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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola- och fritidsändamål samt att 
utreda förutsättningar för fl erbostadshus i områdets sydvästra del. Tillkommande 
bostadsbebyggelse i sydvästra delen ska utformas karaktärsenligt med den befi ntliga 
i närområdet. Vidare är syftet att utreda särskilda frågor rörande parkerings- och in-
fartsförhållande samt säkra skolvägar i planområdet. För att bevara de karaktärsmäs-
siga dragen som är viktiga för landskapsbilden ska trädridån samt den öst-västgående 
stengärdesgården skyddas. Syftet är även att rena och fördröja dagvatten genom olika 
öppna säkra lösningar inom planområdet. 

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Färjestadens samhälle, öster om Mölls-
torpsgatan och väster om Åkervägen.

Areal
Planområdet omfattar ca 4,6 hektar.

planområdet

Björnhovda 4:12

Björnhovda 2:135

Björnhovda 2:135

Björnhovda 31:1>3

Björnhovda 5:15>2

Björnhovda 31:1>8

Björnhovda 5:15>5
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Markägoförhållanden
Björnhovda 2:135 ägs av Mörbylånga kommun och fastigheterna Björnhovda 4:12, 
Björnhovda 31:1>8, Björnhovda 31:1>3, Björnhovda 5:15>5 och Björnhovda 5:15>2 
är privatägda. 

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

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i maj 2016

Granskningsbeslut i juni 2016

Antagande i september 2016

Laga kraft i oktober 2016

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2016-05-26, rev. 2016-06-30

 -Planbeskrivning, upprättad 2016-05-26, rev. 2016-06-30

 - Illustration upprättad 2016-05-26

 -Behovsbedömning, daterad 2016-05-26, rev. 2016-06-30

 -Beslut behovsbedömning, daterad 2016-07-14

 -Checklista sociala konsekvenser, upprättad 2016-05-26

 - Trafi kutredning

 - Dagvattenutredning

 - Naturvärdesinventering

 - Bullerutredning

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  
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utdrag ur gällande översiktsplan

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för Björnhovda 4:12 inkom 2014-01-29 med avsikten att 
planlägga för skoländamål. 2014-04-15  § 80 ställde sig kommunstyrelsen positiv till 
att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt planförfa-
rande. 

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 2015-03-24. För området 
redovisas skoländamål, där kommunen i första hand vill avsätta mark för byggandet 
av en större skola men även serviceboende och samlingslokaler anses vara lämpliga i 

p7

p7

s1

Åkerväg

Bostäder

Bostäder, färdigplanerade

Damm/Vattenområde, färdigplanerat

Damm/Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

G/C-väg

Fritid

Gata/Vägdragning

Natur/Park, skyddsvärd

Promenad/Passage

Räddningstjänst

Skola/Service/Samlingslokaler

Skola/Service/Samlingslokaler, färdigplanerade

Utredningsområde väg
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området. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen. 

Mörbylånga kommun har i översiktsplanen gjort ställningstaganden för att bevara 
jordbruksmark vilket innebär att exploatering av jordbruksmark ska undvikas, med 
undantag för tätortsexpansion och utveckling av besöksnäring. Planförslaget faller in 
under undantaget för tätortsexpansion.

Planprogram
Gällande program godkändes av kommunfullmäktige 2016-03-22. För området 
redovisas område för skola, förskola och fritid, med t.ex. sporthall. I söder föreslås 
även fl erbostadhus. Dagvattendamm föreslås kombineras med grönt stråk genom 
området. Planförslaget stämmer överens med programmet.

Detaljplan, områdesbestämmelser 
F187 - Detaljplan för ”Nya Möllstorpsgatan”.
Lagakraftvunnen 2006-11-02.
Planens syfte var att möjliggöra utbyggnaden av ”Nya Möllstorpsgatan (Åkervägen) 
samt dess anslutningar. För området redovisas huvudgata.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

åkervägen

m
öl

lst
or

ps
ga

ta
n

skola/fritid/flerbostadshus

skola/fritid

flerbostadshus

villabebyggelse

infart

Teckenförklaring

gång- och cykelstråk/passage

gräns för 
programområde

grönt stråk

väg

verksamheter/handel

dagvattendamm

utdrag ur gällande planprogram
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Omgivande detaljplaner
F59 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, del av fast. 
Björnhovda 3:8, 3:14 och 9:20.
Fastställd 1979-08-22.
Planen medger främst bostadsändamål, fristående hus i en våning. Planen medger 
även vägmark, transformatstation samt park eller plantering.
Enskilt huvudmannaskap.

F49 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens sam-
hälle fast Algutsrum 4:4, Möllstorp 3:2, 3:3, Snäckstaviken 1:1 samt Björnhovda 7:2, 
7:9 m.fl . i Torslunda.
Fastställd 1975-07-07.
Planen medger främst bostadsändamål, fristående hus i en våning. Planen medger 
även vägmark samt park eller plantering.
Enskilt huvudmannaskap.

