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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter så som bland annat kontor, 
konferens och hotell. Byggnaden ska i sin utformning korrespondera med handels-
området, Brofästet Öland, öster om Brovägen. Tillsammans bildar dessa exploate-
ringsområden 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 byggtraditionen. Byggnadens placering ska verka för att sluta Brovägens 
gaturum och avgränsa siktfl ykten i väster samtidigt som fasadernas utformning 
möjliggör god insyn i byggnaden. 

Material- och färgval ska hämtas ur den Öländska traditionen av odlingsbygd. De 
huvudsakliga materialen ska vara trä och glas. I kontrast till de historiskt naturliga 
färgerna och materialen står glaset, materialet tillåter en inblick i byggnadens inre, 
dess liv och rörelse. Omsorg i utformningen av marken kring byggnaderna är lika 
viktig som omsorg i utformningen av byggnaderna. Parkeringsytan bör kännas natur-
lig, likt en lätt böljande åker. Behandlad på rätt sätt kan en inte helt plan yta bidra till 
en bättre avvattning i området.

På platsen är det lämpligt med service, främst med inriktning på besöksnäringen, 
kontor, konferenslokaler, viss varuhantering, hotell, restaurang och mindre vårdinrätt-
ningar.

Färgsättningen ska vara som en badplats i soldis.
Badplats , Gårdby hamn
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Planområdet

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Färjestadens norra delar. Mitt emot handelsområdet Brofästet 
Öland, norr om bostadsområdet vid Vassgatan och sydost om Träffpunkt Öland.

Areal
Planområdet omfattar ca 1,3 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Algutsrum 20:10 och Färjestaden 2:135 ägs av Mörbylånga kommun. 

Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
5 kap 20 §. 
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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-05-16, reviderad 2016-11-24

 -Planillustration, upprättad 2014-05-16, reviderad 2016-11-24

 -Planbeskrivning, upprättad 2014-05-16, reviderad 2016-11-24

 -Gestaltningsprogram, daterat 2009-05-08

 -Beslut angående miljöbedömning, daterat 2016-11-24

 -Behovsbedömning, upprättad 2014-05-16, reviderad 2016-11-24

 -Social checklista, upprättad 2014-05-16, reviderad 2016-11-24

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  

 -Trafi kutredning, daterad 2014-03-28

 -Dagvattenutredning, daterad 2014-04-28

Bakgrund och uppdrag
Ansökan och planuppdrag inkom via ett villkorat köpekontrakt, godkänt 2012-10-31 
§ 158 av kommunfullmäktige.
En handelsstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2015 – 2019 antogs i 
kommunfullmäktige 2015-09-22 § 131. Strategin pekar ut var olika former av handel 
främst är lämpliga att lokalisera. 
När det villkorade köpekontraktet upphörde att gälla efter 24 månader valde kom-
munen att inte förlänga kontraktet.
Kommunen driver detaljplanen vidare i enlighet med handelsstrategin och utan avtal 
med exploatör.

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.
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utdrag ur gällande översiktsplan

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. 
Inom aktuellt programområde är följande ställningstagande gjorda, betecknade: 
v1 – Träffpunkt Öland – Området kring brofästet och öster om Möllstorps camping är 
en av de mest attraktiva lokaliseringarna för verksamheter som fi nns på hela Öland. 
Söder om bron i västra delen fi nns idag en bensinstation som syns tydligt från väg 
137. Träffpunkt Öland fungerar som busstation och bytesplats för många resenärer 
som reser t.ex. mellan Borgholm och södra Öland. Busstationen har många brister 
och det fi nns mycket som behöver göras om platsen ska kunna utvecklas till en 
fungerande knutpunkt för kollektivtrafi k. Mark för knutpunkten behöver avsättas 
såväl norr som söder om väg 137 för att ha beredskap för att hitta den optimala 
lösningen för fungerande nod för kollektivtrafi ken i kommunen. Trafi kfl ödena i 
området förväntas öka under de kommande åren. I första hand ska området vara 
avsett för småskalig handel och service med inriktning mot besöksnäring och resande 
med kollektivtrafi ken.
Kommunen ska verka för att knutpunkten för kollektivtrafi ken även fortsättningsvis 
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ska ligga i området kring brofästet. Service och handel ska utvecklas i anslutning 
till den ”nya” knutpunkten för kollektivtrafi k. Goda förbindelser för fotgängare och 
cyklister samt parkeringsmöjligheter är viktiga förutsättningar för en ny knutpunkt 
för kollektivtrafi ken. Kommunen anser att en ny avfart från väg 137 skulle underlätta 
tillgängligheten till området.
Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. 
För aktuellt planområde kan nämnas att värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas 
vid all planläggning. Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i den fysiska 
miljön, kommunen ska verka för en öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram 
och tillgängliggöra befi ntliga vattenområden. Kommunen ska verka för att det alltid 
ska vara möjligt att ta med cykeln på kollektiva färdmedel, framför allt på sträckan 
över Ölandbron. Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära källan som 
möjligt. Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det når diken, 
vattendrag eller havet. 
Detaljplanen stämmer överens med översiktplanen.

Planprogram 

2005-12-14 godkände Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden i 
§ 265 Planprogrammet för del av Möllstorp 3:3, Brofästet, Färjestaden, med syfte att 
utreda möjligheterna att planlägga i huvudsak kommunalägd mark vd Brofästet för 
handels- och bostadsändamål

Utdrag ur programkarta
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Utdrag ur detaljplan F49

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Aktuellt planområde har på plankartan för detaljplan F49 beteckningen H. Bestäm-
melsen är dock undantagen från fastställandet av detaljplanen vilket innebär att 
området inte är planlagt.

