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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Färjestaden i form av 
radhusbebyggelse i högst två plan.

Plandata 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i södra delarna av Färjestaden. I korsningen
mellan Ellebergavägen och Byggmästaregatan.

Areal
Planområdet omfattar ca 0,23 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Färjestaden 1:30 ägs av Ölandsvillan i Färjestaden. 

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

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 •Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2012-10-23, 
reviderad 2013-11-14
 •Planbeskrivning, upprättad 2012-10-23, reviderad 2013-11-14
 •Genomförandebeskrivning, upprättad 2012-10-23, 
reviderad 2013-11-14
 •Aktuell grundkarta
 •Aktuell fastighetsförteckning
 •Behovsbedömning upprättad 2012-10-23
 •Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, 
daterad 2013-06-17
 •  Social checklista, upprättad 2012-10-23 

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för fastigheten Färjestaden 1:30 inkom 
2011-04-19 med avsikten att uppför sex kedjehus. 2011-06-07 § 173 
ställde sig kommunstyrelsen positiv till att pröva ansökan om ändrad 
detaljplan genom detaljplaneprocess med enkelt planförfarande.

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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ur gällande översiktsplan

ur gällande detaljplan

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området redovisas bostadsändamål och att en förtätning av centrala 
Färjestaden ska gynnas för att främja boende med korta avstånd till 
service och kommunikationer. 
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F43, fastställd 1973-06-28, föreskriver bostadsän-
damål för berörd fastighet. Byggnad ska uppföras friliggande i ett plan 
och får max vara 150 m2 med en komplementbyggnad på 50 m2. Inom 
planområdet fi nns också yta för teknisk anläggning.
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Omgivande detaljplaner
F133:
Detaljplan för Färjestaden 1:39
Lagakraftvunnen 1997-06-19. 
Planen medger bostads- och vårdändamål. Byggnader får uppföras i två 
plan, med sadeltak.

omgivande detaljplaner

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB 
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Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas 
enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB 
riksintresse obruten kust. 
Riksintresset syftar främst till att skydda bad, camping och övriga 
rekreationsintressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed 
kravet för undantag från bestämmelser.

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

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, 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 miljö-
påverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, daterad 2012-10-23, har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Enligt beslut, daterat 2013-06-17 bedöms planen ej 
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med 
medborgare, medborgargrupper och olika aktörer för att tidigt i besluts-
processen få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag som möjligt. Ett 
led i detta är att upprätta och ta del av en checklista som belyser sociala 
aspekter som berörs. 
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Natur 
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av en villaträdgård med naturtomt där stora ekar 
och ett par väldiga granar dominerar. Ekoxar gynnas av värme och 
solbelysta ekar. Många arter av fl addermöss trivs i urbana miljöer. 

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig 
morän.

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

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

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälnings-
plikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Grundläggning
Planområdet ligger på ca 9 m ö h. Tillkommande byggnader bedöms 
kunna grundläggas på konventionellt sätt.

Förändring
Mark och vegetation

Fastigheten föreslås styckas i maximalt fem fastigheter. Till följd av 
föreslagen ökad exploatering kommer en stor mängd av växtligheten att 
försvinna. En trädinventering har gjorts för att kunna identifi era beva-
randevärda träd. Dessa är markerade på plankartan och planförslaget 
föreskriver marklov för fällning av bevarandevärda träd. För att säkra 
trädens överlevnad föreslår planen att de skyddas under byggtiden. 
En förändrad bebyggelsestruktur behöver inte medföra att eventuella 
fl addermöss och ekoxar försvinner från planområdet.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning krävs vid detaljprojektering av nya bygg-
nader.

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

Bebyggelse
Förutsättning
Byggnader

Inom planområdet ligger två byggnader. Den ena är ett lågt bostadshus 
i ett plan med liggande träpanel och betongtegeltak, den andra är en 
transformatorstation. Omgivande bebyggelse är starkt varierad med 
tonvikt på fristående villor i 2 eller 1 1/2 plan. Material, takvinklar 
och byggnadshöjder varierar också stort. Byggnadernas placering på 
fastigheten i förhållande till gatan är en sammanhållande faktor där 
gällande detaljplan har satt tydliga spår. Dominerande för gatubilden 
är ett område med putsade fl erbostadshus i 2 våningar söder om Bygg-
mästaregatan.

Service
Planområdet ligger centralt i Färjestaden med gång- och cykelavstånd 
till kommersiell och kommunal service.

befi ntlig bebyggelse
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Tillgänglighet
Berörd fastighet saknar tillgänglighet.

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdets omgivningar bjuder på en mångfald av boendeformer. 
Här återfi nns putsade fl erbostadshus, villabebyggelse i olika ålder och 
uttryck. Villorna är ofta kraftigt utbyggda men det fi nns också mindre, 
låga byggnader med karaktär av fritidshus och någon enstaka stuga. 
Området har en tydlig kvartersstruktur, vilket är relativt ovanligt för 
Färjestaden.

Förändring av
Byggnader

Planförslaget möjliggör för ett ökat utbud av boendeformer i området 
genom att föreslå radhus i två våningar. Planförslaget hindrar dock 
inte att fastigheten bebyggs med friliggande villor. Föreskriven 
byggnadsarea för sammanbyggda hus är max 110 m2 per fastighet 
och för friliggande villor 20 % av fastighetsarean dock max 250 m2. 
Föreslagen byggnadsarea är anpassad till byggnadsytan på omgivande 
befi ntlig bebyggelse. Nockhöjd och byggnadshöjd är också anpassade 
efter befi ntlig bebyggelse. Byggnaders placering i förhållande till gatan 
föreslås följa befi ntlig detaljplan. För befi ntlig transformatorstation 
föreslås ingen förändring. 

illustration av möjlig bebyggelse, korsningen Ellebergavägen och Byggmästaregatan
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Tillgänglighet
Fastigheten kommer även enligt planförslag utgöra privata bostads-
tomter. Tillkommande byggnader ska tillgänglighetsanpassas enligt 
gällande bygglagstiftning.