F54 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, del av fast. 
Björnhovda 9:20 m.fl . 
Fastställd 1977-09-22.
Planen medger främst bostadsändamål, fristående hus i en våning. Planen medger 

omgivande detaljplaner
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även park eller plantering.
Enskilt huvudmannaskap.

Pågående planer
Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl . Beläget cirka 600 meter nordväst om 
planområdet. 
Syftet med planen är att möjliggöra för en större etablering av handel, kontor och 
hotell. Etableringen ska i sin utformning korrespondera med handelsområden, 
Brofästet Öland, öster om Brovägen. Tillsammans bildar dessa exploateringsområden 
en av portarna till södra Öland. Visionen om Mörbylånga kommun som natur- och 
kulturkommun ska avspeglas i arkitekturen och hänsyn ska tas till den lokala byggtra-
ditionen.

Planprogram för Björnhovda 20:2. Beläget cirka 550 meter sydost om planområdet.
Beslut fi nns från Miljö- och byggnadsnämnden att detaljplanelägga mark för bostads-
ändamål och ska föregås av ett planprogram.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 

Planen innebär utveckling av Färjestadens tätort och möjliggör byggande av ny skola 
och fl erbostadshus, vilka utgör särskilda allmänna intressen. Jordbruksmarken som 
tas i anspråk är avgränsat av Möllstorpsgatan i väst och Åkervägen i öst. Genom 
föreslagen lokalisering tas ca 3,5 ha jordbruksmark i anspråk som redan har skurits 
av genom Åkervägen. Ianspråktagande av annan mark, t.ex. öster om Åkervägen 
skulle innebära att större jordbruksskiften skärs av. Planförslaget innebär utveckling 
av befi ntlig tätort, möjliggörande av nya bostäder och ny skola, vilket utgör väsentliga 
samhällsintressen. 

Mörbylånga kommun är en jordbrukskommun och Färjestaden omgärdas av jord-
bruksmark. Även annan lokalisering i anslutning till Färjestaden skulle ta i anspråk 
likvärdig jordbruksmark eller jordbruksmark med högre värden.

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 
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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

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. 

Inom planområdet fi nns stenmurar längs skiftesgränserna som ska bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Murbrott behöver dock göras för genomfart. Ett större 
öppet dike korsar planområdets mittersta del och leds via trumma under Åkervägen. 
Dikets storlek medför att åtgärder krävs med hänsyn till säkerhet för skolbarn vid 
kommande skola. Diket är kulverterat under Möllstorpsgatan väster om planområdet 
samt under Åkervägen i öster. Detaljplanen föreslår att kulvertera diket även genom 
planområdet.

Vid ingrepp krävs dispens från Länsstyrelsen. För att få dispens krävs särskilda skäl. 
En exploatering av stort allmänt intresse är ett särskilt skäl. Exploatering ska dock 
planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade biotoper. 

stenmur, sydvästra delen av planområdet
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Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Enligt Boverket kan gällande riktvärden för bostäder även tillämpas vid planläggning 
av skolor, förskolor och vårdcentraler. De bör dock enbart tillämpas för de tidpunkter 
lokalerna används. Boverket anger även att det är önskvärt att ha en ljudnivå om 
högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av skol- och förskolegårdarna som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Enligt gällande riktvärden 
bör inte 55 dBA ekvivalentnivå överskridas vid en bostadsbyggnads fasad. En bul-
lerutredning har genomförts och bifogas planförslaget. Avståndet till nya föreslagna 
bostäder i sydvästra delen av planområdet bör vara minst 10 m från vägmitt Mölls-
torpsgatan/den nya lokalgatan, för att inte riskera att överskrida riktvärdena för buller 
från vägtrafi k. Den östra sidan av detaljplaneområdet är utsatt för buller från vägtrafi k 
på Åkervägen. Skolbyggnaden bör ligga på ett avstånd av minst 30 m från vägmitt, 
annars kan bullerdämpande åtgärder behöva vidtagas när hela planprogrammet är 
utbyggt. Det bedöms fi nnas utrymme och möjlighet att på skolgården skapa lugnare 
miljöer
Luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité och bedöms inte 
försämras av aktuellt planförslag.

diket i planområdets mittersta del



 13 (34)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Björnhovda 4:12 m fl 
PLANBESKRIVNING
Dnr 14/83
SAMRÅDSHANDLING 2016-05-26, rev. 2016-06-30
GRANSKNINGSHANDLING 2016-06-30,  red ändr. 2016-09-27
ANTAGANDEHANDLING 2016-09-27 § 208 
LAGA KRAFT 2017-07-12

Vatten

Grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, SE628596-154217, har god status 
och kommer inte att påverkas av aktuellt planförslag.

Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen är god (exklusive kvicksilver). Kvalitetskravet 
är god ekologisk status 2021. 

Exploatering av området innebär att anläggande av hårdgjorda ytor. Andel hårdgjorda 
ytor inom kvartersmark begränsas till max  40 % genom planbestämmelser. Det ger 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten genom infi ltration i området. 
Komplementbyggnader ska utformas med gröna tak.

Dagvattendammar får anläggas för fördröjning och rening av dagvatten, enligt 
planbestämmelser. Olika typer av dagvattenlösningar föreslås. Dagvatten från parke-
ringsytor och vägar kan innehålla föroreningar, t.ex. olja, och behöver någon form av 
rening innan det leds vidare på dagvattennätet, för att inte påverka MKN för vatten. 

En dagvattenutredning har genomförts och bifogas planförslaget vilken har utrett 
lämplig utformning av dagvattensystemet. Denna är viktig att beakta i samband med 
genomförandet av planen.

Olika typer av dagvattenlösningar har föreslagits och utretts i genomförd dagvatten-
utredning. Anläggande av öppna dagvattenlösningar som dammar eller liknande för 
fördröjning och rening av dagvatten möjliggörs inom större delen av planområdet.

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

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2016-05-26 och reviderad 2016-06-30 har upprättats och 
bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 2016-07-14 bedöms inte planens genom-
förande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

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. 
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Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
Planområdet består av åkermark. Längs fastighetsgränsen i den norra delen av områ-
det samt i den södra går en öst-västgående stengärdesgård samt en busk- och trädridå. 
I den sydöstra delen av området fi nns även där en mindre del av en stengärdesgård 
samt busk- och trädridå i nordsydlig riktning längs med Åkervägen som skars av då 
Åkervägen byggdes. Stenmuren i norra delen har en ungefärlig längd på 120 meter, 
den södra cirka 200 meter och den sydöstra cirka 30 meter. Stenmurarna är i dåligt 
skick och överväxta med sly.

De sammanhängande busk- och trädridåerna är viktiga som gröna korridorer och 
rörelsestråk för insekter och småvilt, i ett annars oskyddat odlingslandskap. De äldre 
solbelysta ekarna är viktiga livsmiljöer för lavar, svampar och vedinsekter. Flertalet 
av de gamla ekarna i området har växt upp utan konkurrens. De har därför kunnat 
utvecklas till bredkroniga, karaktäristiska träd.

Sammanhängande och mer skyddande vegetation saknas inom området. Större dägg-
djur förekommer därför sparsamt. I randzonen mot villabebyggelse och i buskridåerna 
kan dock mindre däggdjur och fåglar fi nna skydd.

vy mot sydost
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Rödlistade arter
Ekoxe har noterats längs Mölltorpsgatan i området. Det är därför viktigt att skydda 
medelgrov till grov ek inom planområdet. I naturvärdesinventeringen som bifogas 
planförslaget noterades några rödlistade fåglar: Gulsparv, sånglärka och hussvala  
vilka är vanliga på Öland. Gulsparven gynnas av att stenmurar med träd och buskar 
sparas i området. Sånglärkan föredrar öppna odlingslandskap vilket det fi nns gott om 
öster om planområdet. Hussvalan födosökte i området och hämtade bomaterial i den 
fuktiga leran i det större vattenförande diket. Skogsalm noterades mot Möllstorpsga-
tan i sydvästra delen av planområdet. Arten vägs inte in i bedömningen av naturvärde, 
eftersom hotbilden beror på sjukdomar. Inga övriga rödlistade växter har noterats 
inom planområdet.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av morän. Större delen 
av området brukas som åkermark. Området är fl ackt. 

Radon
Området ligger inom lågriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-10- 19.

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

vy mot norväst
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Fornlämningar
Planområdet ingår i Torslunda socken som är en fornlämningstät socken där fl era 
unika fynd från sten- och järnåldern har hittats. Gravar och boplatser har hittats (RAÄ 
204) där boplatserna ligger i ett nordsydligt stråk vilka tros kan ha lokaliserats efter 
de dåtida strandvallarna. Även fynd från bronsåldern har hittats i form av lösfunnen 
bronsyxa (RAÄ 230). Området verkar dock ej används som åkermark eller bebyggts 
under järnåldern. Planområdet berör dock inga kända fornlämningsområden. 

Stenmurarna i området härrör troligen från tiden efter 1800-talets skiftesreformer. 
Murarna står som regel i fastighetsgränser och visar på ägoindelningen i långsmala 
fastigheter i öst- västlig riktning. Många av stenmurarna är i dåligt skick och över-
växta med sly.