Omgivande detaljplaner
F49 - Ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle fast. 
Algutsrum 4:4, Möllstorp 3:2, 3:3, Snäckstaviken 1:1 samt Björnhovda 7:2, 7:9 m fl 
i Torslunda kommun, Kalmar län. Fastställd 1975-07-07.
Planen medger bostadsändamål och natur, park och gatumark. Ljusblått område 
väster om aktuellt planområde med beteckningen Lk är undantagen från fastställelse 
i likhet med bestämmelsen H. För övrig bebyggelse gäller en största byggnadsarea på 
sammanlagt 200 m2. Största byggnadshöjd är 4 meter för huvudbyggnad och 3 meter 
för uthus.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
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omgivande och pågående detaljplaner pågående detaljplaner

F150 - Tillägg till planbeskrivningar i samband med kommunens övertagande av 
huvudmannaskap för Färjestadens, Kastlösa, Skogsby, Snäckstrands och Södra 
Möcklebys vägföreningars vägområden.

F75 - Byggnadsplan för Färjestadens samhälle, fastigheterna Möllstorp 3:3, Alguts-
rum 4:4, 4:13 m fl . Fastställd 1984-02-08. 
Detaljplanen medger allmänt ändamål, information, utställning, natur och vägmark. 
Högsta byggnadshöjd 5 meter. Byggnaders storlek är inte reglerad. 
Annan än kommun är huvudman för allmän platsmark.

F87 - Detaljplan för Möllstorp 3:7, Färjestadens samhälle, väster om Träffpunkt 
Öland. Laga kraft 1988-07-19. 
Detaljplanen medger handel, hantverk, informations-, utställningsverksamhet och 
bilservice. Högsta byggnadshöjd 5 meter. Byggnaders storlek är inte reglerad.
Kommun är huvudman för allmän platsmark.

F115 - Detaljplan för Björnhovda 7:20, Färjestaden. Laga kraft 1993-06-17. 
Detaljplanen medger bostadsändamål med en maximal bruttoarea om 6 000 m2 i ett 
plan. Fastigheten får ej styckas.
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark.

F125 - Detaljplan för Björnhovda 7:9 m.fl , Joels Udde. Laga kraft 1995-01-26. 
Detaljplanen medger bostadsändamål. Högsta byggnadshöjd regleras till 3 och 3,5 
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detaljplan F198

meter, högsta totalhöjd till 5,5 meter och taklutningen till max 27 grader. Byggnadsa-
rean är bestämd till totalt 75 m2 för större delen av planområdet förutom en liten del i 
sydväst där en mer generös byggnadsarea på 250 m2 tillåts. 
Annan är kommunen är huvudman för allmän platsmark.

F180 - Detaljplan för del av fast. Algutsrum 20:10 samt Björnhovda 7:9 m fl , Brofäs-
tet, Västra delen. Laga kraft 2006-12-14. 
Detaljplanen medger bostadsändamål i en till två våningar. Byggnadshöjden regleras 
till 4 eller 6,5 meter. Byggnadsarean är reglerad från 160 m2 upp till 200 m2.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

F185 - Ändring av detaljplan för del av fast. Algutsrum 20:10 samt Björnhovda 7:9 m 
fl , Brofästet, Västra delen. Laga kraft 2007-09-20. 
Detaljplanen innebär en mindre ändring av F180.

F198 - Detaljplan för del av Algutsrum 20:10, Brofästet, Östra delen, Laga kraft 
2009-12-16. 
Den totala byggnadsarean inom hela planområdet är 20 000 kvm. Högsta totalhöjden 
är 8 meter och högsta takvinkeln 27 grader. Utformningen av det nya handelsom-
rådet och dess byggnader skall vara enhetlig i fråga om färg, material och volym. 
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Volymerna bör stå i proportion till omgivningen och det öländska odlingslandskapets 
byggnader, obruten fasad får högst vara 40 m lång. Materialen som föreskrivs är sten, 
puts och trä tillsammans med glas. Placering av byggnadskroppar beskrivs liksom hur 
handelsområdet skall vara väl upplyst med rumsskapande effekter och att skyltningen 
skall utformas enhetlig vad gäller storlek och placering. 

Pågående planer
Detaljplan för Björnhovda 7:9 m fl , Joels Udde.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa drygt 20 tomter för bostadsbebyggelse, dels på 
privatägd mark, dels på kommunal mark. Planen ska även möjliggöra en utvidgning 
av ett antal befi ntliga tomter genom omvandling av allmän platsmark till kvartersmark 
med bostadsändamål. Markanvändningen i planområdets västligaste del avses även 
fortsättningsvis vara tillgänglig för allmänheten och utgöra naturområde för bad och 
rekreation.
Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men ligger överklagad.

