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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet. För att förlänga planens 
aktualitet föreslås även bostadsändamål. Planändringen behandlar också särskilda 
frågor gällande parkering- och infartsförhållanden.

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet ligger i Färjestadens sydöstra del och är beläget utmed Skiffergatan och 
Granitvägen. 

Areal
Planområdet omfattar ca 0,2 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna ägs av Mörbylånga kommun.  

Planområdet
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Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
11§.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut, juni 2014

Granskningsbeslut, oktober 2014

Antagande, februari 2015 

Laga kraft, mars 2015

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-06-24

 -Planbeskrivning, upprättad 2014-06-24

 - Behovsbedömning upprättad 2014-06-24 

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om ändring av detaljplan inkom till kommunen 2013-06-25. Ansökan avser 
ändring av detaljplan för fastigheterna Björnhovda 25:410 och 25:411. Syftet är att 
ändra fastigheterna till från enbart bostadsändamål till bostads- och skoländamål.
Sökanden avser att bygga förskola på platsen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-
15 att ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess 
med enkelt planförfarande. 
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Utdrag ur gällande översiktsplan

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. För området 
redovisas planerad blandad bebyggelse/bostäder. Planförslaget stämmer delvis över-
ens med översiktsplanen.
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Utdrag ur gällande planprogram

Planprogram
Gällande program godkändes 2008-12-17. För området redovisas villor. Planförslaget 
stämmer delvis överens med programmet. 

Flerbostadshus 2-3 vån med möjlighet till 
verksamhet i bottenvåningen, t ex vårdcentral 

Bef gc-väg 

Ny lokalgata 

Lek, gemensam anläggning 

Villor

Aktivitetsområde 

Bef  boulebana 

Radhus

Natur

Ny gc-väg 

Utdrag ur detaljplan F201
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Detaljplan, områdesbestämmelser
F201 - Del av Björnhovda 25:2 m fl , Granitvägen, vann laga kraft 2012-01-19. Planen 
medger bostäder i friliggande villabebyggelse. Största byggnadsarean är 20 % av 
fastighetsarean, dock är största sammanlagda byggnadsarea 260 kvm per tomt. Högst 
en huvudbyggnad per tomt får uppföras och minsta tomtstorlek är 800 kvm. 

Omgivande detaljplaner
F79 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestaden sam-
hälle, fast. Björnhovda 25:2, Skogsby 8:17, 21:1 och 21:3. Fastställd 1986-02-27.

F109 - Detaljplan för område söder om Järnvägsgatan, Björnhovda 25:2 m fl . Laga 
kraft 1992-11-04. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

F147 - Detaljplan för del av fastigheten Björnhovda 25:2 m fl . 
Laga kraft 2002-05-15. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Pågående planer
Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 m fl , BoKlok.
Planens syfte är en förtätning med fl erbostadshus vid Järnvägsgatan och Äppelvägen 
samt att säkerställa trygga gång- och cykelvägsförbindelser. Planförslaget beräknas 
antas i kommunfullmäktige under 2014.

Omgivande och pågående detaljplaner Pågående detaljplaner

Planområdet
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

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 kustban-
det. Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för 
undantag från bestämmelser.

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

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att MKN för buller överträds. En 
viss trafi kökning kan ske vid användning som skola men bedöms inte medföra att 
MKN för buller överträds. 
Luft

Planen medför trafi kökning lokalt vilket leder till ökade luftutsläpp, men inte i den 
omfattningen att MKN för luft överträds.
Vatten

Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som mynnar ut i vattenförekomsten 
”Ö s Kalmarsunds kustvatten” och där det fi nns 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 bostadshus/skolverksamhet, 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-/genomsläpplig mark ska bevaras och anordnas för att uppnå reduktion av 
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dagvattenfl öden som uppstår och passerar planområdet.  Genom delvis lokalt omhän-
dertagande av dagvatten uppnås en minskad risk för översvämning och en rening av 
dagvatten. 

