginell 
trafikökning på främst Äppelvägen med ca 96 bilresor/dygn. 
 
I övrigt bedöms planens genomförande inte medföra större 
förändringar eller miljöpåverkan.  

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan  

Planen bedöms vara klar för antagande under sommaren 
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 GC-VÄG och ansvarar för 
dess underhåll och skötsel. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av tillfartsväg från 
Äppelvägen samt belysning, vatten-, avlopps- och 
dagvattenledningar, enligt planen och exploateringsavtal. 
Efter två år och godkänd slutbesiktning överlämnas 
ledningar till kommunen. 
 

Avtal Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtal upprättas 
mellan Mörbylånga kommun och exploatören/BoKlok som 
reglerar: 

-  Utformning och anslutning mot Äppelvägen 
-  Utbyggnad av VA-ledningar samt 

dagvattenanläggningar inkl. lokalt omhändertagandet 
av dagvatten 

 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning  

Detaljplanen föranleder fastighetsbildning för 
bostadsområdet från exploateringsfastigheten, Björnhovda 
25:2. 
Fastighetsbildning sker genom avstyckning och ombesörjs 
av exploatören. 
 

Servitut/Ledningsrätt  
För underjordiska allmännyttiga tele-ledningen i söder krävs 
ledningsrätt som ombesörjs av ledningsägaren, Skanova. 
 

 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader  

Plankostnader betalas av BoKlok Housing AB.  
 

Planavgifter  
Planavgifter är inte aktuella. 
 

Allmänna kostnader  
Planen medför inga kostnader för kommunen, med undantag 
för planarbetet. 
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Övriga kostnader  
Exploateringskostnader som tillfaller exploatören BoKlok 
Housing AB är bl.a. för: 

- Geoteknisk utredning 
- Detaljprojektering för husbyggnation, angöring och 

gestaltning av bostadsrelaterade grönytor 
-  Projektering och anläggning för möjlighet till lokalt 

omhändertagande av dagvatten  
Vidare ska kostnader för fastighetsbildning och VA-, el- och 
teleanslutningar betalas av exploatören enligt resp. taxor. 
 

 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 Detaljprojektering av tekniska anläggningar ska ske i 

samråd med Mörbylånga kommun och exploatören samt 
berörda el-/telefonoperatörer inför exploateringen. 
  

 
                                                                                                                                                                               
 

MEDVERKANDE 
 Handlingar 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  
- Julia Krus, planarkitekt 
- Magdalena Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
- Roland Nanberg, arbetschef 
- Bengt Johansson, mark- och exploateringschef. 

 
Mörbylånga 2014-07-18 
 
 
_______________ 
Birgit Endom 
Planarkitekt, Atrio arkitekter Kalmar AB 
 

 
_________ 
Marie-Christine Svensson, 
Stadsarkitekt, Mörbylånga kommun 