Politiska direktiv
En handelsstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2015 – 2019 antogs i 
kommunfullmäktige 2015-09-22 § 131. Strategin pekar ut var olika former av 
handel främst är lämpliga att lokalisera. Dagligvaruhandel så som livsmedel, tobak, 
tidningar, blommor, systembolagsvaror, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter 
ska i första hand etableras i tätorternas centrala delar. Shoppinghandel avser främst 
inköp av sådant man kan bära med sig såsom kläder, skor, böcker och mobiltelefoner 
Shopping skall i första hand etableras i tätorternas centrala delar. Volymhandel avser 
varor som handlas mer sällan och som ofta är skrymmande. Exempel är byggvaror 
och trädgårdsprodukter. Ny volymhandel i Färjestaden skall i första hand etableras 
i ett samlat kluster utanför de centrala delarna t.ex. vid Brofästet. I övriga delar av 
kommunen kan volymhandel etableras vid tätorter.

En näringslivsstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2016 – 2025 antogs i 
kommunfullmäktige 2016-04-26 § 88.
Näringslivsstrategins syfte är att skapa förutsättningar till och peka ut vägval för 
en näringslivsutveckling där redan befi ntliga företag kan växa och utvecklas och 
där det är attraktivt och lätt att etablera nya företag som kontinuerligt genererar nya 
arbetstillfällen. 
De förslag till mål och åtgärder som utgör näringslivsstrategin är samlade under ned-
anstående sex rubriker.  Hållbar infrastruktur i hela kommunen, Effektiva kommunala 
processer, Utveckla tillsammans, Samverkan med näringslivet, Samverkan med andra 
parter/myndigheter och Samverkan inom kommunkoncernen. Den rubrik som främst 
berörs av detaljplanen är Hållbar infrastruktur i hela kommunen. Där står bland annat 
att kommunen ska arbeta för att ha tillgång till redan detaljplanelagd kommunal mark 
med lämplig infrastruktur för snabb nyetablering av industri-, kontors- och annan 
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näringslivsverksamhet i attraktiva lägen enligt översiktsplanen och att planernas 
utformning inte bör vara för detaljstyrande. 

En kulturstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2016–2025 antogs av 
kommunfullmäktige 2016-03-22 § 53. Strategins inriktningsmål ska uppfattas som 
beredningens strategiska slutsatser om de olika beslut som måste fattas och om de 
olika vägval som måste göras för att åstadkomma den önskade utvecklingen. 
Inriktningsmålen sorteras under rubrikerna En ledande kulturkommun, Kulturlivet 
i Mörbylånga kommun, Hur fi nansieras kultur, Världsarvet, Kultur och hållbar 
utveckling, Kommunal infrastruktur, Kulturell infrastruktur, Kultur och besöksnäring, 
Kulturliv och näringsliv, Jämställdhet och Integration. De rubriker och aktiviteter 
som berör detaljplanen är följande. En ledande kulturkommun: Vid all nybyggnad och 
ombyggnad som initieras inom kommunkoncernen, ska minst 1 % av totalkostnaden 
avsättas för konstnärlig utsmyckning. Den anlitade konstnären ska beredas möjlighet 
att delta i projekteringsarbetet redan från start. Kulturell infrastruktur: Kommunen 
bör ha två stationära mötesplatser för kultur. Från dessa mötesplatser ska utvecklingen 
inom kulturområdet stödjas och samordnas söder ut och på östra sidan. Kommunen 
ska arbeta för att kunna tillhandahålla lämpliga lokaler eller verkstäder som kan 
användas för en inkubatorverksamhet anpassad för de kulturella och konstnärliga 
näringarna. Kulturliv och näringsliv: Stöd med lokaler, verkstäder, scener, stipendier 
och andra åtgärder som räknas in i den grundläggande nivån.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Exploateringen kan också komma att beröra väg 137 som också den omfattas av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
I övrigt berörs området inte av några riksintressen.

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, riksintresset obruten kust. 
Riksintressena syftar främst till att skydda bad, camping och övriga rekreationsintres-
sen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag 
från bestämmelser.

Områdesskydd 7 kap MB

Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB. 
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Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsver-
kets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 
100.000 invånare. 
Mörbylånga kommun omfattas därmed inte av denna MKN men övriga kommuner 
ska också sträva efter att begränsa buller. 

Luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden fi nns för 
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar 
i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljö. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför 
förvisso en trafi kökning lokalt men bedöms på det hela taget inte medföra någon 
försämring av utomhusluften. 

Vatten
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 2009 
om MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsprogram. MKN anger vilken vattenstatus 
som ska uppnås till 2015 förutsatt att inte tidsfrist har beviljats till 2021 eller som 
längst till 2027. Statusklassningen är ett sätt att beskriva vattnets aktuella kvalitet. 
Målet i vattenförvaltningen är att god status ska uppnås och att vattnets status inte 
ska försämras. Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste åtgärder 
vidtas för att bibehålla eller förbättra vattenkvaliten. Aktuellt planområde är beläget 
inom huvudavrinningsområdet Öland som omfattar hela ön samt delavrinningsom-
rådet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som sträcker sig från Strandskogen 
västar om landborgskanten hela vägen ner till Ölands södra udde. I Kalmarsund 
påverkas ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271) av 
dagvatten från planområdet. Ytvattenförekomsten har fastställda MKN för ekologisk 
och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten ej kemisk god status och har en 
måttlig ekologisk status. Prognosen är att det fi nns en risk för att god status vare sig 
för kemisk eller ekologisk status kan uppnås på utsatt tid.
Planområdet är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvat-
ten och dagvatten och det fi nns inte heller några kända markföroreringar.

I samband med exploatering kommer marken delvis att hårdgöras, vilket försämrar 
förutsättningarna för fördröjning och rening av dagvatten. Jordarten består av sandig 
morän, vilket innebär att det oexploaterade planområdet har relativt goda förutsätt-
ningar för infi ltration av dagvatten. 