Statusen på grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, SE628596-154217, 
kommer inte att påverkas av aktuellt planförslag.

Ett genomförande av detaljplanen antas inte påverka berörd vattenförekomst.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, 
ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram 
för att utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en checklista för 
miljöbedömningen. 
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista för miljöbedömning, daterad 2014-06-24 har upprättats och bifogas 
planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomför-
ande antas 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 kunskapsun-
derlag 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. 

Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
Planområdet består av en öppen obebyggd gräsyta med en trädridå i nordväst och 
sydväst som skärmar av området från Granitvägen och fastigheten Skogsby 3:20. 

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 
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Vy mot sydväst. Bild från Google Maps

Trädridå utmed Granitvägen. Vy mot nordväst.

Trädridå mot Skogsby 3:20. Vy mot sydväst. 
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sand. 

Radon
Området ligger inom låg- till mellanriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-
10-19. 

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

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas. Inom planområdet fi nns en bevarande-
värd stenmur som sträcker sig längs med planområdets sydvästra del mot fastigheten 
Skogsby 3:20.

Grundläggning
Planområdet ligger på ca 11 m ö h. 

Stenmuren mot Skogsby 3:20. 
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Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget innebär inga större förändringar gällande mark och vegetation. Vid 
användning som skola krävs dock parkeringsyta som leder till en ökad mängd hård-
gjorda ytor. Den hårdgjorda ytan får dock uppta max 30 % av fastighetsarean. 

Trädplantering ska fi nnas inom parkeringsplats vid användning som skola för att 
slippa belasta dagvattensystemet i för stor utsträckning.  

En del av trädridån som gränsar mot Skogsby 3:20 säkras genom planbestämmelse 
som kräver marklov vid fällning av träd. 

Geotekniska förhållanden
Planförslaget innebär inga större förändringar gällande geoteknik. 
Radon

Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat utförande på 
byggnader utföras, (om det i byggnadsläget visar att det är nödvändigt.)

Fornlämningar
Stenmuren inom planområdet säkras genom planbestämmelse.

Grundläggning
Planförslaget innebär inga förändringar på grundläggningen. 

Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Det fi nns ingen befi ntlig bebyggelse inom planområdet men området i övrigt präglas 
av en homogen bebyggelse med friliggande 1 ½ plans villor. Övervägande delen har 
stående träpanel i varierande kulörer med vita knutar. 

Det fi nns inga byggnadsminnen eller värdefulla märkesbyggnader i den omgivande 
bebyggelsen.

Service
Kommersiell service med olika serviceutbud (restaurang, matbutik, bank) fi nns i 
centrala Färjestaden inom ett avstånd av ca 1,5 km. Det fi nns även en del affärs-/
näringsverksamheter norr om planområdet vid industriområdet och vid Storgatan.
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Villabebyggelse längs med Skiffergatan

Villabebyggelse längs med Skiffergatan
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Inom Färjestaden fi nns ett omfattande, offentligt och socialt serviceutbud samt 
kulturutbud; vid Äppelvägen längre norrut fi nns äldreboendet Äppelvägen 8 och vid 
Skogsgatan fi nns förskolan Vitsippan. Nyuppförda byggnadskomplex vid Järnvägsga-
tan/Granitvägen innehåller vårdcentral samt bostäder.

Tillgänglighet
Planområdet har god tillgänglighet och nås via både Granitvägen och Skiffergatan 
som sträcker sig i nordsydlig respektive östvästlig riktning. 

Förändring

Arkitektur
Högsta byggnadshöjd inom planområdet är 4,2 meter och högsta byggnadshöjd för 
komplementbyggnad är 3 meter.

Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och 6 meter från 
lokalgata. Komplementbyggnader får inte uppföras närmare huvudbyggnad än 2 
meter och 1 meter från tomtgräns.

Service
Planförslaget föreslår skoländamål vilket kan bidra till att öka den offentliga servicen 
inom närområdet. 