Tillståndsplikt råder enligt 2 kap Kulturmiljölagen om fornlämning påträffas, om 
åtgärder ska utföras inom eller i närheten av dessa områden.

Grundläggning
Planområdet har en övervägande fl ack karaktär. Höjden över havet lutar från ca 
+11,6 i norr till 10,4 i söder. Den sydöstra delen av planområdet urskiljer sig från den 
resterande delen av planområdet med en höjdrygg i nord-sydlig riktning på ca 12,6 
meter. 

stenmur i planområdets norra del
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Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget innebär en stor förändring i och med att odlingsmarken bebyggs. 
Stengärdesgården i öst-västlig riktning i områdets norra del skyddas genom planbe-
stämmelse, dock får öppningar göras för genomfart. Marklov krävs för åtgärder på 
stenmurar inom hela området. Busk- och trädridån i norra delen sparas även den med 
bestämmelser. Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större 
än 15 cm samt på en höjd av 1 meter över mark. De sammanhängande busk- och 
trädridåerna är viktiga att bevara som gröna korridorer och rörelsestråk för insekter, 
fåglar och smådjur. De äldre träden är viktiga livsmiljöer för bland annat insekter. 

Ett naturområde föreslås i områdets södra del samt längs med områdets västra del 
med gång- och cykelväg som i framtida detaljplaner även ska kunna ansluta vidare 
söderut och norrut som en del i ett större grönt stråk. Det gröna stråket kan med fördel 
samordnas med lösningar för infi ltration och fördröjnings-magasin för dagvatten.

Merparten av stenmuren i sydöstra delen av planområdet kommer behöva tas bort 
på grund av föreslagen lokalgata. Det bedöms vara av större vikt att bevara de öst-
västgående stenmurarna i planområdet. Sten från borttagen mur kan användas för att 
bygga på de kvarvarande murarna, som delvis är i dåligt skick.

Planförslaget kommer att innebära en ökad mängd hårdgjorda ytor i form av byggna-
der samt vägar. Andelen hårdgjorda ytor regleras dock genom planbestämmelse som 
innebär att minst 60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig för dagvatten. 

Rödlistade arter 
Genom att skydda de grövre ekarna i området säkras potentiella boplatser för ekoxe. 
Hussvalan födosökte i området och hämtade bomaterial i den fuktiga leran i det större 
vattenförande diket. Om diket kulverteras bör våtmark (damm) anläggas i området.

Geotekniska förhållanden
Inom området kommer en viss massförfl yttning vara nödvändig. Beroende på mas-
sornas kvalité kan massor behöva bytas ut vid grundläggning av byggnader och vägar.  
Viss mängd massor kommer frigöras vid iordningställandet av dammsystem. En 
översiktlig geoteknisk utredning kommer behövas vid projektering. 

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat utförande på 
byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det är nödvändigt. Planförslaget 
innehåller bestämmelse som reglerar att byggnader där människor vistas ska uppföras 
radonsäkert.
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Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse. Däremot fi nns bebyggelse i området 
omkring i form av en relativt homogen bebyggelse med friliggande 11⁄2 - 2 plans vil-
lor. Övervägande delen har träpanel i varierande kulörer och sadeltak. Området söder 
om planområdet kan sägas utgöra en ”tröskel” mellan villabebyggelse och landsbygd. 
Flera jordbruksbyggnader är idag inlemmade i den sammanhängande villabebyggel-
sen. Där bebyggelsen slutar i öster tar åker vid. Både villor och jordbruksbyggnader 
är av skiftande karaktär och ålder.

bebyggelse utmed Möllstorpsgatan

Fornlämningar
Tillståndsplikt råder enligt 2 kap Kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. Sten-
murarna i fastighetsgränserna säkras genom planbestämmelse i plankartan. Murbrott 
behöver dock göras för föreslagen lokalgata. 
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Service
Dagligvaruaffär och viss bilservice fi nns utbyggd i handelsområdet Brofästet Öland 
ca 200 meter nordväst om planområdet. Övrig kommersiell och offentlig service så 
som vårdcentral och bibliotek fi nns närmast i Färjestaden. Förskolan Snäckstrand med 
fl era avdelningar ligger på Tångstigen. Barnen i området går i låg- och mellanstadiet i 
Färjestaden, högstadiet i Mörbylånga eller Färjestaden och i gymnasieskola i Kalmar.

Tillgänglighet
Åkerlandskapet hindrar i stor utsträckning allmänhetens tillgång till marken. Gående 
är hänvisade till de få körvägar som fi nns i närområdet. I viss utsträckning går det 
även att ta sig fram längs åkerkanter vid diken och stenmurar.

Viktigaste stråket i närområdet bedöms idag vara Gärdesvägen, d.v.s. gång- och 
cykelvägen mellan Björnhovda och Färjestaden. Denna väg nyttjas också av barnen i 
Björnhovda för att ta sig till skolan i Färjestaden.