Dagvatten från kvartersmark, exempelvis från tak och entréplatser, kräver inga speci-
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ella konstruktioner för eventuell rening innan det når översvämningsytan och diket i 
söder. Problematiken med dagvatten på kvartersmarken ligger främst i de försämrade 
förutsättningarna för infi ltration och därmed en ökad risk för översvämning. Det är 
nödvändigt att fördröja dagvattnet vid stora nederbördsmängder och inte överbelasta 
det kommunala ledningsnätet. Förslaget ställer krav på att den sammantagna ytan för 
kvartersmarken får hårdgöras till 70 %. För att kompensera ökningen av hårdgjorda 
ytor ska dagvattenledningar inom den egna fastigheten utformas med fördröjningsma-
gasin, gärna med öppna lösningar.

Det är företrädesvis dagvatten från tillkommande bilparkering som riskerar att föra 
med sig förorenat dagvatten till ytvattenförekomsten. Det är möjligt och lämpligt 
att anlägga att så kallade Rain Gardens som fördröjnings- och reningsåtgärd för 
dagvattnet från parkeringen. Rain Gardens med biofi lter är en genomsläpplig 
nedsänkt växtbädd som ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer. Med 
en välkomponerad växtmix får man Rain Gardens som fyller en teknisk funktion med 
fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön. Parkeringsytor med 
genomsläpplig beläggning, t.ex. gräsarmering, är att föredra då det ger möjlighet till 
viss infi ltration av dagvatten. 
Åtgärderna regleras vid markförsäljning.

Öppna lösningar är att föredra eftersom de är mindre sårbara vid extrema dagvatten-
fl öden, de medför även möjlighet till rening av dagvatten och kan ge högre estetiska 
kvalitéer i området. 
En översvämningsyta som tar hand om dagvatten vid intensiv eller långvarig neder-
börd anläggs i planområdets södra del. Här förväntas dessutom ytterligare rening 
av dagvatten från området ske. Växtridån i söder ska bevaras, dels för att bevara en 
yta som kan absorbera dagvatten, dels för att behålla den småskaliga indelningen av 
skiften, typisk för det öländska landskapet.

Kommunens samlade bedömning att det fi nns goda förutsättningar att rena dagvatten 
från planområdet. Planförslaget bedöms därför inte medföra att fastställda MKN för 
ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten inte kan följas. 

Planområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Västra Öland (SE 629265-
155070). Den kvantitativa och kemiska statusen är idag god och det bedöms inte 
heller fi nnas någon risk för att statusen ska försämras. Kommunen bedömer att 
grundvattenförekomsten inte kommer att påverkas negativt av detaljplanens genom-
förande. 
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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 för miljöbedömning, upprättad 2014-05-20 och reviderad 2016-11-24 
bifogas planförslaget. Enligt beslut, daterat 2016-11-24 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. 

Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
Planområdet består av en öppen gräsyta som ligger nedsänkt i förhållande till 
Brovägen. Gräsytan sluttar svagt ner mot Vassgatan där vägen och gräsplanen ligger 
på samma nivå. Den lägsta punkten ligger i den södra gränsen. I norr och söder fi nns 
växtridåer bestående av mestadels unga buskiga träd. Växtridåer i söder fyller hela 
plangränsen och häri fi nns ett antal halvgamla ekar. Omgivningarna består av klas-
siska villatomter i olika åldrar men dessa upplevs inte på platsen eftersom de är väl 
avskilda av växtridåer under de månader träden bär löv. Planområdet upplevs, även 
när träden står bara, snarare som en del av de öppna gräs- och asfaltsytorna i norr.  

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 
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ljusblå sandig morän, oreanga postglacial finsand

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom större delen av planområdet 
av sandig morän, som klassas som fastmark med medelhög genomsläpplighet. I 
planområdets sydöstra hör, mestadels inom område för NATUR består jordarten av 
postglacial fi nsand, som klassas som icke fastmark med hög genomsläpplighet. 

Radon
Området ligger inom låg- till medelriskområde för radon enligt kommunens radon-
karta, 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.

Grundläggning
Planområdet ligger ca 8 - 9 meter över havet. 
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Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget reglerar höjden på mark för att bättre ansluta till omgivande vägar. Inom 
område med NATUR föreslås att detaljplanen reglerar plantering av lövträd. I söder 
får gärna riklig plantering ske dels för att bevara en yta som kan absorbera dagvatten, 
dels för att behålla den småskaliga indelningen av skiften, typisk för det öländska 
landskapet. 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att stora delar av planområdet kommer att 
behövas hårdgöras. En förutsättning för planförslaget är att ett fördröjningsmagasin i 
form av en översvämningsbar yta skapas i planområdets sydvästra hörn, planförslaget 
reglera den totala mängden hårdgjord yta och största sammanhängande mängd 
hårdgjord yta. 

Geotekniska förhållanden
Geotekniska undersökningar ska utföras i byggnadsläget för att kunna ge exakta 
uppgifter hur grundläggning ska genomföras.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat utförande på 
byggnader utföras.