Tillgänglighet
Planförslaget innebär inga större förändringar på tillgängligheten. Planområdet 
kommer att nås med fordon via Granitvägen då in- och utfartsförbud gäller mot 
Skiffergatan. 

Friytor

Förutsättning

Lek och rekreation
Idag fi nns det en enkel skateboardramp samt boulebanor norr om planområdet, utmed 
Järnvägsgatan. I direkt anslutning till boulebanorna ligger Färjehallen som utgör en 
viktig attraktion för olika sportevenemang som lockar till sig många besökare i olika 
åldrar. Anläggning pågår av aktivitetsområde för lek för alla åldrar. Närmaste lekplats 
fi nns utmed Marmorvägen cirka 200 meter nordväst om planområdet. 

På sommaren utgör främst badplatsen vid Talludden/Granudden och Färjestadens 
ombyggda strandpromenad värdefulla besöksmål i tätorten.
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Naturmiljö
Det tätortsnära landskapet med sin variation av skog, öppen jordbruksmark och 
värdefull bymiljö runt Södra Sandåsgatan, Runsbäcks by och Lundtorp attraherar 
många att promenera utmed befi ntliga vägar och stigar.

Förändring

Lek och rekreation
Planförslaget innebär ingen förändring gällande lek och rekreation. Befi ntliga områ-
den kan användas. 

Naturmiljö
Planförslaget innebär ingen förändring gällande naturmiljö. Befi ntliga områden kan 
användas. 

Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Planområdet gränsar till Granitvägen och Skiffergatan som sträcker sig i nordsydlig 

Trafikkorsningen mellan Granitvägen och Skiffergatan. Vy mot norr. 
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respektive västöstlig riktning. Granitvägen leder upp till Järnvägsgatan som leder 
trafi kströmmar till Färjestadens centrum och fastlandet, men även söder- och västerut. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Det fi nns ingen gång- eller cykelbana inom själva planområdet men en gång- och 
cykelbana fi nns utmed Granitvägen som leder gångtrafi kanter upp till Järnvägsgatan 
där det fi nns ett utbyggt gc-nät som leder oskyddade trafi kanter vidare inom tätorten. 

Kollektivtrafiken
Närmaste busshållplats med dagliga avgångar mot Kalmar och norra- samt södra 
Öland fi nns vid Järnvägsgatan/Granitvägen (avstånd ca 400 m). 

Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten. 

Trafik
Skiffergatan är en lågt trafi kerad ändgata utan genomfartstrafi k. Planområdet ligger 
även utmed Granitvägen som ansluter till Järnvägsgatan. Järnvägsgatan utgör huvud-

Utfart

Lek

Stenmur

Infart
Infart g/c

Illustration
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gata med en skyltad hastighet på 40 km/h på berörd sträcka. Uppmätta trafi kmäng-
derna från 2009 redovisar följande trafi kmängder:

Järnvägsgatan (väster om Granitvägen), ca 2000 fordon/dygn

Granitvägen (vid korsningen med Järnvägsgatan), ca 400 fordon/dygn

Förändring

Gatunätet
Planförslaget innebär inga förändringar på gatunätet.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planförslaget innebär inga förändringar på gång-, cykel och mopedtrafi k.  

Kollektivtrafi ken
Befi ntliga busshållplatser kan utnyttjas.

Parkering
Parkeringsplats skall fi nnas vid användning som skola. Se exempel på utformning 
enligt illustrationen på sida 18. Trädplantering ska fi nnas inom parkeringsplats vid 
användning som skola.

Trafik
Granitvägen är relativt lågt trafi kerad men en viss ökning av trafi ken kan förekomma 
vid användning som skola vid hämtnings- och lämningstider. 

Det är föräldrar som lämnar och hämtar sina barn som bidrar till den största delen 
av den trafi k som alstras. Vid förskoleverksamhet med 30 barn samt personal på 6 
personer, skulle detta bidra till en trafi kökning på 72 fordonsrörelser per dag. 

