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Källa: Eniro

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsätt-
ningar för uppförande av ny förtätad bostadsbebyggelse med 
upplåtelseformen bostadsrätter.

I planen föreslås ändrad markanvändning för Bromsen 1 och 
ny användning för del av Mörbylånga 1:12. Planförslaget 

Planområdet är beläget centralt i tätorten Mörbylånga och 
har en total yta på ca 4000 kvm. I norr gränsar området till 
en gång- och cykelväg, i väster till Fågelvägen, i söder till 
två bostadsfastigheter och i öster till förskolan Solvändan. 

Planområdet består av fastigheten Bromsen 1 och del av 
fastigheten Mörbylånga 1:12. Fastigheterna ägs av Mör-
bylånga kommun. Salman Investments avser att förvärva 
fastigheterna enligt nytt köpekontrakt (augusti 2016), som 
ersätter tidigare kontrakt 2014/2015. 

Kommunen äger även den angränsande förskolan Solvän-
dan. Övriga fastigheter i närområdet är privatägda.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt Plan- 
och bygglagens 5 kap (2010:900).

 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANDATA

Lägesbestämning

 Markägarförhållanden

 HANDLÄGGNING
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HANDLINGAR

BAKGRUND 

Till detaljplanen hör följande handlingar:

- Planbeskrivning,upprättad 2016-02-18,
 rev.2016-06-30.
- Plankarta med planbestämmelser, upprättad 
 2016-02-18. rev.2016-06-30.
- Aktuell grundkarta, upprättad 2015-11-16
- Aktuell fastighetsförteckning.
- Checklista för miljöbedömning, upprättad 
 2016-02-18. rev. 20216-06-30
- Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 
 2016-02-18.
- Dagvattenutredning, upprättad 2016-04-28. PM 

-
genheter i centralt läge. 

Planområdet har en begränsad yta för byggnation, vilket 
innebär hög exploateringsgrad.

Salman Investments AB har för ändamålet lämnat idéskisser.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-05-13 prövat 
inlämnad ansökan om planbesked och uppdrag har lämnats 
till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal.

Plankostnadsavtal har tecknats (2015-10-30 Dnr 15/483).

Kommunstyrelsen har enligt beslut, 2014-05-13 §99 
och 2015-01-07 §36, tecknat köpekontrakt med Salman 
Investments. Nytt köpekontrakt är under täcknande, som 
överensstämmer med denna planhandling.



 5 (24)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Bromsen 1
PLANBESKRIVNING
Dnr 15/483
SAMRÅDSHANLING 2016-02-18,rev. 2016-06-30
GRANSKNINGSHANDLING-2016-06-30,red.ändr.2016-09-22
ANTAGANDEHANDLING 2016-09-22 § 138
LAGA KRAFT 2016-10-19 

BEDÖMNINGSGRUNDER

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Planen tas fram med standard planförfarande. De åtgärder 
som medges i detaljplanen bedöms inte

hushållning med mark- och vattenområden (MB 3 kap)

-
ning med mark och vatten för vissa områden i landet (MB 4 
kap)

- medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB 5 
kap)

Enligt gällande översiktsplan, antagen 2015-03-24 föreslås 
ingen ändrad markanvändning av planområdet.  
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Detaljplan

Omgivande detaljplaner

M 37, stadsplan från 1971 avser hela Trollhätteområdet 
mellan väg 136 i öster, Trollhättevägen i väster och Köp-
mangatan i norr. Området medger friliggande bostadshus i 1 

m. Området omfattar vidare förhållandevis stora parkytor 
med gång- och cykelvägar, lek- och rekreationsytor. I planen 
upptas även förutsättningar vad avser anläggande av offent-
liga byggnader, äldreboende (Rönningegården) och förskola 
(Solvändan) 

(M46) byggnader för handelsändamål  (närbutik) och 
förskola jämte gemensam parkering. Vidare upptar planen 
bostadsbebyggelse med fyra fastigheter söder om förskolan 

våning. Möjlighet att inreda vindsvåning tillåts inte.  

Planområdet (M46) omfattar byggnader för allmänt ändamål 
(Solvändan), handelsändamål (närbutik) jämte gatu- och 
parkmark inkluderande parkeringsgata, in- och utfarter samt 
gång- och cykelväg.