Avståndet till Ölandsbron är fördelaktigt för pendling till regionens största arbets-
marknad, Kalmar och en relativt god turtäthet för kollektivtrafi ken ökar tillgänglighe-
ten för fl er grupper.

Förändring

Arkitektur
Den öppna jordbruksmarken i området kommer att bebyggas, landskapsbilden kom-
mer därmed att förändras i området. Tillkommande bostadsbebyggelse i sydvästra 
delen ska utformas karaktärsenligt med den befi ntliga i närområdet med hänsyn till 
den befi ntliga bebyggelsemiljön som fi nns kring Möllstorpsgatan. Bebyggelse inom 
hela planområdet regleras i placering, storlek och höjd. 

Områdets norra del får enbart bebyggas med komplementbyggnader med en största 
area på 80 kvadratmeter. Mittersta delen med skoländamål får uppta en största yta på 
4500 kvadratmeter med en högsta nockhöjd på 12 meter. Sydöstra delen med ändamål 
för skola och kultur- och fritid föreslås en största byggnadsarea på 2000 kvadratmeter 
och en högsta nockhöjd på 12 meter. Den sydvästra delen med ändamål för skola, 
kultur- och fritid samt bostad föreslås en största byggnadsarea på 700 kvadratmeter, 
en byggnadshöjd på 7 meter och en högsta nockhöjd på 10 meter. 

Service
Planförslaget föreslår skola och kultur- och fritidsändamål vilket kan bidra till att öka 
den offentliga servicen i Mörbylånga kommun. 

Tillgänglighet
Planförslaget kommer att förbättra tillgängligheten till området både för biltrafi ken 
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samt för gång- och cykeltrafi kanter. Som gående och cyklist ökar tillgängligheten 
genom ett väl utvecklat gång- och cykelnät som innebär enklare och tryggare sätt för 
barn och ungdomar att ta sig till och från området. En separerad gång- och cykelväg 
föreslås längs med Åkervägen vidare ner mot Gärdesvägen samt längs med Mölls-
torpsgatan. 

Biltrafi ken når området från Åkervägen i norr samt från den föreslagna lokalgatan i 
södra delen av planområdet.  

bredkronig ek, vy mot sydost

Friytor

Förutsättning

Lek och rekreation
Området bedöms inte ha särskilda rekreations- eller friluftslivsvärden. Då miljön 
huvudsakligen utgörs av jordbruksmark är förutsättningarna för friluftsliv begränsade. 
Viktigaste stråket för friluftslivet bedöms idag vara Gärdesvägen samt stråket vid 
korsningen Vallmovägen/Möllstorpsgatan.
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Naturmiljö
Den fl acka åkermarken inom aktuellt område ger en öppen landskapsbild. Tidigare 
nämnda höjdrygg i nord-sydlig riktning i områdets sydöstra del framstår tydligt 
i landskapet, den ger en viss rumsavgränsande effekt tillsammans med de öst-
västgående stengärdesgårdarma samt busk- och trädridåer med större ekar. 

Flertalet av de gamla ekarna i området har växt upp utan konkurrens. De har därför 
kunnat utvecklas till bredkroniga, karaktäristiska träd.

Åkervägen utgör en barriär i landskapet som avskiljer skiftena så att mindre åkerbitar 
är lämnade mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan.

Förändring

Lek och rekreation
Planförslaget innebär en social mötesplats för barn och ungdomar i och med 
möjlighetet till skol- och fritidsområde men även genom säkra gång- och cykelvägar 
som leder dels vidare mot tätorten och dels vidare ut i närliggande naturområden och 
befi ntliga stråk. Planen ger möjlighet till fritidsaktiviteter. 

Naturmiljö
För att bevara de karaktärsmässiga dragen som är viktiga för landskapsbilden skyddas 
träd med en stamdiameter större än 15 cm samt den öst-västgående stengärdesgården 
med administrativa bestämmelser. Trädridån i områdets norra del ska bevaras. Sten-
murarna i fastighetsgränserna säkras genom planbestämmelse i plankartan. Murbrott 
behöver dock göras för föreslagen lokalgata. 

Ett grönt stråk med gång- och cykelväg föreslås längs med planområdets västra del 
och vidare söderut samt norrut som är en del av det gröna stråket som föreslogs i 
föreliggande ”planprogram för området utmed Möllstorpsgatan” som ska bidra till att 
skapa en sammanhängande grönstruktur i Färjestadens samhälle då det idag saknas 
ordentliga promenadstråk.
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Möllstorpsgatan, vy mot söder

Åkervägen, vy mot nordost
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Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Öster om planområdet går Åkervägen som utgör en barriär och som delar upp land-
kapet. Åkervägen byggdes 2012 med syfte att avlasta trafi ken på Brovägen som löper 
genom centrala Färjestaden. Åkervägen är en kommunal väg med en god standard. 
Hastigheten är idag skyltad till 60 km/h med undantaget för sträckan förbi bebyg-
gelsen, där 40 km/h är skyltad. Åkervägens syfte är även att avlasta Möllstorpsgatan 
som tidigare varit hårt trafi kerad med bland annat genomfartstrafi k. 