Friytor
Förutsättning
Lek, rekreation och naturmiljö

Närmaste kommunala lekplats ligger 300 meter sydost om planområdet. 
Fotbollsplaner, tennisbanor och friidrottsanläggning ligger 500 meter 
norr om planområdet. Ett par hundra meter från planområdet fi nns 
stora tätortsnära naturområden för rekreation och 500 meter väster om 
planområdet ligger Kalmarsund med badplatser och promenadstråk. 
Det fi nns ingen värdefull naturmiljö i närområdet.

Förändring
Lek, rekreation och naturmiljö

Planförslaget innebär ingen förändring på lek, rekreation eller natur-
miljön.

Gator och trafik
Förutsättning
Gatunätet

Befi ntligt gatunät består av asfalterade körbanor med liten trafi k-
belastning. Ellebergavägen i väster ansluter till Järnvägsgatan. 
Byggmästaregatan i söder leder från Runsbäcksvägen och avslutas i en 
återvändsgränd. Trottoarer saknas på samtliga vägar i området.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Från Byggmästaregatan leder en cykelväg som ansluter till tätortens rika 
nät av cykelvägar inom naturmark. Gatorna i området är så pass lågt 
trafi kerade att de kan anses vara lämpliga för gång- och cykeltrafi k.
 

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafi ken i området har god turtäthet. Hållplats Fritidsgården 
ligger på Järnvägsgatan cirka 170 meter bort och trafi keras av linje 404 
med turer inom Färjestaden och vidare över till fastlandet. Hållplats 
Byggmästaregatan ligger på Runsbäcksvägen cirka 230 m bort och 
trafi keras av buss 105 och linjelagd skolskjuts linje 514. Med turer 
söderut och över till fastlandet.
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Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten. Viss gatuparkering förekommer 
i området.

Trafik
De omgivande gatorna är mycket lågt trafi kerade trafi k. Mätningar 
gjorda under juni 2013 visar i genomsnitt 185 fordonsrörelser under 
ett dygn på Ellebergavägens norra del och 160 fordonsrörelser på 
Ellebergavägens södra del. På Byggmästervägen väster om korsningen 
med Ellebergavägen uppmättes under samma tid i genomsnitt ca 260 
fordonsrörelser under ett dygn. 

Förändring
Gatunätet

Planförslaget föranleder ingen förändring av gatunätet, gång- och 
cykelvägar eller kollektivtrafi ken.

Parkering
Parkering ska ske på föreslagen gemensamhetsanläggning eller på den 
egna fastigheten.

Trafik
Planförslaget beräknas maximalt generera 20 fordonsrörelser per dygn. 
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Teknisk försörjning
Förutsättning
Vatten och avlopp

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde föt vatten, 
spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkt för fastigheten fi nns i de 
ledningar för vatten och spillvatten som går längs med Byggmästare-
gatan. Ledningar för dagvatten går längs med Ellebergavägen.

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandpost fi nns i korsningen Byggmästaregatan och 
Ellebergavägen. 

Förändring
Vatten och avlopp

Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät. 
Dagvattenledningar ska utformas med utjämningsmagasin.

Brandvattenförsörjning
Den befi ntliga brandposten i korsningen Byggmästaregatan och 
Ellebergavägen bedöm ha kapacitet för föreslagen exploatering. 

Energi, värme och avfall
Förutsättningar
El, tele och kommunikation

E ON svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation
ligger i fastighetens sydöstra hörn och högspänningsledningar går från 
transformatorbyggnaden ut till Byggmästaregatan. 
Skanova är nätägare för telenätet. En befi ntlig luftledning korsar plan-
området. 
Bredband fi nns utbyggt till närmaste telestation.

Uppvärmning
Befi ntlig byggnad har individuellt värmesystem.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinnings-
station fi nns vid förskolan Vitsippan ca 700 meter norr om planområdet.
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Förändringar
El, tele och kommunikation 

Transformatorstationen säkras i plan med kvartersmark för teknisk 
anläggning, E. Ett område 5 meter från byggnaden förses med bestäm-
melsen u1 marken för ej bebyggas och brännbart upplag får ej anordnas. 
Ledningarna ut till Byggmästaregatan säkras med u-område.
Befi ntlig luftledning fl yttas.
Utbyggnad av bredband och telefoni sker på fastighetsägarens eller 
exploatörens initiativ och bekostnad. Telia och Skanova kan samordna 
en utbyggnad.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala källor används för 
uppvärmning. Kommunalt fjärrvärmenät fi nns ca 500 meter från 
planområdet.

Avfall
Avfallssortering ska uppmuntras. KSRR regler och rekommendationer 
för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. Återvinningsstatio-
nen vid förskolan Vitsippan kan användas.

Störningar
Förutsättningar

Inga störningar fi nns i eller intill planområdet.

Administrativa och ekonomiska frågor
Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft.

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär en förtätning av Färjestadens tätort vilket enligt 
kommunens översiktsplan främja boende med korta avstånd till service 
och kommunikationer. 
Ökningen av trafi kmängder bedöms bli marginell.
Planförslaget innebär ett ökat utbud av boendeformer i området.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med 
berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnadssektorn.

Mörbylånga 2014-02-11

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
• Samrådsförslag
• Underrättelseförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