 7 (24)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Bromsen 1
PLANBESKRIVNING
Dnr 15/483
SAMRÅDSHANLING 2016-02-18,rev. 2016-06-30
GRANSKNINGSHANDLING-2016-06-30,red.ändr.2016-09-22
ANTAGANDEHANDLING 2016-09-22 § 138
LAGA KRAFT 2016-10-19 

Förordnanden

Riksintressen 3 kap MB

Riksintressen 4 kap MB

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB

Planområdet berörs inte av förordnanden enligt 7 kap mil-
jöbalken såsom: landskapsbildskydd (7 kap MB eller enligt 
tidigare, NVL § 19), strandskydd (7 kap MB 13§) eller annat 
områdesskydd.

Planområdet omfattas inte av riksintressen enligt 3 kap 8 §

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.
Planområdet ligger inom Mörbylånga tätort och uppfyller 
därmed kravet för undantag från bestämmelserna.

samt kyrkliga ändamål. Accepterade taklutningar är 30, 45 
och 60 grader och med byggnadshöjder på 4,2, 7,6 och 8,7 
m. Planen upptar redan 1971 närbutik och förskola/daghem.

M45 avser den närliggande bostadsbebyggelsen söder om 
planområdet. Lagakraftvunnen 1974 och omfattar de närlig-
gande ”krokarna” intill matarleden Fågelvägen. Planen kan 
ses som en utveckling av M37 och upptar friliggande hus i 1 
och 1½plan.

M68 (1989) och M59 (1983) utgör planer norr om aktuellt 
planområde med bland annat förtätad bebyggelse intill 
Köpmangatan i 2 plan. Planerna upptar fristående hus med 
1 våning. För M68 tillåts kopplade hus med 2 våningar. I 

gång- och cykelväg.

Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde, som myn-
nar ut i vattenförekomsten ”Ölands Kalmarsunds kustvatten” 
med fastställda miljökvalitetsnormer. 

Planen reglerar bostadsbebyggelse med en takyta på 1260 
m2 och en hårdgjord yta på 560 m2, totalt ca 1800 m2, 
Parkering jämte interngata mm utgör 1350 m2. 

kommunens dagvattennät inte ökar. 
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Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning

Ställningstagande till miljöbedömning

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser

NATUR

Förutsättningar

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer 
(PBL 5 kap 18§ och MB 6 kap 11§ och 12 §§) ska kom-
munen genomföra en miljöbedömning. Som stöd för kom-
munens ställningstagande görs först en behovsbedömning 
enligt formaliserad checklista. Om checklistan visar på en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning redovisas i 
en miljökonsekvensbeskrivning MKB).

Ett underlag för bedömning av planens miljöpåverkan har 
upprättats 2016-02-18 och rev. 2016-06-30. Planen bedöms 
enligt beslut 2016-06-30 inte medföra en betydande miljöpå-
verkan.

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samar-
bete 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 2016-02-18             
har upprättats och bifogas planhandlingarna.

Planområdet utgörs av en förhållandevis plan gräs- och 
parkeringsyta jämte infarter. Marken varierar mellan +4,5 m 

inte gällande detaljplan (M46).

Dimensionering av fördröjningsmagasin och brunnar med 
-

den och genomförd förprojektering. 

Planens genomförande ska inte påverka vattenförekomsten.

ekologisk status.
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Mark och vegetation

Källa: HSArkitektkontor

parkering jämte gatumark utgör knappt 1/4 av den totala ytan   
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Rödlistade arter

Geotekniska förhållanden

Förorenad mark

Radon

Fornlämningar

Förändringar

BEBYGGELSE OCH SERVICE

Förutsättningar

Byggnader, byggnadskultur och gestaltning

Rödlistade arter är ej kända för området.

Planområdet är gammal åkermark och domineras av lerjord. 
Geoteknisk undersökning har inte tidigare genomförts. På 
mark intill planområdet har på 1970-talet anlagts en förskola 
i ett plan och utan källare.

Området ligger inom normalrisk enligt kommunens radon-
karta 2006-10-19.

Det saknas registrerade fornlämningar. Anmälningsplikt till 
länsstyrelsen råder enligt kulturminneslagen, om fornläm-
ning påträffas.

Planen bedöms inte föranleda åtgärder vad avser rödlistade 
arter, geotekniska förhållanden, förorenad mark, radon eller 
fornlämningar. Planområdet består idag av gräsmatta och 
parkeringsmark. Utformning av grönytor och parkeringar i 
planförslaget följer inte gällande detaljplan. Planförslaget 
reglerar lokalgata och parkering för att säkra att ytan kan 
fortsätta nyttjas som idag.

tidsepokrar, 1920-tal, 1950-80 tal. Bostadshusen, som är 
friliggande, är uppförda i ett och två plan vanligen med 
sadeltak och brutet sadeltak. Fasaderna varierar med träpanel 
i gult, grått och rött, tegel och puts. Husen varierar även vad 
gäller källare och källarlöst.
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Källa: HSArkitektkontor

Förskolan Solvändan med svart papptak och med fasad av trä 
och tegel ligger alldeles intill planområdet. Byggnadsstilen är 
1970-tal.

kap 13§ PBL, dvs

”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historiskt, 
kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller 
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 
förvanskas”

Bilder: Byggnader i söder
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Källa: HSArkitektkontor

Bilder: Byggnader i väster
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Källa: HSArkitektkontor

Bilder: Byggnader i norr
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Bilder: Byggnader i öster
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Service

Tillgänglighet

Förändring

Byggnader, byggnadskultur och gestaltning

Området ligger centralt i Mörbylånga tätort, nära till 
förskola, vårdcentral, skola, fritidsgård, idrottsplatser, 
sporthall, äldreboenden och andra kommunala inrättningar. 
Närhet finns även till busshållplats och återvinningsstation. 
Privat service finns inom gångavstånd till matvarubutik. Till 
bibliotek, folktandvård, privat tandvård, apotek och bank är 
avståndet något längre, ca 1 km -1,5 km.

För många människor kan den bebyggda miljöns utformning 
vara funktionshindrande. Miljön ska således planeras för 
att främja alla individers möjlighet att röra sig i tätorten på 
lika villkor. Tillgängligheten till området betraktas som god 
genom områdets läge vid busshållplats, gång- och cykelväg-
nät, matargata och inte minst privat och offentlig service.

Nu gällande detaljplan (M46) angav en högsta höjd för 
planerad butik på 4,5 m och för Solvändan en motsv. höjd 
på 3,5 m. Planförslaget innebär att 14 radhus kommer att 
uppföras i ett plan och utan källare. I förslaget regleras 
med utgångspunkt från gällande plan och omkringliggande 
byggnaders karaktär följande.

65% exploateringsgrad vid sammanbyggda huvudbyggnader 
eller 200 m2 vid fristående huvudbyggnader och då med en 
minsta tomtstorlek av 900 m2.

Högsta byggnadshöjd är 4,2 m och högsta nockhöjd är 6 m. 

Placeringen regleras av prickmark och i de 
fall huvudbyggnaden är fristående också med 
placeringsbestämmelser.

Till varje byggnad hör en mindre komplementbyggnad jämte 
carport. Fastighetsgränser, byggnadernas placering regleras 
av upprättat förslag till plankarta. 

Av situationsplanen nedan framgår det tänkta utnyttjandet 
av planområdet. Vid gestaltningen av husen har beaktats 
omkringliggande byggnader. Radhusen är tänkt att utformas
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i en blandning av modern och klassisk form i ett plan. 
Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter.

Källa: HSArkitektkontor
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GATOR OCH TRAFIK

Förutsättning

Gatunät, gång- och cykelvägar

Kollektivtrafik

Parkeringar

Förändring

Planområdet ligger strategiskt i Mörbylånga tätort intill 
matargatan Fågelvägen, som har en nordlig och sydlig 
utfart mot Trollhättevägen. Gång- och cykelvägar finns mot 
Fågelvägen, men även mot Trollhättevägen (se omgivande 
befintliga plan, M45).

Närmaste busshållplats, Trollet, finns vid Köpmangatan, 
strax innan korsningen Köpmangatan/Rönningevägen, drygt 
100 m från planområdet. Kollektivtrafiken har hög turtäthet 
till Färjestaden och Kalmar och något mindre turtäthet mot 
södra Öland.  

Befintlig parkering intill förskolan rymmer ett förhållandevis 
stort antal parkeringsplatser, som i nuläget väl tillgodoser 
förskolans behov. I angränsande bostadsområden 
invid Fågelvägens sträckning finns mellan Benkroken, 
Fingerkroken och Armkroken tre gästparkeringar. Den första 
parkeringen ca 50 m från planområdet.

Planförslaget innebär enligt illustrationsplanen inga 
utfarter från respektive radhus mot Fågelvägen. Det 
befintliga parkeringsområdet och lokalgatan flyttas norr om 
planområdet.Området uppfyller gällande standards kring 
tillgänglighet, sophämtning och räddningsinsatser mm för 
både det nya området och förskolan.

Konsekvenserna av utfarten mot Fågelvägen har beaktats 
enligt följande.
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FRIYTOR OCH REKREATION

Förutsättningar

Friluftsliv, närrekreation och friytor

Förändring

Trafikintensiteten/dygn på Fågelvägen har schablonmässigt 
beräknats till högst 300 fordon/dygn med störst frekvens 
under morgon och kväll. I rusningstrafik passerar 
uppskattningsvis i snitt ett fordon var 5:e minut.

Siktförhållandena är förhållandevis goda. För fordon 
kommande från söder har trafikanterna mer än 250 meters 
uppsikt och för trafikanter från Trollhättevägen via kurvan 
Ölandsgatan/Fågelvägen är sikten mer än 20 meter. I 
sammanhanget ska noteras att eftersom högertrafik tillämpas 
så passerar fordon från norr bostadsområdet på Fågelvägens 
västra sida. Det ska också noteras att gällande detaljplan 
(M46) medger en högre trafikintensitet/dygn, eftersom en 
närbutik planerades på samma område.

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-09-08 bifallit ett 
medborgarförslag om ”övergångsställe med fartgupp på 
Fågelvägen mellan cykelbanor för en säker övergång”. 
Kommunen har genomfört en utredning. Resultatet av denna 
är att gatunivån höjs i kurvan Fågelvägen/Ölandsgatan.

Planförslaget innebär att befintlig trottoar längs Fågelvägen 
ska ingå i kvartersmarken. Det innebär att trottoaren 
på vägens västra sida breddas. Åtgärden regleras i 
exploateringsavtal. De boendes tillgång till interngata/ 
del av parkeringsområdet säkras genom bildande av 
gemensamhetsanläggning.

Lek- och rekreationsmöjligheter finns i närområdet. Strax 
öster om området finns ett större parkområde med lekplats 
och fotbollsplan. I övrigt är tätorten väl tillgodosedd 
med möjligheter inom gångavstånd till olika typer av 
rekreation. Här finns bland annat elbelyst motionsspår, 
sockerbruksområdet med dammar och promenadstigar,  
vandringsleder,  bad.
Planförslaget innebär att befintliga gräsytor tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse.
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STÖRNINGAR

Förutsättningar

Förändringar  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Förutsättningar

Vatten och avlopp samt dagvatten

Brandvattenförsörjning

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Ledningar för vatten och avlopp 
löper längs Fågelvägen och längs gång- och cykelväg inom 
allmän platsmark, norr om området. Dagvattenledning 
finns i planområdets norra del med sträckning längs 
med Fågelvägen och avvattnar i väsentlig omfattning 
fastigheterna jämte gatumark inom Trollhätteområdet.

Anslutningspunkter för det kommunala va- och 
fjärrvärmenätet finns längs med Fågelvägen/i områdena 
intill befintliga gång- och cykelvägar norr och söder om 
planområdet.

En brandpost finns belägen på Fågelvägen ca 15 m från 
planområdet, i Fågelvägens böjning mot den norra utfarten.

Risk för ökade störningar i form av buller mm bedöms 
som liten. Planförslaget bidrar de facto till ökad aktivitet 
i området, men naturligtvis också till viss ökning av 
trafikintensiteten. Antalet tillkommande fordon per dygn kan 
bedömas till högst ca 60.

Planområdet ligger intill Fågelvägen norra sträckning. 

Fågelvägen är en matarled. Antalet fastigheter, som är 
anknutna till Fågelvägen, uppgår till ett 70-tal, oräknat 
förskolan Solvändan. Trafikintensiteten är förhållandevis 
låg med ca 200 fordon/dygn. Inräknat förskolan med 
dess personal, avlämning och hämtning av barn samt 
godstransporter bör trafikintensiteten inte överstiga 300 
fordon/dygn.
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El och tele

Uppvärmning

Avfall

Förändringar

Vatten och avlopp samt dagvatten

Brandvattenförsörjning

El och tele

Uppvärmning

Avfall

Fjärrvärmeledningar finns på allmän platsmark intill gång- 
och cykelvägen, söder om planområdet. 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för 
avfallshanteringen. Närmaste återvinningsstation samt 
återvinningscentral finns vid sockerbruksområdet inom ett 
avstånd av ca 600 m. 

De planerade radhusen ska anslutas till befintligt ledningsnät. 
Husen kommer att förses med fördröjningsmagasin 
och brunnar med sandfång. Exploateringsavtal reglerar 
dagvattenhateringen. 

Allmänna ledningar placeras inom allmän platsmark.

Brandvattenförsörjningen till planområdets föreslagna 
bebyggelse och omkringliggande fastigheter bedöms 
tillräcklig.

Bostadsområdet ska anslutas till befintliga tele- och elnät. 
Allmänna ledningar förläggas inom allmän platsmark. 
Samordning ska ske med EON och Skanova i god tid före 
exploateringens genoförande.

Uppvärmning av området föreslås ske genom kommunens 
fjärrvärmenät. Lämplig anslutning ska ske till befintliga 
ledningar söder om planområdet

KSRRs regler och rekommendationer vad avser 
transportvägar ska beaktas.

EON är ansvarig nätägare. Transformatorstation finns intill 
planområdet. TELIA Skanova svarar för det fasta telefon- 
och fibernätet 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Genomförandetid

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Avtal

Planen medför en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse. 
Radhusens storlek och utformning ger ett tillskott av mindre 
lägenheter, som det idag finns stor efterfrågan på. Förtätning 
innebär samhällsekonomiska vinster inte minst genom att 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas.

Trafikökningen i området kan bedömas som marginell. 
Närheten till busshållplats ger förutsättningar för en lägre 
användning av fordon.

Radhusen ligger centralt med avseende på privat och 
offentlig service.

Planen bedöms inte medföra större miljöpåverkan.

Planen bedöms vara klar för antagande sommaren 2016.

Genomförandetiden är 10 år från den dag antagandet av 
planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för gatunät och gc-vägar mm. 
Exploatören ansvarar för flyttning av befintlig tillfartsväg 
till Fågelvägen samt övriga åtaganden enligt upprättat 
exploateringsavtal.

Innan detaljplan antas ska exploateringsavtal upprättas 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar 
utformning och anslutning av vatten- och avlopps- samt 
dagvattenledningar samt fjärrvärmeledningar. I avtalet 
regleras även flyttning av infartsgata jämte befintlig gång- 
och cykelväg samt andra åtgärder för planens genomförande.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning

Servitut

EKONOMISKA FRÅGOR

TEKNISKA FRÅGOR

Detaljplanen föranleder fastighetsreglering av berörda 
fastigheter, Bromsen 1 och del av Mörbylånga 2:12. Det nya 
fastighetsgräserna ska överensstämma med detaljplanens 
gränser. Kostnaderna för regleringen åvilar exploatören 
enligt upprättat köpekontrakt.

Gemensamhetsanläggning bildas för ytor inom planområdet 
som säkrar de boendes angöring till sina entréer.

Exploatören betalar för den del av projektets genomförande 
som enligt lag, myndighetsbeslut och avtal krävs och som 
åligger exploatören. Det gäller bland annat kostnader 
för fastighetsreglering, anslutningsavgifter, flyttning av 
infartsgata och gång- och cykelväg samt andra åtgärder, som 
krävs för planens genomförande. Sådana kostnader regleras i 
exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören.

Kostnaden för detaljplanens genomförande regleras i 
gällande plankostnadsavtal.

Det åligger exploatören att enligt upprättat exploateringsavtal 
samråda med kommunen inför detaljprojektering av 
erforderliga kommunaltekniska anläggningar. Exploatören 
ska inför genomförandet av exploateringen även samråda 
med övriga operatörer, EON och Skanova.
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Detaljplanen har upprättats av Hussam Salman, arkitekt 
SAR/MSA, Salman Investments AB i samarbete med 
följande tjänstemän:

Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt

Ylva Hammarstedt, planarkitekt

Bengt Johansson, mark- och exploateringschef

Mörbylånga 2016-09-22

MEDVERKANDE



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 
 
Standardförfarande 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt 
med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detalj-
planen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga

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