I väst sträcker sig Möllstorpsgatan längs med hela området i nordsydlig riktning. 
Möllstorpsgatan är en lång, rak, gata som delas av Åkervägen. Även denna är en 
kommunal gata av god standard, skyltad hastighet ligger på 40 km/h. Idag har gatan 
till syfte att fungera som matargata till de gator som går in i det stora bostadsområdet 
väster om Möllstorpsgatan. Få fastigheter har direktanslutning mot Möllstorpsgatan. 
Gatan har en gammal landsvägskaraktär. Vägområdet begränsas av byggnader, 
stenmurar, staket och häckar till trädgårdar. Vägområdets bredd varierar kring ca 8 m, 
asfalterad bredd är ca 5,5 m. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
I området fi nns ett utvecklat gång- och cykelvägnät, dock saknas vissa kopplingar 
för att skapa ett sammanhängande vägnät. Det förekommer även bostadsgator som är 
mindre trafi kerade och kan anses vara accepterade blandtrafi ksgator. 

Gärdesvägen, vy mot väster
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Söder om planområdet fi nns en mindre grusväg i väst-östlig riktning (Gärdesvägen) 
vilken fungerar som gång- och cykelväg mellan Björnhovda by och Färjestaden. 
Gång- och cykelvägen ansluter till Möllstorpsgatan och fortsätter längs med Mölls-
torpsgatan cirka 70 meter norrut för att därefter ledas in på Hästhovsvägen och vidare 
väster ut mot centrala Färjestaden. Denna gång- och cykelväg tillkom primärt i syfte 
att ge barnen i Björnhovda by en säker gång- och cykelförbindelse till skolor och 
andra målpunkter i Färjestadens tätort.

Kollektivtrafiken
Närmsta busshållplats med dagliga avgångar mot Kalmar och norra- samt södra 
Öland fi nns vid Brovägen (avstånd ca 200 m).

Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten.

Trafik
Åkervägen trafi kerkas av cirka 2500 fordon/dygn och Möllstorpsgatan av cirka 414 
fordon/dygn. 

Förändring

Gatunätet
Planförslaget kräver nya vägsystem och infarter från Åkervägen och Möllstorpsgatan.  
Planen innebär att nuvarande infart till Möllstorpsgatan från Åkervägen i norra delen 
av området blir till kvartersmark och enbart fungerar som in- och utfart till den pla-
nerade skolan. Detta innebär att Möllstorpsgatan kommer att avslutas vid Tistelvägen 
och därefter enbart fungera som gång- och cykelväg norrut. Istället planeras en ny väg 
längs med planområdets södra del som ansluter till Möllstorpsgatan och Hästhovs-
vägen i väster och Åkervägen i öster. Detta kommer att bli en väg med god standard 
med separerad gång- och cykelväg samt trafi ksäker överfart för gång- och cykeltrafi k 
vid respektive korsningar. Längs med Åkervägen planeras ett vänstersvängsfält för 
att inte bromsa upp trafi ken på Åkervägen. Ovanstående förslag är resultatet av den 
framtagna trafi kutredningen som bifogas planförslaget. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelvägen i områdets norra del, i Möllstorpsgatan gamla dragning, 
kommer att förlängas söderut som en del av det gröna stråk som föreslogs i förelig-
gande ”planprogram för området utmed Möllstorpsgatan” som ska bidra till att skapa 
en sammanhängande grönstruktur i Färjestadens samhälle. Längs med den planerade 
lokalgatan i södra delen av området föreslås en separerad gång- och cykelväg samt 
trafi ksäker överfart för gång- och cykeltrafi k vid respektive korsningar. Även längs 
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med Åkervägen föreslås gång- och cykelväg. I förslaget ansluter gång- och cykelvä-
gen med Gärdesvägen i söder och Möllstorpsgatan i nordväst. Tanken är att det ska 
fi nnas gång- och cykelväg längs med hela Åkervägen i framtiden. Förslaget bidrar 
till säkra skolvägar till och från planområdet som kopplar samman till befi ntliga 
vägstrukturer. 

Kollektivtrafi ken
Planförslaget innebär inga förändringar gällande kollektivtrafi ken. Befi ntliga hållplat-
ser kan användas. 

Parkering
Parkering får anordnas i områdets norra del samt i den södra. Plantering ska fi nnas på 
parkering. 