Skiffergatan bör inte påverkas av någon trafi kökning då in- och utfartsförbud gäller 
mot Skiffergatan och in- och utfarter enbart sker utmed Granitvägen.

Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunala VA-ledningar löper längs med Skiffervägen. Båda tomterna inom plan-
området har befi ntliga servisledningar från ledningarna utmed Skiffergatan. 

Planområdet ingår i Mörbylånga kommuns verksamhetsområde för VA.
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Brandvattenförsörjning
En befi ntlig brandpost fi nns längs med Skiffergatan samt en i slutet på Granitvägen. 
De bedöms täcka behovet för tillkommande byggnation.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i området.

Närmaste transformatorstation som kan försörja området är lokaliserad vid Färjehal-
len, cirka 200 meter nordost om planområdet.  

Fiber är dragit till planområdet. Skanova är nätägare. 

Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar. 

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området. 
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Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Planförslaget innebär ingen förändring gällande vatten, spillvatten och dagvatten. 

Brandvattenförsörjning
Behovet av fl er brandposter i området ska utredas i samarbete med Räddningstjäns-
ten.

El, tele och kommunikation 
Den befi ntliga transformatorstationen vid Färjehallen har kapacitet att förse tillkom-
mande bebyggelse med el. 

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning.

Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa energi-
snåla byggnader.

Avfall
Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. KSRR 
regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas.

Störningar

Förutsättningar
Planområdet består av obebyggd tomtmark. Inga störningar sker från området idag. 

Förändringar
Trafi kvolymen på Granitvägen bedöms öka vid skoländamål, speciellt vid hämnings- 
och lämningstider. All verksamhet skall dock bedrivas så att ingen olägenhet drabbar 
de boende i omgivningen och längs med Skiffergatan. In- och utfartsförbud gäller ut 
mot Skiffergatan.

Vid bostadsändamål bedöms trafi kvolymen öka marginellt. 
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Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Det fi nns ingen allmän platsmark inom planområdet.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av 
övriga anläggningar inom kvartersmark (t.ex. parkeringsplatser, etc.) ansvarar berörd 
fastighetsägare för. Även iordningsställande av in- och utfarter inom berörd allmän 
platsmark ansvarar berörd fastighetsägare för. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
En eventuell sammanläggning kan ske av fastigheterna Björnhovda 25:410 och 
25:411. Ansökan om sammanläggning görs hos Lantmäteriet i en lantmäteriförrätt-
ning. Ansökan görs och bekostas av exploatören innan bygglov beviljas. 

VA och brandvattenförsörjning
Planen kommer inte innebära någon förändring på vatten och avlopp eller brand-
vattenförsörjning.

Infrastruktur och kommunikation
Planen innebär inga förändringar på infrastruktur och kommunikation. 

Avtal
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-11 § 46 att godkänna köpekontrakt där kommu-
nen säljer fastigheterna Björnhovda 25:410 och 25:411 till Undringens förskola AB. 

Ett avtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen antas 
gällande iordningsställande av in- och utfarter på allmän platsmark. 
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Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på Kommunstyrelsen. Plankostnad tas 
ut och regleras i samband med markförsäljning. 

Konsekvenser av planens genomförande
Trafi kvolymen på Granitvägen bedöms öka vid skoländamål, speciellt vid hämnings- 
och lämningstider. Planförslaget utformas dock så att ingen olägenhet drabbar de 
boende i omgivningen och längs med Skiffergatan. In- och utfartsförbud gäller ut mot 
Skiffergatan.

Vid bostadsändamål bedöms trafi kvolymen öka marginellt. 

Planförslaget säkrar stenmuren som fi nns inom planområdet. 

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Rebecka Olsson i samarbete med tjänstemän inom  
Samhällsbyggnad och M-verksamheten.

Mörbylånga 2015-02-17

Rebecka Olsson  Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt   Stadsarkitekt



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 (vid bedömning att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet)
• Samrådsförslag
• Granskning
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