En av ekarna i den södra växtridån.
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Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Byggnader saknas inom planområdet, undantaget en transformatorstation i den 
sydvästra delen. Bebyggelsen vid handelsområdet Brofästet Öland på andra sidan 
Brovägen upplevs tydligast från planområdet. Enbart ca 15 % av byggnadsarean 
gällande detaljplan, F198, föreskriver är utnyttjad. Planområdet tillsammans med han-
delsområdet Brofästet Öland ligger i en knutpunkt och bildar en av portarna till södra 
Öland och Mörbylånga kommun. Kommunen har antagit ett visionsdokument där det 
framgår att Mörbylånga kommun ska bli en ledande natur- och kulturkommun. 
Ett gestaltningsprogram fi nns framtaget för handelsområdet Brofästet Öland öster om 
Brovägen. I gestaltningsprogrammet beskrivs tillgänglighet, belysning, skyltning och 
material för byggnader, parkering och naturområden för att skapa ett område anpassat 
till den Öländska traditionen av odlingsbygd och till platsen.
Befi ntliga byggnader i handelsområdet har putsade fasader, stora glaspartier och 
mörkgrå skivmaterial även betong och plåt förekommer. Lertegelpannor och sedum-
tak förekommer som takmaterial.  
Träffpunkt Öland, norr om planområdet är en byggnad bestående av en mängd olika 

Trafikplats Färjestaden och handelsområdet Brofästet Öland, öster om Brovägen.
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volymer i fl era olika färger, fasadmaterial och takvinklar. Huvudsakliga fasadmateria-
let är dock stående träpanel och taket är täckt av svart plåt.
Väster om planområdet ligger stugområdet Joels Udde med småskalig bebyggelse 
främst för fritidsboende. Här fi nns lika många material och färgsammansättningar 
som stugor. En sammanhållande faktor är dock byggnadsvolymerna.
Villabebyggelsen längs Vassgatan i söder däremot är väl sammanhållen med ljus 
liggande träpanel och med lertegel på fl acka sadeltak. 

Service
Planområdet ligger i Färjestadens samhälle. Närmaste kommersiella och offentliga 
service fi nns på ett avstånd av ca hundra meter i form av förskola med fl era avdel-
ningar, handelsområdet Brofästet Öland med dagligvaruaffär och bilservice och 
Träffpunkt Öland med kontor och automatstation. Längst från planområdet, knappt 
3 kilometer söderut fi nns sporthall och familjecentral. Färjestadens centrum ligger 
knappt 2 kilometer söder om planområdet här fi nns ytterligare butiker, restauranger, 
skola, fl era förskolor, bibliotek och hotell. 
Kommunens handelsstrategi slår fast att utveckling av handel ska ske i handelsområ-
det Brofästet Öland och centralt i tätorten.

Handelsområdet Brofästet Öland
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Tillgänglighet
Den plana ytan ger förutsättningar för att klara tillgängligheten. 
Planområdets placering invid Trafi kplats Färjestaden kan ses som positivt ur tillgäng-
lighetssynpunkt. Försvårande omständigheter är Brovägens barriäreffekt. Trafi kverket 
har genomfört en rad åtgärder för att kunna erbjuda en säker övergång strax söder 
om planområdet. Utformningen vittnar om att biltrafi ken är prioriterad och förhöjer 
snarare barriäreffekten än motverkar den.

Förändring

Arkitektur
Planförslaget innebär att byggnader med en största byggnadsarea på 3 500 m² får 
uppföras på kvartersmarken. Största sammanhängande byggnadsvolym får vara 
1 000 m² för att motverka allt för storskaliga volymer. Nockhöjden föreslås max 
vara 14 meter för byggnader i öster och max 8 meter i väster. Höjden regleras för 
att ansluta till de större byggnadsvolymerna öster om Brovägen och till de mindre 
byggnadsvolymerna i angränsande villaområde i väster. Gestaltningsprogrammet för 
handelsområdet Brofästet Öland ligger till grund för aktuellt planförslag för att skapa 
ett sammanhållet område som korsas av Brovägen, snarare än två separata områden 
på var sin sida vägen. Bebyggelsen i planområdet ska utformas enhetligt med 
bebyggelsen i handelsområdet vad gäller färg, material och volymer med föreskrivna 
material trä och glas. 

Illustration av en av många möjliga utformningar av bebyggelse inom planområdet



 23 (34)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 
PLANBESKRIVNING
Dnr 13/08
SAMRÅDSHANDLING 2014-05-16, rev. 2016-11-24
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-11-24
ANTAGANDEHANDLING 2017-04-25 § 54
LAGA KRAFT 2017-05-25

Tillsammans med Brofästet Öland är föreslagen exploateringen det första besökare 
upplever när de anländer till Mörbylånga kommun därför är det av stor vikt att bygg-
naden utformas med höga krav på arkitekturen. 
Byggnadens placering ska verka för att forma ett gaturum och avgränsa siktfl ykten 
i väster men inte upplevas som en kompakt vägg mot Brovägen. Därför föreskriver 
planen att minst 40% av fasaden ska vara av glas.
Gröna tak och fasader är ett effektivt sätt att minska mängden hårdgjord yta.

Service
Planförslaget möjliggör för bland annat vårdinrättningar, kontor, hotell, konferens, 
restaurang och turistbyrå. Viss försäljning av varor är möjlig inom bestämmelsen. 
Kontorslokaler i bra läge skapar möjlighet för fl er arbetstillfällen. Att kommunen kan 
skapa utrymme för en etablering av hotell, arbetsplatser och service i ett centralt läge 
blir en tillgång för hela regionen. På östra sidan Brovägen fi nns handel och en spridd 
etablering kan missgynna de olika aktörerna på grund av Brovägens barriärskapande 
effekt. 

Tillgänglighet
Planförslaget möjliggör en höjning av byggnadens placering i förhållande till nuva-
rande markhöjder, höjningen bedöms inte försvåra tillgängligheten. Tillgänglighet 
uppnås genom att all byggnation genomförs utan trösklar och att olika zoner markeras 
tydligt med kontraster i material, ytstruktur och färg. Rätt placerad belysning ökar 
tillgängligheten. Fasader av glas kommer att lysa upp området till viss del. Ljusare 
områden bör skapas vid entré och dess förgård. Det är viktigt att tänka på riktningen 
och mängden ljus, dels för att inte blända trafi kanterna som rör sig på parkeringsytan 
och omgivande vägar, dels så att området inte alstrar för mycket spilljus. Tydlighet, 
effektivitet och förenklad orientering uppnås genom hierarki i riktningar och stråk. 
Alla ytor ska inte vara lika stora och alla riktningar ska inte vara lika markerade.
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Friytor

Förutsättning

Lek, rekreation och naturmiljö
Planområdets stora gräsäng används inte för lek och rekreation. Området bedöms inte 
heller hysa höga naturvärden. Intressanta områden för naturmiljö, lek och rekreation 
fi nns i närområdet.

Förändring

Lek, rekreation och naturmiljö
Planförslaget innebär ingen förändring av befi ntliga förutsättningar för lek eller 
rekreation.
Även om inga höga naturvärden äventyras så innebär planförslaget en stor förändring 
både visuellt och tekniskt i och med att en öppen gräsyta föreslås hårdgöras och 
bebyggas.

Gräsytan på planområdet.
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Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Planområdet ligger väster om Brovägen, väg 943, invid rondellen Trafi kplats Fär-
jestaden. I Trafi kplats Färjestaden fördelas trafi ken från väg 137 norrut via väg 958 
och söderut via väg 943, Brovägen. Från trafi kplats Färjestaden fi nns även avfart mot 
handelsområdet Brofästet Öland i öster och Turistvägen i väster. Turistvägen fungerar 
som huvudangöring till det småskaliga vägnätet i Joels Uddes stugby, villabebyg-
gelsen vid Vassgatan, Träffpunkt Öland, camping och badplats längst i väster.
Brovägen upplevs, mycket på grund av utformningen, som genomfartsled och en 
barriär i samhället.
Trafi kverket är huvudman för väg 137, 943 och 958. Kommunen är huvudman för 
Vassgatan. Turistvägen, Joels väg och övriga vägar i Joels Uddes stugby har enskilt 
huvudmannaskap.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet omgärdas av gång- och cykelvägar på alla sidor utom den norra. 
Cykelvägen i öster är en del i ett sammanhängande cykelvägnät som sträcker sig från 
Röhällakrysset, i Strandskogen i norr och Mörbylånga samhälle i söder. Cykelvägen 
ligger skild från väg 943 separerade av ett dike och lyses till största delen upp av 
gatubelysningen längs väg 943. Cykelvägen korsar av- och påfart till Turistvägen från 
Trafi kplats Färjestaden och avfart från Ölandsbron, väg 137. Sommartid vid höga 
trafi kfl öden kan detta orsaka problem främst för cykeltrafi ken. 
I väster är gång- och cykelvägen ett komplement till Vassgatan och leder in i ett 
gatunät med så låg trafi kintensitet att vägar kan samutnyttjas. 
I söder ingår gång- och cykelvägen tillsammans med befi ntliga körbara vägar i en 
sträckning som binder samman Möllstorpsgatan med kustområdet söder om Ölands-
bron. Förbi planområdet är cykelvägen väl innesluten av växtridåer. Cykelvägen 
korsar väg 943 strax söder om Trafi kplats Färjestaden. Överfarten prioriterar helt 
biltrafi ken på Brovägen med färgglada, hindrande åtgärder för fotgängare och cyklis-
ter vilket ökar upplevelsen av Brovägen som en barriär.

Gång- och cykelväg i planområdets södra gräns.
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Befintlig övergång

Kollektivtrafiken
Busshållplatsen Träffpunkt Öland ligger på privatägd mark och har på grund av 
omläggning av bussturer och höga hyror upphört att fungera som en korsningspunkt 
för det fl ertal busslinjer som tidigare trafi kerade hållplatsen. Långfärdsbussar avgår 
nu istället från handelsområder Brofästet Öland. Till den numer närmaste busshåll-
platsen, Möllstorp är det ca 50 meter. Hållplatsen ligger inom det område på Öland 
där turtätheten är som störst. 

Parkering
Två parkeringsplatser fi nns norr om Turistvägen. I öster fi nns en pendlingsparkering 
med ca 40 platser och längre västerut fi nns en större parkering med ca 120 platser. 
Vid camping och badplats fi nns en liten parkering med ca 15 platser. Sommartid då 
trafi ken är som mest intensiv i området används alla öppna ytor till parkering och 
vägarna i området blir svårframkomliga på grund av den myckna sidoparkeringen 
längs vägarna. 

Trafik
Vägarna i anslutning till planområdet är utan undantag Ölands mest trafi kerade. Varje 
dag passerar här i medeltal ca 10 000 bilar. 
På Ölandsbron, väg 137, väster om avfart Färjestaden, uppgår ÅDT, årsdygnstrafi ken, 
en beskrivning av antalet fordonsrörelser i medeltal över ett dygn, till ca 17 000. För 
SDT, sommardygnstrafi ken är antalet fordonsrörelser istället bortåt det dubbla. Trafi -
ken fördelar sig sedan med ca 8 000 ÅDT på väg 943 söderut, ca 1 500 ÅDT norrut 
på väg 958 och ca 10 000 ÅDT fortsätter österut på väg 137. 
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På Turistvägen och Vassgatan mättes trafi kmängderna under sommaren 2013 och är 
omräknade till ÅDT och SDT. Enligt rapport Trafi kutredning för handelsetablering på 
Algutsrum 20:10 beräknas för Turistvägen ÅDT 2 300 och beräknad SDT 3 300. För 
Vassgatan visar mätningarna på helt andra trafi kfl öden, beräknad ÅDT är 600.
Sommartid ökar väntetiden för att ta sig ut i rondellen Trafi kplats Färjestaden men 
inte till den grad att framkomligheten på vägar för riksintresse äventyras.
Brovägens barriäreffekt kommer sig också rent fysiskt av den täta trafi ken.

Förändring

Gatunätet
Planförslaget innebär att en anslutning till ytterligare en målpunkt skapas. Anslut-
ningen ska ske från Vassgatan för att maximera buffertzonen upp till Trafi kplats 
Färjestaden. Planförslagets utformning påverkar inte möjligheten för framtida utbygg-
nader av Trafi kplats Färjestaden.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Kommunens mål är att verka för miljöanpassade kommunikationer med fl er gång- 
och cykelvägar. Kring föreslagen etablering fi nns gång- och cykelväg från alla väder-
streck. Angöring till området från dessa ska beaktas vid planering av parkeringsplats, 
lokalisering av entréer och byggnaders placering. 
För att inte förvanska den speciella karaktären av lummig passage på gång- och 
cykelvägen söder om planområdet föreskrivs trädplantering. Gång- och cykelvägen 
och växtridån söder om denna skyddas i angränsande plan. 

Kollektivtrafiken
Ingen förändring föreslås. De närliggande busshållplatserna underlättar för resande 
utan bil. En etablering av hotell kan komma att öka underlaget för antalet resenärer 
främst resande till och från Kalmar centralstation och Kalmar fl ygplats. 

Parkering
Planförslaget föreskriver parkeringstalet 15 parkeringsplatser per 1 000 m2 bruttoarea. 
På parkeringen ska 1,5 träd planteras per 1 000 m² bruttoarea för att undvika stora, 
kala parkeringsytor.
Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara placerade inom 
25 meter från entré. Ledstråk från dessa platser i, mot asfalten, avvikande material 
och färg bör fi nnas till entréerna. Möjligheten för alla trafi kanter, att på lika villkor, 
röra sig på parkeringsytan kan skapas av ett medvetet material- och färgval.
Belysningen skall vara väl avvägd, rumsskapande och varierad. För att skapa varia-
tion kan ljuskällor placeras på olika höjd över marken. Placeringen av ljuskällorna 
bör ske i grupper så att en variation i ljusintensiteten skapas. Det är viktigt att tänka 
på riktningen och mängden ljus, dels för att inte blända trafi kanterna som rör sig 
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på parkeringsytan och omgivande vägar, dels så att området inte alstrar för mycket 
spilljus. 
Parkeringsplatsen ska utformas så att sammanhängande hårdgjorda ytor minimeras 
för att minska fl öden av dagvatten. Armerat gräs kan användas på parkeringsytor för 
att öka fördröjningen. Största mängd hårdgjord yta och största sammanhängande 
hårdgjord yta regleras i planen.

Trafik
En etablering enligt planförslaget bedöms medföra en ökning av trafi ken med ca 500 
fordonsrörelser per dygn.
Planförslaget lämnar utrymme för en tvåfi lig lösning längs Brovägen och Turistvägen.

Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Anslutningspunkt till befi ntliga kommunala VA-ledningar fi nns i planom-
rådets sydvästra hörn. Samtliga ledningar är relativt nya och av god kvalitet. Dagvat-
tenledningen ansluter till ett dagvattennät med direkt utlopp i Kalmarsund.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenposter fi nns i villakvarteren vid Vassgatan ca 100 meter och 200 meter 
från planområdet

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Föreslagen exploatering enligt planförslaget kan anslutas till det kommunala 
ledningsnätet för vatten och spillvatten. En dagvattenutredning har gjorts i samband 
med planarbetet för att utreda behovet av genomsläppliga ytor och fördröjning på 
plats. Planförslaget säkrar åtgärder enligt dagvattenutredningen för att minska risken 
för höga fl öden i ledningsnätet och för att minska utsläpp i ytvattenrecipienten Ö s 
Kalmarsund

Brandvattenförsörjning
Befi ntliga brandvattenposter bedöms klara av att försörja en exploatering enligt 
planförslaget.
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Energi, värme och avfall

Förutsättningar

El, tele och kommunikation
En befi ntlig transformatorstation ligger i planområdets sydvästra del, ledningar från 
denna går norrut till villabebyggelsen vid Vassgatan. E ON svarar för elförsörjningen 
i området.
Skanova är nätägare. Bredband fi nns utbyggt till närmaste telestation.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
fl yttning. 

Uppvärmning
Byggnader i närliggande bostadsområden och Träffpunkt Öland värms med 
individuella lösningar. Det kommunala fjärrvärmenätet slutar drygt 1 km söder om 
planområdet.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns ca 2 
km söder om planområdet.

Förändringar

El, tele och kommunikation 
Befi ntlig transformatorstation beräknas klara en ökad belastning enligt förslagen 
exploatering. Utbyggnad av elledningar inom planområdet sker i samråd med E.ON. 
Allmänna underjordiska ledningar avses inte placeras inom kvartersmark. 
Utbyggnad av bredband och telefoni sker på fastighetsägarens eller exploatörens 
initiativ och bekostnad. En utbyggnad av ledningsnätet ska ske i samråd med Telia 
och Skanova kan samordna en utbyggnad.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning. Anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig. Stora tomter möjliggör 
användning av bergvärme och jordvärme. Isolering av förnyelsebart material med 
minimal miljöpåverkan kan användas i byggnader som minimerar användningen av 
alternativ generar energi. 
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Avfall
Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. KSRR 
regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. 
Planer fi nns på en återvinningsstation inom handelsområdet Brofästet Öland.

Störningar

Förutsättningar
Området ligger intill Ölandsleden, väg 137 och Brovägen, väg 943, två vägar med 
hög trafi kintensitet. Vägtrafi kbuller är den dominerande bullerkällan i området idag. 

Belysning fi nns på Ölandsleden, Brovägen och Möllstorpsgatan, vilket innebär att 
delar av området redan idag är påverkat av allmänbelysning.

Förändringar
Det är inte aktuellt med bostäder inom planområdet.
De ändamål som tillåts i planförslaget bedöms inte påverka bullernivåerna för omgi-
vande befi ntlig bebyggelse på ett sätt som gör att riktvärdena överskrids.

Exploateringen kommer att medföra ökad allmänbelysning, punktbelysning från 
skyltar och ljus från trafi k i området. Detta ger en större belysningsmängd i området 
än tidigare. 

Administrativa och ekonomiska frågor

Upprättande av detaljplan
Kostnaden för upprättande av detaljplan, ca 200 000, faller på kommunen.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden ska 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. 
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Avtal
Kommunen äger marken.
Vid försäljning av mark kan kommunen styra utformning av anslutningar till gång- 
och cykelvägar, hur angöring för fotgängare och cyklister är tänkt att fungera och att 
dagvatten som uppkommer inom den egna fastigheten ska fördröjas och renas enligt 
aktuell planbeskrivning.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Kvartersmarken kan styckas till en eller fl era fastigheter.
Ansvar och kostnader för avstyckning och fastighetsreglering faller köparen. 

Ansvars- och kostnadsfördelning
Kommunen bekostar framtagande av trafi kutredning av planförslagets konsekvenser 
på befi ntligt gatunät ca 200 000. 
Kommunen ansvarar för och bekostar en utbyggnad av översvämningsyta för dag-
vatten och gång- och cykelvägar inom allmän platsmark.
Köparen ansvarar för och bekostar anslutningar för gc-väg, väg och VA i samråd med 
kommunen. 

Total kostnad
Den totala kostnaden för projektering och byggnation av infrastruktur inom plan-
området bedöms uppgå till 2-3 Mkr

Tidplan för byggnation
Kommunen avser påbörja försäljning av marken snarast. Efter försäljning kan bygg-
nation påbörjas.

Konsekvenser av planens genomförande
Området påverkas visuellt av exploateringen. Påverkan bedöms som positiv då till-
kommande byggnader kan verka för att förtydliga Brovägens gaturum och avgränsa 
siktfl ykten i väster  
Tillsammans med Brofästet Öland är föreslagen exploateringen det första besökare 
upplever när de anländer till Mörbylånga kommun därför är det av stor vikt att 
byggnaden utformas med höga krav på arkitekturen. Ett gestaltningsprogram för 
handelsområdet Brofästet Öland ligger till grund för aktuellt planförslag för att skapa 
ett sammanhållet område. Bebyggelsen i planområdet ska utformas enhetligt med 
bebyggelsen i handelsområdet vad gäller färg, material och volymer med föreskrivna 
material trä och glas. 
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En etablering enligt planförslaget bedöms alstra viss trafi kökning. Områdets närhet 
till i första hand Ölandsbron och Brovägen och kollektivtrafi ken gör detta till ett 
av de lämpligare för att erbjuda attraktiv mark för service, hotell, kontor och andra 
verksamheter. Exploateringen får inte påverka framtida möjligheter för utbyggnation 
av Trafi kplats Färjestaden.

Planområdet kommer att generera ny allmänbelysning, punktbelysning från skyltar 
och nya ljuskällor via trafi k i planområdet, vilket innebär en större belysningsmängd 
i området än tidigare. Skyltbelysning placeras så att riktning och ljusstyrka inte 
påverkar omkringliggande bostäder. Kontroll av detta sker vid bygglovsprövningen 
av större företagsskyltar. Befi ntliga trädridåer mellan planområdet och omgivande 
bostäder bevaras för att minimera påverkan av allmänbelysning/bilstrålkastare på 
omkringliggande bostadsbebyggelse. 

För att uppnå god tillgänglighet och säkerhet för gång- och cykeltrafi ken ska etable-
ringen anpassas till viktiga gång- och cykelstråk. Etablering av handel förutsätter en 
ombyggd trafi ksäker passage över Brovägen från planområdet.

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med berörda tjänste-
män.

Mörbylånga 2017-04-25

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson   

Arkitekt SAR/MSA   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
• Utställningsförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