Trafik
En trafi kutredning har genomförts. Skolans upptagningsområde är större än närom-
rådet och kommer medföra en ökad trafi k till och från området, då föräldrar lämnar 

IDROTTSHALL

SENIORBOENDE

DAGVATTEN-
HANTERING

PARKERING

utsnitt ur illustrationsplan
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och hämtar sina barn vid skolan. För att styra merparten av trafi ken till Åkervägen 
föreslås Möllstorpsgatan stängas av, vid övre delen av planområdet. Trafi ken föreslås 
ledas från Möllstorpsgatan, via lokalgata i södra delen av planområdet, ut till Åkervä-
gen. Därmed bedöms inte trafi ken på Möllstorpsgatan öka, utan snarare minska.

Trafi kmängderna bedöms öka till följd av föreslagen exploatering. Planförslaget 
leder till en ökad trafi kmängd främst 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. Skolverksamheten skulle kunna bidra med en trafi kökning på 214 
fordonsrörelser per dag.  En etablering av bostadsbebyggelse i områdets sydvästra del 
skulle kunna bidra med en ökning på cirka 72 fordonsrörelser per dygn. Detta innebär 
sammantaget en ökning av cirka 286 fordonsrörelser på dygn. 
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Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunala VA-ledningar (vatten och spillvatten) löper genom planområdets mitter-
sta del i öst-västlig riktning. Ett större öppet dike är beläget i samma sträckning som 
VA-ledningarna och leds via trumma under Åkervägen. Diket är kulverterat under 
Möllstorpsgatan väster om området samt under Åkervägen i öster.  

Planområdets västra del ingår i Mörbylånga kommuns verksamhetsområde för vatten 
och avlopp.

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandpost fi nns på västra sidan av Åkervägen, utmed diket.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i området. En 0,4 kV jordkabel fi nns i områdets norra 
del. 

En lågspänningskabel löper längs med hela Möllstorpsgatan och en högspänningska-
bel löper längs med norra delen av Möllstorpsgatan.

diket, vy mot väster
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Skanova är nätägare. Telekablar ligger i princip utmed befi ntliga vägar. Transforma-
torstation fi nns cirka 30 meter sydväst om planområdet. Bredband fi nns utbyggt till 
närmaste telestation.

Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar. Fjärrvärmenät fi nns utbyggt i den 
södra delen av Möllstorpsgatan.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
I samband med en exploatering av planområdet bygger kommunen om VA-
ledningarna i öst-västlig riktning. U-området i plankartan är till för dragningen av 
dom nya ledningarna. Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det 
kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Dagvattendammar får anläggas för fördröjning och rening av dagvatten, enligt 
planbestämmelser. 

En dagvattenutredning har genomförts och föreslår följande:
I norra delen av planområdet föreslås en dagvattendamm för rening och fördröjning 
av dagvatten från parkeringsytan med diken/svackdiken som leder dagvattnet till 
dammen. Genomsläpplig beläggning på parkeringen är att föredra. En oljeavskiljare 
bör anläggas. 

I områdets mittersta del föreslås dagvattnet ledas till en dagvattendamm i områdets 
sydöstra del. För det sydvästra området föreslås regnbäddar (rain gardens) som 
renande och fördröjande åtgärd. Övrigt vatten som inte kan tas upp av regnbädden 
leds vidare till en översvämningsyta i öster. 

För den sydöstra delen föreslås en dagvattendamm tillsammans med en översväm-
ningsbar yta. Översvämningsytan kan anläggas som en multifunktionell yta, som både 
kan fungera som aktivitetsyta för skolan och som översvämningsyta vid höga fl öden.

För den södra delen av området med lokalgata och naturmark föreslås dagvattnet 
ledas via ledningar och oljeavskiljare till anslutningspunkten. Från anslutningspunk-
ten leds dagvattnet vidare till dämmet, innan det släpps ut i Kalmarsund.

För mittersta delen av området (diket), utmed nytt u-område föreslås att diket kul-
verteras och samla upp dagvatten från dammar och översvämningsytor för transport 
till anslutningspunkt. Någon form av dike föreslås för att samla upp dagvatten från 
mittersta delen av området. Dikets storlek medför att åtgärder krävs med hänsyn till 
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säkerhet för skolbarn vid föreslagen skola. Därför föreslås diket kulverteras på grund 
av ovanstående.  

Brandvattenförsörjning
En befi ntlig brandpost fi nns på västra sidan av Åkervägen, utmed diket. Inom området 
bör en brandpost anordnas i anslutning till parkeringsområdet i planområdets norra 
del. Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon så att material-
transport och slangdragning inte blir längre än 50 meter.

El, tele och kommunikation 
Den befi ntliga transformatorstationen sydväst om planområdet bedöms ha kapacitet 
att förse tillkommande bebyggelse med el. Till följd av den nya exploateringen 
kommer det behövas nya 0,4 kV jordkabelmatningar. 

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning. Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa 
energisnåla byggnader.

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

Rain Gardens/biofilter är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för att infiltrera dagvatten 
från närliggande ytor som vägar och parkeringar. (Rapport 2015-01-26 Dagvattenutredning inför detaljplan 
Färjestaden 1:165 m.fl.) 
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Störningar

Förutsättningar
Åkervägen innebär en störning framförallt i form av buller men även visuellt. Den 
visuella störningen beror främst på landskapets öppenhet men varierar beroende på 
typ av växtlighet och tid på året. I övrigt innebär planområdet inga störningar. 

Förändringar
En förtätning av området kan ge en visuell störning för befi ntlig bebyggelse utmed 
Möllstorpsgatan. Planförslaget leder även till en ökad trafi kmängd främst 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. Föreslagen exploatering leder till 
en ökad trafi kmängd på 286 fordonsrörelser per dygn. Ökningen av trafi ken bedöms 
inte vara av den storlek att gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 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
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där kommunen är 
huvudman ska ske i samråd med kommunen.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan 
planen antas gällande dagvattenhantering, fastighetsrättsliga åtgärder, infrastruktur 
samt fördelning av kostnader. 
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Kommunen ska erhålla ledningsrätt på annans mark som initieras och bekostas av 
exploatören. Allmän platsmark övergår till kommunen genom fastighetsreglering 
vilket initieras och bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar även för fastighets-
reglering av kvartersmark samt initierar och bekostar detta.

Den del i plankartan föreslagna ytan för bostadsändamål på fastigheten Björnhovda 
2:135 (nordvästra delen av planområdet) övergår genom fastighetsreglering till 
Björnhovda 9:101. Fastighetsägaren till Björnhovda 9:101 ansöker om och bekostar 
detta. 

Möllstorpsgatan ägs och sköts redan idag av Mörbylånga kommun. På sikt avser 
kommunen att upphäva Björnhovda ga:5. Detta ska bekostas och initieras av kom-
munen.

VA och brandvattenförsörjning
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten. En dagvattenutredning har tagits fram och 
bifogas planförslaget.

Inom området bör en brandpost anordnas i anslutning till parkeringsområder i plan-
områdets norra del.

Infrastruktur och kommunikation
En trafi kutredning har tagits fram för att utreda åtgärder som behövs vid ett ökat 
trafi kfl öde som bifogas planförslaget. 

Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på sökanden. Exploatören ansöker 
om och bekostar lantmäteriförrättningar för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i 
området.

Tidplan för genomförande
Exploatören har för avsikt att påbörja projektering omgående vid lagakraftvunnen 
plan. 
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Konsekvenser för fastighetsägare
Fastigheten Björnhovda 9:101 har möjlighet att förvärva kvartersmark för bostadsän-
damål när infrastrukturen är färdigbyggd. 

På fastigheterna Björnhovda 4:12, Björnhovda 31:1 och Björnhovda 5:15 kommer all 
allmän platsmark enligt detaljplanen att övergå till Mörbylånga kommun och erhålla 
ersättning för ovanstående.

Exploatören/fastighetsägren på Björnhovda 4:12 kommer kunna förvärva kvarters-
mark på Björnhovda 2:135 som ägs av Mörbylånga kommun. 

Konsekvenser av planens genomförande
Trafi kvolymen bedöms öka vid, speciellt vid hämnings- och lämningstider.

Planförslaget säkrar de karaktärsmässiga dragen som är viktiga för landskapsbilden i 
och med att större träd samt att de öst-västgående stengärdesgårdarna skyddas.

Förslaget bidrar till säkra skolvägar till och från planområdet som kopplar samman 
till befi ntliga vägstrukturer. 

Jordbruksmark tas i anspråk i och med planförslaget. Jordbruksmarken bedöms 
kunna tas i anspråk, eftersom skolan med tillhörande lokaler behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och lokaliseringen har utretts och föreslagits i översikts-
planen och planprogrammet för området.

Planförslaget innebär olika öppna säkra lösningar för att rena och fördröja dagvatten 
inom planområdet. 
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Rebecka Olsson i samarbete med följande tjänstemän

Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef
Billy Gidö    VA-ingenjör

 

Mörbylånga 2016-09-27

Rebecka Olsson  Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt   Stadsarkitekt



Här befinner vi oss nu

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga

E-post: miljobygg@morbylanga.se
Tel: 0485-470 00

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse 
ska förändras eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen använd-
ningen av mark- och vattenområden och redovisar hur gränserna mellan 
allmänna platser, privat kvartersmark och vattenområden ska se ut. En 
detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 
så kallad genomförandetid.

Detaljplaneprocessen

Normalt planförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med enkelt eller normalt 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer 
de samma mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med normalt 
planförfarande.

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft


