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Programmets syfte och huvuddrag
Syftet med planprogrammet är att skapa möjlighet till ett naturnära boende och att 
utveckla besöksnäringen för att attrahera nya besöksgrupper. Vidare är syftet att 
bevara områdets biologiska mångfald samtidigt som naturområden tillgängliggörs för 
rekreation och att planområdets värdefulla jordbruksmark i öster ska kunna fortsätta 
att brukas. 

Större delen av programområdet föreslås undantas från möjligheten att exploatera. I 
väster är det på grund av områden med höga naturvärden tillsammans med skydds-
värda fågelförekomster. Föreslagna exploateringsområden är lokaliserade till områden 
där det är möjligt att utforma en bebyggelse som inte får betydande miljöpåverkan. 
I öster bedöms områdets jordbruksmark ha ett stort brukningsvärde och kommunen 
anser inte att det är god hushållning med resurser att tillåta exploatering här. 
Mark föreslås avsättas för att i framtiden kunna utveckla Trafi kplats Färjestaden och 
skapa en väl fungerande knutpunkt för kollektivtrafi ken i anslutning till trafi kplatsen.
Föreslagna områden för bostadsexploatering ska ge möjlighet till ett naturnära boende 
på en strategisk plats i kommunen med närhet till kommersiell och offentlig service 
både på Öland och på fastlandet. 
Föreslagna områden för verksamheter ska ge möjlighet att utveckla den befi ntliga 
näringen inom området. Men också för att kunna utöka och utveckla besöksnäringen. 
En placering nära kusten är intressant både ur ett regionalt perspektiv där plasten 
ingår i ett större nät av attraktiva besöksplatser men även lokalt för att kunna attrahera 
en naturintresserad turism. Iordningställande av mark runt verksamheten behöver ske 
med stor aktsamhet om områdets höga naturvärden. 
Planprogrammet föreslår inga förändringar av Kalmarsunds vattenområde.

åtgärder krävs på gång- och cykelväg

stig

utredningsområde Trafikplats Färjestaden

bostadsbebyggelse

föreslagen bostadsbebyggelse

verksamheter

föreslagen verksamhet

kulturhistoriskt intressant miljö

bebyggelse

åkermark

skogsmark

strandmark

naturmark med höga naturvärden

damm eller våtmark

föreslagen damm

dike

stenmur

naturmark

Utdrag ur programkartan
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Planområdet

Programdata 

Lägesbestämning
Programområdet omfattar marker väster om väg 958 mellan Ölandsbron och Saxnäs. 
Den östra delen av programområdet avgränsas i princip av vägarna 136, 137 och 
Fägatan.

Areal
Programområdet omfattar ca 480 hektar varav ca 85 hektar är vattenområde och 395 
är landområde.

Markägoförhållanden
Programområdet omfattar ca 60 fastigheter. 
Algutsrum 3:3 och Möllstorpsläge 1:1 ägs av kommunen. Algutsrum 6:1 ägs av 
Svenska kyrkan. Ölands djurpark förvaltning AB äger fastigheterna Algutsrum 17:4, 
Möllstorp 1:8, Möllstorp 1:14, 1:18, 2:4, 7:1, 7:2, 8:1, 9:1. Resterande fastigheter är 
privatägda. 

Marstrands-
horva

Örkullen 
västra

MöllstorpMöllstorp- 
läge

Ölands 
djurpark

Björkedal

Präst-
holmen

Södra 
Fäholmen

Sjökullen
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Handläggning
Ett planprogram ska föregå en detaljplan i det fall det är nödvändigt enligt PBL 5 kap 
18 § (1987:10). Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljpla-
nearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program 
enligt PBL 5 kap 10 § (1987:10). Eventuellt efterföljande detaljplaner ska hanteras 
med normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 20 § (1987:10).

Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta in synpunkter 
från berörda parter och erbjuda insyn i processen och möjlighet att påverka. Plan-
programmet, som godkänns av kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete och är inte juridiskt bindande.

Handlingar
Till Planprogrammet hör följande handlingar:

 -Beskrivning, upprättad 2015-01-22, rev 2016-04-26

 -Programkarta, upprättad 2015-01-22, rev 2016-04-26

 -Checklista, miljöbedömning, upprättad 2015-01-22, rev 2016-04-26

 -Checklista, sociala konsekvenser, upprättad 2015-01-22

 -Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp, 
daterad 2014-12-18

 -Naturvärdesinventering av området vid Möllstorp, daterad 2015-12-09

 -Rapport angående planprogram för Möllstorp 2:4 m fl , Skyddsvärda 
fågelförekomster i Möllstorp, daterad 2014-11-10

 -Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m fl , 
daterad 2015-11-06

 -Trafi kutredning Glömminge, daterad maj 2009

 -Trafi kutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10, daterad 2014-03-28

Bakgrund och uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-10-19 § 423 att uppdra till miljö- 
och byggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för Möllstorp 2:4 med fl era 
fastigheter. 2009-12-16 § 253 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att uppdra till 
miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta ett planprogram för Möllstorp 2:4 med 
fl era fastigheter.
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Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i planprogrammet 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.
Inom aktuellt programområde är följande ställningstagande gjorda, betecknade: 

 -n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör. De kustnära 
lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- och upplevelsevärden Här ska 
inventering göras, i samband med exploateringar, för att säkerställa bevarandet 
av befi ntliga naturvärden. Områden med grova träd och stor andel död ved ska 
prioriteras för framtida utveckling av naturvärden. 

 -b21 – Möllstorp västra. Området lämpar sig i första hand för bostäder. Eventuella 
störningar från Ölands djur- och nöjespark ska beaktas i samband med planering 
av området. Förekomsten av bevarandevärda skogsområden och träd ska utredas i 
samband med detaljplaneskedet och kantzonerna mellan åker och skog är viktiga 
att bevara. En koppling norrut till Saxnäs kan bli aktuell från det nya området för 
att möjliggöra genomfart.

 -b22 – Örkullen västra. Kommunen bedömer att hela området sammantaget kan 
vara lämpligt för utbyggnad av ca 100-150 bostäder. De omfattande kustnära 
ädellövskogsområden (n9) som ligger i anslutning till det föreslagna området ska 
bevaras och naturvärdesinventering ska göras i området.

 -b23 – Björkedal. Antalet bostäder som kan vara lämpligt måste utredas närmare 
men kommunen uppskattat att ca 10-20 nya bostäder skulle kunna vara möjligt. 
Avståndet till väg 958 ska beaktas för att minska risken för störningar och 
eventuella störningar från djur- och nöjesparken ska utredas i samband med 
detaljplan.

 -v10 – Marstrandshorvan. Området är lämpligt för verksamheter som riktar sig mot 
allmänheten och besöksnäringen. Exempelvis vandrarhem, hotell eller småskalig 
handelsverksamhet. Befi ntliga vägdragningar och strukturer i landskapet ska ligga 
till grund för framtida utformning och om möjligt förstärkas. Delar av den trädridå 
som fi nns ner mot Kalmarsund ska bevaras och ett upphävande av strandskyddet 
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är en förutsättning för utveckling i området. Lägsta golvhöjd i förhållande till 
Kalmarsund ska beaktas i samband med planering.

 -g1 – Tillfart Träffpunkt Öland. De föreslagna vägsträckorna ska underlätta 
utvecklandet av en väl fungerande knutpunkt för kollektivtrafi ken i anslutning till 
trafi kplats Färjestaden och en busshållplats för kollektivtrafi k mot Kalmar ska på 
sikt skapas norr om väg 137. En fungerande passage för g/c-trafi ken ska skapas i 
samband med utbyggnaden av busshållplats.

 -g7 – Nya Saxnäsvägen. Vägnätets syfte är i första hand att försörja ny bebyggelse 
och förslagna områden för verksamheter b21, b22, b23 och v10. I norr ska vägen 
kopplas samman med befi ntligt vägnät inne i Saxnäsområdet. I anslutning till att 
Möllstorpsgatan möter väg 958 kan med fördel en fyrvägskorsning skapas för att 
minska antalet korsningspunkter utmed sträckan. Nya vägdragningar ska anpassas 
så att de passar in i landskapet och inte förutsätter schaktningsarbete som ändrar 
området topografi  i alltför hög utsträckning. Det kustnära lövskogsområdet (n9) 
ska beaktas i samband med dragningen av nya vägar. 

 -p6 – Möllstorpsslingan. Kommunen ska verka för att slingan kännas trygg att 
gå under hela året, också avseende förbipasserande trafi k. På delar av sträckan, 
speciellt i västra delen i anslutning till Brofästet, kan det bli aktuellt med 
utbyggnad av belysning utmed passagen.

utdrag ur gällande översiktsplan

b22

b21

b23

b13

g2

g7

g1

g7

g7

g1

n9

p6

p6

v7

v1

v1 v8

v10

v1 D4

Brofästet

Möllstorp

Handelsområde



10 (50)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 09/1161
SAMRÅDSHANDLING 2015-01-22, rev. 2016-04-26
GODKÄND 2016-04-26 § 95

Utdrag ur detaljplan F152

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 programområde kan nämnas att kulturmiljöer i form av våtmarker och 
jordbruksmark ska prioriteras med i stort sett bibehållen areal. Behovet av spridnings-
korridorer och grönområden ska beaktas för att gynna den biologiska mångfalden. 
Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning. 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. För att arbeta 
strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska lägsta tillåten golvnivå 
för nybyggnation +2,5 meter över havets medelnivå regleras. Siffran kan komma att 
justeras i samband med fastställandet av regionala riktlinjer. 
Programmet följer i stort översiktplanen. Föreslaget exploateringsområden b22 
har kraftigt minskat på grund av ett utökat kunskapsunderlag om områdets värden. 
Exploateringsområdet b23 har helt utgått på grund av placeringen av kommunala va-
ledningar, skyddsvärda träd och diken. Utöver detta är området sankt. Vägdragningen 
g7 är till följd av den minskade exploateringen inte längre möjlig eller lämplig att 
föreslå.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 
F152: Detaljplan för del av Möllstorp 2:4, Ölands Djur- och Nöjespark.
Lagakraftvunnen 2003-06-24.
Planen medger djurpark med bostadsbebyggelse, reception och restaurang med 
anknytning till djurparksverksamheten. Sammantaget medger planen ca 40 mindre 
uthyrningsstugor om 50 eller 70 m2 med en byggnadshöjd på max 3 meter och en 
totalhöjd på max 6 meter. 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark.
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Omgivande detaljplaner
F47: Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Saxnäsområdet, fast. 
Saxnäs 1:2, 1:4 och 1:11.
Lagakraftvunnen 1974-05-17
Planen medger bebyggelse för främst bostadsändamål med stora områden för park 
eller plantering. Planen medger även camping- och handelsändamål, friluftsbad och 
samlingslokal. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 2,8 meter vid en våning 
eller 5,6 meter vid två våningar, taklutningen får maximalt vara 25°. Fristående 
bostadshus får ha en byggnadsarea på upp till 100 m2.
Annan än kommun är huvudman för allmän platsmark.

F154 - Ändring och utvidgning av Byggnadsplanen för Saxnäsområdet, fast. Saxnäs 
1:2, 1:4 och 1:11. 
Laga Kraft 2004-03-25
Planen innebär en utökad byggrätt för befi ntlig bebyggelse. Planen medger en huvud-
byggnad på 120 m2 och komplementbyggnad på 30 m2. 
Annan än kommun är huvudman för allmän platsmark.

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. För bebyggelsen 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.

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.

F198 - Detaljplan för del av Algutsrum 20:10, Brofästet, Östra delen. 
Laga kraft 2009-12-16. 
Den totala byggnadsarean inom planområdet är 20 000 m2. Högsta totalhöjden är 8 
meter och högsta takvinkeln 27°. Utformningen av det nya handelsområdet och dess 
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omgivande och pågående detaljplaner pågående detaljplaner

byggnader skall vara enhetlig i fråga om färg, material och volym. 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 tillsam-
mans 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.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Pågående planer
Detaljplan för Algutsrum 20:10 m fl .
Syftet med planen är att möjliggöra för en större etablering av handel, kontor och 
hotell. Etableringen ska i sin utformning korrespondera med handelsområdet, 
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. Planförslaget medger en byggnad med max 3 000 m2 byggnadsarea och 12 
000 m2 bruttoarea i högst 5 våningar med en högsta byggnadshöjd på 22 meter. 
Detaljplanen har varit på samråd under juli 2014.
Synpunkter har främst inkommit rörande trafi kfrågor och byggnadens storlek och 
placering.

Detaljplan för Algutsrum 20:1, Kollektivtrafi kplats Algutsrum.
Syftet med planändringen enligt ansökan är att möjliggöra omstigningsplats för 

Algutsrum 20:1

Möllstorp 1:22

Algutsrum 20:10
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bussar i norr- och södergående riktning samt även anslutning från östra sidan. Detta 
är ett led i att effektivisera busstrafi ken och göra det möjligt att byta buss mellan 
Ölandskommunerna med anknytning till stråktrafi k Kalmar – Borgholm. I samband 
med byggandet av kollektivtrafi kplats skapas en trafi ksäker anslutning mot Algutsrum 
med enbart högersväng och möjlighet att förlänga mitträcket. Lösningen innebär även 
en säker passage under länsväg 136 för gång- och cykeltrafi kanter.

Detaljplan för Möllstorp 1:22.
Syftet med den önskade planläggningen är enligt ansökan att skapa attraktiv tomt-
mark för en hotellverksamhet som kan få betydelse för den här delen av kommunen. 
Syftet är vidare att skapa tomtmark för nya bostäder samt ev mindre handel/service.
Hotellverksamheten föreslås lokaliseras drygt 100 meter från stranden och plan-
läggningen förutsätter därför att strandskyddet, som är 300 meter, delvis upphävs. 
Av detta skäl hölls ett tidigt plansamråd med länsstyrelsen i Kalmar län under juni 
2013. Kommunen medverkade i detta och vid samrådet framkom inga synpunkter 
som förändrade inriktningen på arbetet. Vidare har strandskyddsdispens och tillstånd 
beviljats för väg till området samt tillstånd beviljats för vassröjning i området.
Exploatören önskar att hotelletableringen kan rymma ca 300 rum och att det ska vara 
möjligt att uppföra ca 100 villor i området.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Programområdet gränsar i söder och öster till väg 137 och väg 136 som är utpekade 
som riksintresse för kommunikation. Väg 137 mellan Kalmar och Möllstorp är av 
särskild betydelse för regional eller interregional trafi k. Stråket väg 137 är livsnerven 
mellan Öland och fastlandet, med många transporter och stor arbetspendling. Väg 136 
är av särskild betydelse för regional eller interregional trafi k. 
Programförslaget påverkar inte riksintresse för kommunikation.

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.
Programförslaget påverkar inte riksintressena negativt. Föreslagna etableringar kan 
öka allmänhetens möjlighet att röra sig i området och exploateringar utmed kust-
sträckan föreslås på ett sätt som förbättrar allmänhetens tillgång till kusten. 
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vassområde

Områdesskydd 7 kap MB

Naturminne
På fastigheten Möllstorp 2:4, inom djurparkens område, fi nns ett antal naturminnes-
märkta ekar. I området har det påträffats ett antal rödlistade arter och fridlysta arter. 
Många av dessa arter är knutna till ekmiljöerna.
Planprogrammet föreslår ingen förändring inom områden med naturminnen.

Strandskyddsområde
Strandskyddsbestämmelsen är avsedd att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor, på land och i vatten, för växt- och 
djurlivet. Strandskydd råder vid havet, insjöar och naturliga vattendrag och gäller 
både land- och vattenområdet. På Öland gäller strandskyddsbestämmelserna 300 
meter vid havet och 100 meter vid insjöar och naturliga vattendrag. Hela kuststräckan 
inom planområdet omfattas av strandskydd och väster om väg 958 fi nns ett naturligt 
vattendrag som leder ner till Kalmarsund.
Programförslaget innebär exploatering inom strandskyddat område på land. Strand-
skyddet föreslås enbart upphävas inom kvartersmark. Dispens kan komma att krävas 
för lokalt omhändertagande av dagvatten vid kustnära exploateringsområden och för 
åtgärder på strandområdet.
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Naturvårdsplan klass 1

Naturvårdsplan klass 3

Betesmarker

Nyckelbiotop

Sumpskog

Strandskydd

Skyddsvärd natur enligt ÖP2014

Naturminne, ek

utpekade skyddsvärda områden

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. I de fall 
påverkan blir nödvändig krävs dispens från länsstyrelsen.
I kommande detaljplaner ska stenmurar och liknande som omfattas av biotopskyddet 
skyddas. 

Övrig skyddsvärd natur
Utöver lagenligt skyddad natur kan skogsstyrelsen, jordbruksverket, länsstyrelsen och 
i vissa fall även kommunen peka ut skyddsvärda områden med höga naturvärden.
I området fi nns av Skogsstyrelsen utpekad sumpskog och nyckelbiotoper. 
Skog på fuktiga marker kan vara sumpskog, skogen har ofta en låg tillväxttakt med 
höga naturvärden. Områden med sumpskog skyddas indirekt eftersom avvattning 
kräver tillstånd enligt 11 kap 13 § MB. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden och med egenskaper 
som gör dem viktiga för hotade eller missgynnade arters möjlighet att överleva. 
I områdets västra delar fi nns ett par sumpskogar av kärrskogskaraktär. Den södra 
sumpskogen sammanfaller med en utpekad nyckelbiotop, Alskog, som beskrivs som 
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ett område med hög och jämn luftfuktighet och meanderande vattendrag. Klibbal och 
Alm med fuktig stamundersida är vanligt förekommande med många hackmärken 
efter hackspettar.
Utöver denna nyckelbiotop fi nns ytterligare tre nyckelbiotoper i området knutna till 
områdets äldre ädellövskogar. Dessa är ädellövträd, lövängsrest och lövskogslund. 
Gemensamt för dessa är de gynnsamma omständigheter för en artrik och särpräglad 
fauna.
Jordbruksverket har pekat ut betesmark i området med speciella naturvärden och 
kulturlämningar. Markägare kan ansöka om ersättning för att sköta dessa marker.

Länsstyrelsen pekar ut skyddsvärda områden i så kallade naturvårdsplaner som kan 
skyddas med naturvårdsavtal.
Inom programområdet fi nns Vassområde vid Möllstorp Klass 3. Området består av 
betade strandängar och mycket vidsträckta vassområden. Längs stranden växer en 
högvuxen gräs- och örtvegetation med arter som tuvtåtel, kvickrot, åkertistel och 
gråbo. I gränsen mot åkermarken i öster växer täta buskridåer med slån. 
Betet är en mycket viktig del för att bevara områdets höga naturvärden.
Väster om programområdet fi nns Kalmarsunds moränsystem Klass 1. Ett omfattande 
system av submarina moränryggar. I området häckar ett stort antal fåglar av påfal-
lande många olika arter. Några av de häckande arterna är knölsvan, ejder, silvertärna, 
näktergal och törnsångare och delar av området är avsatt som fågelskyddsområden.

Kommunen har pekat ut område med kustnära lövskog från Brofästet till Stora Rör 
som skyddsvärd. Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora sammanhängande 
områden med kustnära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta 
med ek i trädskiktet. Skogen är på många ställen fl erskiktad.

Miljökvalitetsnormer (MKN) 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa. 
Buller från trafi k och verksamheter är inte idag så höga och bedöms inte öka så att 
MKN överträds. 

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.
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Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att bevara och förbättra kvaliteten på vårt 
vatten. Vattnet är indelat i grundvattenförekomst och ytvattenförekomst.
Programområdet ligger inom två olika grundvattenförekomster: SE629295-155070, 
Västra Ölands kalkberg i öster och SE628596-154217, Mörbylånga- Borgholms 
kalkberg i väster. Båda vattenförekomsterna har god kvantitativ och kemisk status.
Ny bebyggelse avses anslutas till kommunalt VA-nät och MKN för grundvattenföre-
komsterna bedöms kunna uppnås.

Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej. Näringsrikt vatten från det omfat-
tande odlingslandskapet i öster leds via ett dikessystem ut i ett naturligt vattendrag 
och vidare till Kalmarsund. Vattendraget ligger i ett område med mycket höga 
naturvärden och går genom ett sumpskogsområde. Det kan antas att viss rening av 
ytvattnet från åkerlandskapet sker i sumpskogsområdet. Ytterligare åtgärder för att 
rena ytvattnet från åkermarkerna skulle kräva stora åtgärder inom områden med höga 
naturvärden eller på värdefull jordbruksmark.
Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen. Det fi nns goda förutsättningar för 
infi ltration av dagvatten i området. Kommande detaljplaner ska i möjligaste mån styra 
anläggandet av lokala, öppna dagvattensystem vid varje enskilt exploateringsområde 

ung lövskog i områdets sydvästra delar
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till marker med hög genomsläpplighet och i naturliga lågpunkter. Dagvattenhante-
ringen ska ske så att rening och fördröjning kan ske även vid skyfall och vid höjda 
havsnivåer.
Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen och gröna tak och fasader kan 
komma att bli aktuellt att föreskriva. 
Kommunen bedömer att det i kommande detaljplaner fi nns utrymme att avsätta ytor 
och formulera bestämmelser som gör att MKN för ytvattenförekomsten kan uppnås.

Jordbruksmark
Det saknas en kartering av brukningsvärdet på åkermarken på Öland. 
Av programområdets ca 395 hektar på land odlas ca 125 hektar. Området öster 
om Möllstorpsgatan består till närmare 80 %, ca 110 hektar, av jordbruksmark där 
grödor odlas. Området mellan Möllstorpsgatan och väg 958 består av drygt 10 %, ca 
7 hektar, jordbruksmark. Området väster om väg 958 består av knappt 0,5 %, ca 8 
hektar jordbruksmark där vall odlas. Åkermarken väster om väg 958 uppges vara god 
men också svårtillgänglig. 
Kommunen drar därmed slutsatsen att jordbruksmarken öster om Möllstorpsgatan 
har med tanke på den stora sammanhängande arealen och odlingsslaget ett mycket 
högt brukningsvärde och ska bevaras. Jordbruksmarken mellan Möllstorpsgatan och 
väg 958 bedöms ha visst brukningsvärde och föreslås för utveckling av befi ntlig 
jordbruksverksamhet. Jordbruksmarken i väster bedöms ha ett lågt brukningsvärde 
och kan därmed tas i anspråk för föreslagen etablering av verksamhet och bostäder. 
Etableringarna ger möjlighet till ett naturnära boende och ett ökat utbud för besöks-
näringen på en strategisk plats i kommunen med närhet till kommersiell och offentlig 
service. Vid en lokalisering på annan mark än jordbruksmark kan områden med höga 
eller påtagliga naturvärden eller rekreationsvärden komma att påverkas negativt.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) 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 2015-01-20 och reviderad 2016-04-26 
bifogas planhandlingarna. 
Enligt beslut angående ställningstagande om miljöbedömning 2016-04-26 ska en 
MKB tas fram i samband med detaljplan för utredningsområdet Trafi kplats Färjesta-
den och exploateringsområdet för verksamhet i sydväst, vid Marstrandshorvan.



 19 (50)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 09/1161
SAMRÅDSHANDLING 2015-01-22, rev. 2016-04-26
GODKÄND 2016-04-26 § 95

Övriga föreslagna exploateringsområden bedöms inte medföra en betydande påverkan 
på miljön. Med tanke på planprogramområdets storlek och heterogenitet, ska nya 
checklistor för miljöbedömningar tas fram i samband med detaljplan för att mer i 
detalj utreda exploateringens miljöpåverkan.

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

Natur

Mark och vegetation
Programområdet kan delas upp i tre delar. Öster om Möllstorpsgatan, området mellan 
Möllstorpsgatan och väg 958 och området väster om väg 958. Marken öster om 
Möllstorpsgatan är ca 140 hektar stort och domineras av odlad jordbruksmark som 
sluttar från ca + 45 meter i öster till ca + 11 meter i väster. Insprängt i det sluttande 
åkerlandskapet återfi nns dungar av ädellövskog och hässlen. En Pilallé sträcker från 
väg 137 till Möllstorpsgatan och markerar en äldre tillfart till två gårdar. Området 
mellan Möllstorpsgatan och väg 958 är ca 60 hektar stort och domineras av anlägg-
ningar för Ölands djur- och nöjespark men här fi nns även villatomter, skogspartier 
och viss åkermark.
Området väster om väg 958 är ca 195 hektar stort och är mer varierat men består 
till den största delen av heterogen skog med olika typer av barrskog och lövskog. 
Barrskogen består främst av planterad tall eller gran men även av naturligt föryngrad 

öppna landskapsrum

slutna landskapsrum

vatten/våtmark/sumpskog

höga naturvärden

inventerat område 2015

område med påtagliga naturvärden

område med höga naturvärde

öppna och slutna landskapsrum och områden med höga naturvärden
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barrblandskog. Lövskogen domineras av ek, björk och al. Ett naturligt vattendrag 
avvattnar åkermarken öster om väg 958. Vattendraget är kantat främst av alträd som 
skuggar vattendraget vilket hindrar igenväxning trots troliga höga näringsvärden. 
Här och var fi nns insprängd åkermark och ett par områden är under beteshävd. Allra 
längst i väster består programområdet av en varierande strandzon med igenväxande 
strandäng, stora partier av vass men också betad strandäng. I Söder fi nns två stenpirer 
som sträcker sig ut i vattnet. Den ena vid Möllstorps läge, den andra någon längre 
norrut, vid Marstrandshorvan. 

Kalmarsund är inom programområdet mycket långgrunt. Småöar, halvöar och uddar 
gör kuststräckan intressant och bidrar till områdets rika fågelliv. Till udden Södra 
Fäholmen röjs en väg genom vassen. 
Marken väster om väg 958 sluttar från ca + 10 meter ner till havsnivån. 

Stenpiren vid Marstrandshorvan
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Naturtyper i västra delen av programområdet.

Området väster om väg 958 fi nns beskrivet i två naturvärdesinventeringar gjorda i 
området men förenklat kan området beskrivas enligt följande: 
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Område A består av ett varierat litet barrblandskogsparti med gran, ek och hassel. 
Området är troligen en rest av en tidigare ”bondskog” som betades. Övriga träd är en 
bra blandning av tall, al, asp, sälg och björk. Vissa delar är skuggade av uppväxande 
gran medan andra delar är relativt öppna. 
Område B består av en varierande betesmark och områden som domineras av asp. 
Asp är ett favoritträd för hackspettar att göra bohål i, med andra ord skapas hålträd 
som därefter utnyttjas av många andra arter. Aspen har fl era insektsarter som är 
knutna till arten. Asppartiet har gott om död ved och aspslyet tuktas väl av betesdju-
ren. 
Område C är lövsumpskogspartier som främst består av yngre alskog med död ved 
och högstubbar. 
Område D är en lövskog med en stor blandning av trädslag, både löv och barr. Här 
återfi nns grov ek, asp och salix. Enstaka grova träd och hålträd fi nns. Bitvis har 
skogen bra struktur med solbelysta ekar och död ved. 
Område E är närmast att betrakta som hedartad ekbacke med björk och ek. Området 
är solbelyst och öppet. 
Område F är en betesmark där stora delar av består av trivial åker men skogspartierna 
har en intressant öppen struktur med betad ekhage och blommande buskar såsom 
hagtorn. 
Område G består till delar av grova träd. Både död ved, högstubbar och fl era hålträd 
fi nns. Västra delarna är ett äldre alkärr klassat som lövsumpskog. Mer österut fi nns 
grov asp och ek. 
Område H består till stora delar av grova ekar och enstaka hagmarksbjörkar med 
solbelyst död ved och högstubbar. 
Inom område I fi nns enstaka mycket grova ekar. Stora delar av området består främst 
ek, björk och al med mycket riklig blomning av vitsippor under våren. Området är 

område med planterad barrskog
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gallrat och mycken död ved har forslats bort. 

Rödlistade arter och artsskyddförordning
Sökning i artportalen 2016-03-03 visar att närmare 500 fynd av rödlistade arter 
inrapporterades inom programområdet under perioden 2000 - 2016.
Bland dessa fynd är 49 fågelarter inrapporterade, 32 arter av kärlväxter, 7 arter av 
ryggradslösa djur, 6 svamparter och 1 lavart.
I område där exploatering föreslås har bland annat ask, skogsalm, vresalm, kavelhirs, 
mindre hackspett, gulsparv, silltrut, kungsfågel, gröngöling och liten sönderfallslav 
rapporterats. 
I samband med naturvärdesinventeringen 2015 påträffades ett antal arter som omfat-
tas av artskyddsförordningen. Dessa arter var brun kärrhök, huggorm, vanlig snok 
och gullviva. Skogsknipprot var rapporterad från området sedan tidigare. Utöver 
rödlistade och skyddade arter påträffades även sex arter som utpekats som signalarter. 
Buskstjärnblomma, hässelklocka, lundelm, lönnlav och rostfl äck.

Inventeringar
Under september 2014 gjordes en översiktlig inventering av naturvärdena i program-
områdets västra delar. Inventeringen pekar sammanlagt ut ca 70 ha i 11 områden med 
höga naturvärden i naturvärdesklass 1 och 2. Gemensamt för områdena är blandskog 
med äldre träd och död ved. Sumpskog, solbelysta områden och betesmarker är 
särskilt skyddsvärda. 
Under 15 juli, 10 augusti och 29 oktober inventerades ca 49 hektar i sydväst, vid Mar-
strandshorvan. Enligt naturinventering fi nns inga områden med högsta naturvärde, 

Inrapporterade rödlistade fynd i programområdet
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geotekniska förutsättningar

postglacial finsand, finkornig jordart, hög genomläpplighet

svallsediment grus, fastmark, hög genomsläpplighet

sandig morän, fastmark, medelhög genomsläpplighet

postglacial silt, finkornig jordart, låg genomsläpplighet

glacial grovlera, finkornig jordart, låg genomsläpplighet

fyllning eller morän, låg eroderbarhet

sand eller grus, lera eller silt, potentiell hög eroderbarhet

instängda områden

tillrinningsvägar

+ 2,5 m kurva

+ 3 m kurva

Naturvärdesklass 1 med störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Däremot är 
relativt stora områden med höga eller påtagliga naturvärden utpekade, Naturvärdes-
klass 2 och 3 med stor och påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
Parallellt med naturvärdesinventeringarna genomfördes särskilda fågelutredningar. En 
bedömning av skyddsvärda fågelförekomster gjordes i ett första led för hela program-
området, 2014. Mindre hackspett, bivråk och röd glada och havsörn var kända i 
området sedan tidigare, men antal och boplatser var mindre kända. 
En kompletterande fågelinventering genomfördes under 2015. Revirkarteringen 
resulterade i observationer av 41 möjliga häckande arter. Av dessa fastställdes revir 
för 25 arter. Talrikast var lövsångare med 13 revir, följt av rödhake och stare med 7 
revir vardera. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av morän, grus, glacial 
lera, silt och fi nsand. 
Finkorniga jordarter är potentiellt mer känsliga för skred. På Öland saknas i princip 
fi nkorniga jordar med skredbenägenhet enligt SGU Riksöversikt över fi nkorniga 
jordarters skredbenägenhet. 
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Kuststräckor av sand, grus, lera eller silt har potentiell hög eroderbarhet. Kalmarsund 
är långgrunt och strandkanterna i området är fl acka vilket minska risken för erosion.
Marken har till största del god genomsläpplighet i områdets västra del. I öster fi nns 
stora områden med låg genomsläpplighet. Där fi nns också ett område som riskerar att 
översvämmas vid större regn, så kallade instängda områden. På en privatägd fastighet 
sydost om djurparken fi nns ett så kallat instängt område som inte syns på kartorna 
men som orsakar skador på fastigheten. Tillrinningsvägarna är små och många, inga 
stora fl öden skapas inom programområdet. Mark på nivåer över + 2,5 meter över 
havet ligger ca 15 meter från kustlinjen i söder, ca 100 meter från kustlinjen centralt i 
programområdet och ca 60 meter från kustlinjen i norr.

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
Inom programområdet fi nns 13 kända fornlämningar.
Bland annat fi nns här en fartygslämning i Kalmar sund, ett antal boplatser i program-
områdets östra delar, ett par stensättningar och en nutida minnessten med texten: 
ÖLANDSBRON Byggdes åren 1968-1972 och invigdes 30 september 1972. 
Mjukt du stiger upp ur havet vindomsusad sångens ö, är ditt öde än begravet mogna 
skall de ur sitt frö, starka armar skola viga, all sin kraft åt dig vår mor, och din 
framtid ljus skall stiga, ur vår kärlek öm och stor. 
I väster fi nns två övertorvade stensättningar och en rest sten i granit 1,2 meter hög 
som anges vara en osäker fornlämning. I öster fi nns tre boplatser två från neolitikum 
och en anges ha stenålderskaraktär. Ett antal lösfynd har återfunnits inom program-
området de fl esta är delar av fl intredskap.

Grundläggning
Programområdet ligger på ca + 0 till drygt + 40 meter över havet. Ingen geoteknisk 
undersökning är genomförd. 
Regionala rekommendationerna för strandnära byggnation med hänsyn till ett 
förändrat klimat är framtagna i syfte att skapa ett samhälle som är robust med en 
hög förmåga att klara av klimatförändringar och att minska sannolikheten för att en 
översvämning ska nå byggnader och orsaka vattenskador.
SMHI gör bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 
100 år sikt. Till detta ska adderas högsta uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har 
högvattennivåer på cirka 1,5 meter uppmätts. 
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Riktlinjerna är indelade i zoner beroende på hur stor sannolikheten för översvämning 
är, så kallade översvämningszoner. 
Planeringshorisonten för en byggnad är viktig vid bedömning av vilken klimathänsyn 
man ska ta i den fysiska planeringen. 
Lägre grundläggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om det fi nns en 
teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid höga fl öden.

Lek och rekreation
Stora delar av området saknar tillgänglighet på grund av odlad åkermark eller tät 
skog och är därmed relativt outnyttjat för rekreation trots dess närhet till Färjestadens 
tätort. 
I nordost fi nns en slinga med stigar och åkervägar. I områdets västra delar fi nns sam-
manlagt fyra vägar varav tre går ner till Kalmarsund. Längst i söder kan tillfartsvägen 
till Möllstorpsläge nyttjas, norr därom fi nns en nyanlagd väg och centralt i området 
leder en av två skogsvägar ner till kusten. Dessa tillsammans med områdets övriga 
lågtrafi kerade vägar används främst för ritt och promenader. 
De västliga vägarna gör det möjligt att till viss del nyttja skogsområdena och kusten 
för rekreation. 

åkerväg i odlingslandskapet
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Bebyggelse

Arkitektur
Inom programområdet fi nns ca 40 bebyggda fastigheter. 
Centralt i området ligger Ölands djurpark. Anläggningen består av ett stort antal 
byggnader och konstruktioner. Dominerande för helhetsintrycket är entréclownen och 
pariserhjulet. 
Öster om djurparken ligger fyra äldre gårdar. Den västra är införlivad i verksamheten 
Ölands djurpark och ladan närmast Djurparksvägen har försetts med en elefant på ta-
ket. Den nordöstra utgör brukningscentrum för en aktiv lantbruksverksamhet. De två 
sista gårdarna ligger utmed Möllstorpsgatan. De obebodda mangårdsbyggnaderna är 
orienterade med långsidan mot Möllstorpsgatan och är mycket likvärdigt utformade 
i material, färgsättning, proportioner och även i vissa detaljer så som karaktäristiska 
vindsfönster. De båda gårdarna har ytterligare boningshus. På den södra gården ligger 
en byggnad med karaktären av en undantagsstuga i anslutning till gårdens lador. På 
den norra ligger byggnaden invid Djurparksvägen. Detta boningshus är avstyckat 
från gården och bebott. Gårdarna kunde angöras via en imponerande pilallé från 
Jordtorpsvägen innan byggnationen av Ölandsbron. Pilallén och gårdarna är mycket 
otypiska för den öländska byggnadstraditionen och den speciella strukturen är lätt att 
avläsa trots att omgivningen har förändrats mycket. Gårdarna bedöms hysa ett högt 
kulturhistoriskt värde.

karta från 1913 - 1914 över tvillinggårdarna  Källa: lantmäteriet
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I sydväst ligger Möllstorpsläge eller Möllstorps läggning som från mitten av 1800-ta-
let var en populär plats för överfart till fastlandet. Några av stugorna i området daterar 
tillbaka till den tiden. Kontinuerlig ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation 
har skett i området framförallt från 1970-talet och framåt. I dag består Möllstorps läge 
av ca 15 bebyggda fastigheter. En försiktig skalförskjutning mot större byggnader 
för permanentboende har påbörjats. Bebyggelsestrukturen är mycket varierad med 
klassiska röda torparstugor, fjällstugeinspirerad bebyggelse, nyare fritidsstugor och 
moderna villor i klassisk stil. Området är med sin placering invid Kalmarsund och 
Ölandsbron mycket speciellt men bebyggelsen och bebyggelsestrukturen i stort 
saknar, trots enstaka kulturhistoriskt intressanta inslag, bevarandevärde.
Söder om djurparken ligger ytterligare ett mindre bostadsområde med ca 8 bebyggda 
fastigheter. Bland dessa fi nns en mycket stor blandning av storlek och stilar. Från 
en långsträckt putsad enplansvilla från 1980-tal med stora fönsterpartier med mörka 
snickerier via en 1970-talsvilla i mörkt fasadtegel till äldre och nyare, mer eller 
mindre ombyggda små stugor och villor med stående träpanel.
Längs Möllstorpsgatan ligger ett tiotal villor i ett och två plan. Merparten av dessa 
byggnader är relativt nya. Stående träpanel är det alltigenom dominerande fasadma-
terialet dock varierar färgskalan. Övervägande del av byggnaderna är försedda med 
pannbeklädda sadeltak.

södra gårdens lador och undantagsstuga
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bebygglese vid Möllstorps läge

I norr gränsar programområdet till bebyggelseområdet Saxnäs. Området är ett kluster 
av ca 150 fastigheter, ett till stora delar småskalig fritidshusområde med små stugor 
från tidigt 1960-tal och framåt. I de norra delarna av området fi nns nyare villabebyg-
gelse. I väster ligger Saxnäs Camping med ett fåtal fasta byggnader. Karaktären på 
campingområdet skiljer sig stort mellan årstiderna. I öster fi nns sporadisk bebyggelse 
utmed befi ntliga vägar och Algutsrum, ett samhälle där de äldsta bebyggelsemiljöer i 
söder representeras av den genuina kyrkbyn med traditionella gårdar utefter bygatan, 
Algutsrums kyrka och marknadsplatsen. Algutsrum har vuxit med enfamiljshus och 
fl erfamiljshus norrut och österut i olika omgångar. Bostäderna har främst tillkommit 
under 1980-, 1990- och 2000-talet. I norra Algutsrum ligger också ett industriområde 
med drygt tio verksamheter. Östra och södra Algutsrum, marker och bebyggelse, 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. I söder ligger Färjestaden, kommunens 
största tätort. Möllstorpsgatan binder ihop programområdet med tätorten, men buller 
och det fysiska hindret som utgörs av väg 137 skapar en barriäreffekt vid en tätortsut-
veckling av Färjestaden norrut.
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Ölands djurpark

Service
Inom programområdet ligger en av Ölands största turistattraktioner, Ölands Djurpark. 
Anläggningen lockar ca 300 000 besökare varje år. 
I anslutning till området fi nns en privat förskola och camping med sommaröppen 
butik och restaurang i Saxnäs i norr. Ytterligare norrut ligger Aledals Ridcenter med 
ridskoleverksamhet och Glömminge med visst butiksutbud, skola och förskola. 
I Algutsrum ligger bland annat gårdsbutik och förskola. Här anordnas också en stor 
marknad två gånger om året.
Söder om programområdet ligger Färjestaden med väl utbyggd kommersiell och 
offentlig service.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till området är god med bra avstånd till Ölandsbron och pendling till 
regionens största arbetsmarknad, Kalmar och en relativt god turtäthet för kollektivtra-
fi ken ökar tillgängligheten för fl er grupper.
Ölands djurpark och bebyggelseområdena har god tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
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Gator och trafik

Gatunätet
I programområdet fi nns ett glest men öppet gatunät som domineras av väg 136 och 
137 som skär genom landskapet i programområdets östra och södra gräns. Dessa vä-
gar med karaktär av genomfartsled är av god standard och skyltad hastighet varierar 
från 70 km/h till 90 km/h.
Från Trafi kplats Färjestaden sträcker sig väg 958 norrut och 943 söderut till Mörby-
långa. Väg 958 leder till Glömminge och har, fram till Aledals ridcenter, god stan-
dard. Skyltad hastighet är mellan 50 - 70 km/h. Också dessa två vägar upplevs som 
genomfartsgator trots att väg 943 går rakt igenom Färjestadens samhälle. I samhällets 
mest centrala delar byter vägen karaktär och gestaltas mer som stadsgata.
Fägatan, Möllstorpsgatan och Björkelidsvägen binder samman de större vägarna. 
Samtliga har enligt Trafi kutredning Glömminge, daterad maj 2009, acceptabel till god 
standard för biltrafi k och delar karaktären av landsbygdsväg med smala vägrener, 
kantade av diken och med sporadisk bebyggelse en bit ifrån. Möllstorpsgatans karak-
tär håller på att förändras och i och med tillkommande bebyggelse upplevs den mer 
som en byväg. Skyltat hastighet på dessa vägar är 70 km/h. 
Djurparksvägen som binder samman väg 958 och Möllstorpsgatan har en mycket 
egen karaktär med bostadsbebyggelse på den södra sidan och främst Ölands djurpark 
på den norra. Trafi kmängderna på vägen varierar stort mellan sommar och vinter 

befintligt gatunät

väg 136

väg 136

väg 137
väg 137

väg 958

väg 943

Turistvägen
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Trafikplats Färjestaden

Trafikplats Algutsrum

Djurparksvägen

väg 136

primär väg

sekundär väg

lågtrafikerad väg asfalt 

grusväg

gång- och cykelväg

stig



 33 (50)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 09/1161
SAMRÅDSHANDLING 2015-01-22, rev. 2016-04-26
GODKÄND 2016-04-26 § 95

eftersom djurparken angörs från denna väg. I området fi nns dessutom ett fåtal låg-
trafi kerade vägar med asfalt och grusvägar. De enklaste är åker- och skogsvägar. Till 
bebyggelsen vid Möllstorpsläge leder en bilväg av enkel standard. I höjd med Ölands 
djurpark fi nns en nyanlagd väg ner mot Kalmarsund och centralt i programområdets 
västra del fi nns två skogsvägar med en gemensam utfart mot väg 958.
I och med detaljplanen för Algutsrum 20:10 togs en trafi kutredning fram. Trafi kutred-
ning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 daterad 2014-03-28. I utredningen 
konstateras att Trafi kplats Färjestaden i programområdets södra del redan idag har 
vissa kapacitetsproblem. Ett förslag på åtgärd var att cirkulationsplatsen kan byggas 
om med två körfält. De båda ölandskommunerna har som mål inte bara att öka 
invånarantalet utan också antalet besökare. Till följd av kommande exploateringar, 
inte bara i trafi kplatsens omedelbara närhet, utan på hela Öland är det troligt att större 
åtgärder på sikt kommer bli nödvändiga.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Viktiga målpunkter i närområdet är Aledals Ridcenter, Färjestadens centrum, vårdcen-
tral och skola, Glömminge skola och förskola i Saxnäs och Algutsrum. Sommartid är 
också Saxnäs Camping en viktig målpunkt.  
Längs delar av väg 958 fi nns en separat cykelväg i anslutning till körbanan för bil-
trafi k. Cykelvägen upplevs som mycket otrygg där bilar i för hög hastighet kommer 
mycket nära de oskyddade trafi kanterna. Cykelvägen kan nyttjas för cykeltrafi k norrut 
mot Aledals ridcenter och Glömminge och söderut mot Färjestaden. Cykelvägen är 
utbyggd genom Trafi kplats Färjestaden, längs väg 943 och vidare i ett väl utbyggt nät 
med separata vägar för gång- och cykeltrafi k till olika målpunkter i Färjestaden. Till 
Glömminge saknas säker gång- och cykelväg på vissa sträckor. I Planprogram för 
Strandskogen 14:1 m fl  har kommunen föreslagit åtgärder för att binda ihop gång- och 
cykelvägnätet till en helhet.
Till Färjestaden fi nns förutom cykelvägen längs väg 958 och väg 943 ytterligare två 
alternativa cykelvägar. Längst i väster leder en gång- och cykelväg från Möllstorps-
läge under väg 137 till Turistvägen via lågtrafi kerade gator i Snäckstrandsområdet. 
I öster kan Möllstorpsgatan användas, denna har enligt Trafi kutredning Glömminge, 
daterad maj 2009, acceptabel standard för cykeltrafi k. Cykelvägen från Möllstorps-
läge till Turistvägen och vägen ner till Möllstorpsläge saknar belysning.
Till Algutsrum leder lågtrafi kerade gator som lämpar sig väl för blandtrafi k. Fägatan 
är en av dem och har enligt trafi kutredningen bedömts ha en acceptabel standard 
för cykeltrafi k. Överfart över väg 136 kan säker ske i planskild korsning söder om 
Fägatan. Över väg 958 saknas en säker överfart anpassad för gång- och cykeltrafi k.
Delar av cykelvägnätet ingår i den så kallade Ölandsleden.
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Kollektivtrafiken
Inom planområdet ligger tre hållplatser längs väg 958, Ölands djurpark, Björkedal 
och Saxnäs camping. Dessa trafi keras av en utökad skolbusslinje och av Närtrafi ken. 
Trafi ksäkerheten på hållplatserna utmed väg 958 är inte tillräckligt god. Strax söder 
om programområdet ligger hållplatsen Träffpunkt Öland. Hållplatsen fungerar både 
för långfärdsbussar och för byte mellan lokala busslinjer. 
Längs väg 136 fi nns närmaste hållplats, Algutsrums rastplats, strax norr om Fägatan. 
KLT gör en kollektivtrafi ksatsning med målet att underlätta pendling, öka resandet 
och verka för en miljövänligare kollektivtrafi ksituation. Detta ska ske med den så 
kallade stråksatsningen. Stråktrafi ken ska köra närmaste vägen mellan två platser med 
många resenärer, utan att svänga in i mindre samhällen som ligger utanför stråken. På 
så vis går det fortare för alla de resenärer som vill ta sig mellan de större orterna.
Resenärer från mindre samhällen utanför stråken kan ta sig ut till hållplatser utmed 
stråken med hjälp av matartrafi k eller Närtrafi ken. Kalmar – Borgholm är ett av 
dessa stråk som ska få fl er och snabbare turer och KLT planerar för en byteshållplats 
i Algutsrum. Åtgärden fi nns med i fastställd regional transportplan 2010-2021 och 
innebär nya hållplatser med planskild förbindelse utmed väg 136, parkeringsplats för 
bil och cykel med möjlighet till av- och påstigning till annan kollektivtrafi k och gång- 
och cykelväg till Algutsrums samhälle.

årsdygnstrafik baserad på mätningar gjorde under 2010 - 2013 och på redovisade siffror i 
Trafikutredning Glömminge
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Parkering
Ölands djurpark har för sin verksamhet en stor parkering med ca 2 000 platser. 
I övrigt sker parkering på den egna fastigheten.

Trafik
Hårdast trafi kerad av alla vägar på Öland är väg 137 fram till Trafi kplats Färjestaden 
här beräknas ÅDT, årsdygnstrafi ken, uppgå till ca 17 000 fordonsrörelser. Därefter 
fördelar sig trafi ken. Hälften fortsätter norrut på väg 137, knappt en tiondel väljer väg 
958 för sin resa norrut och resten, drygt 40% fortsätter söderut på väg 943.
Vid Trafi kplats Algutsrum fördelas trafi ken ytterligare där ca 65% fortsätter norrut 
och ca 35% kör söderut. 

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunala huvudledningar för vatten och spillvatten löper i princip i anslutning 
till väg 958. Utifrån denna går en gren västerut och ansluter bebyggelsen vid Mölls-
torpsläge, en annan gren går upp till Ölands djurpark och till viss del av bebyggelsen 
söder därom. Ytterligare en gren leder upp tvärs genom åkerlandskapet österut mot 
Algutsrum och ansluter där fl ertalet av fastigheterna längs Möllstorpsgatan. 
Viss bebyggelse söder och öster om Ölands djurpark har enskilt vatten och avlopp. 
Inventeringen av enskilda avlopp har ännu inte gjorts i området varför anläggningar-
nas skick är okänt. 
Dagvattenhantering sker lokalt.

Brandvattenförsörjning
Brandposter fi nns vid bebyggelsen vid Möllstorpsläge, ett par fi nns vid Ölands 
djurpark och ytterligare brandposter fi nns vid bebyggelsen längs Möllstorpsgatan och 
i Saxnäs.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i området. 
I området fi nns både ett regionalt och ett lokalt elnät. Det regionala nätet består av 
en dubbel 50 kV regionnätsluftledning, Linsänkan-Degerhamn 1 och 2 och sträcker 
i nord-sydlig riktning i programområdets östra delar. Det lokala elnätet består av 
hög- och lågspänningsledningar både i mark och i luften. I den östra delen fi nns det 
en högspänningsluftledning som är planerade att avvecklas. I den västra delen fi nns 
planer för en ombyggnad av det lokala nätet i samband med exploateringen av Ölands 
djurpark. Transformatorstationer fi nns i anslutning till befi ntlig bebyggelse. 
Skanova är nätägare. Telekablar ligger i princip utmed befi ntliga vägar. Bredband 
fi nns utbyggt till närmaste telestation.
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Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar. Kommunalt fjärrvärmenät saknas i 
området.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen. 

Störningar
Väg 136 och 137 innebär en störning framförallt i form av buller men även visuellt. 
Den visuella störningen varierar kraftigt beroende på landskapets öppenhet, typ av 
växtlighet och tid på året. I de östra delarna av programområdet med öppna odlings-
marker är upplevelsen av vägen mycket påtaglig.
För befi ntlig bebyggelse ska bullernivåerna överstiga 65 dBA för att omfattades av 
åtgärdsprogram mot störningar enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Djurhållning tenderar att skapa konfl ikter mellan djurhållare och grannar eftersom 
vissa anser att djurhållning i bostadsnära miljö är en olägenhet. Mörbylånga kommun 
förespråkar skyddsavstånd till gårdscentrum med gödselhantering och till områden 
där djur stadigvarande vistas. Närhet till betesmarker, ridområden och ridstigar kan 
inte anses vara en olägenhet.
Djurhållningen på djurparken saknar skyddsavstånd. Inga klagomål gällande djurhåll-
ningen har inkommit från närliggande fastigheter.

Avloppsreningsverket i Färjestaden är dimensionerat för 42 000 personekvivalenter. 
Reningsverket har både biologisk-, kemisk- och kväverening. Det är främst den 
biologiska reningen som ger upphov till lukt, som mest under maj till augusti, då 
anläggningens biotorn används. Innan arbetet med planprogrammet har enbart ett 
fåtal muntliga klagomål på lukt inkommit från den närmaste bebyggelsen ca 150 
meter norr om avloppsreningsverket. Klagomålen har inkommit under de tider 
biotornet är igång.
Enligt Boverkets Allmänna råd 1995:5 rekommenderas ett skyddsavstånd om minst 
1000 meter mellan bostäder och reningsverk för anläggningar med en kapacitet på 20 
000 personekvivalenter eller mer. 

Enligt prognoser kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som kan vara 
farliga för människors hälsa bli vanligare. Nederbörden kommer öka i perioder och 
i intensitet. Långa perioder utan nederbörd och med hög värme kommer förlänga 
perioder av torka. Höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred 
och översvämning.
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordar-
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ter och den platta eller lätt sluttande topografi n. Längs vissa kuststräckor i kommunen 
fi nns risk för stranderosion, programområdet ligger inte inom eller i närheten av något 
område med risk för stranderosion. 
Inga områden som riskerar att översvämmas vid större regn, så kallade instängda 
områden fi nns väster om väg 958. Det innebär låg risk för översvämning till följd av 
ökad nederbörd. 
Inom programområdet fi nns få ytor som bedöms alstra värme så som stora asfaltytor 
och en tät byggnadsstruktur i mörka färger.
Marken inom programområdet sluttar från drygt + 40 meter över havet i öster ner 
till havsnivån i väster. Det innebär att områden i väster kommer påverkas av höjda 
havsnivåer som vid extrema högvatten kan komma att stiga till nivåer runt + 2,5 
meter. Det fi nns tre principer för att bygga robust mot prognostiserade förändringar 
i klimatet. Attack, reträtt och försvar. Inom programområdet, där översvämning till 
följd av höjda havsnivåer bedöms som den största risken, skulle de olika principerna 
innebära att antingen bygga vattentåliga konstruktioner i kustnära lägen, att placera 
föreslagen bebyggelse på mark som inte sannolikt översvämmas eller att bygga skydd 
i form av vallar.
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Programförslaget

Natur 
Öster om Möllstorpsgatan kan en viss förtätning av det skogiga området med bostäder 
i korsningen Möllstorpsgatan Fägatan vara lämplig. I övrigt föreslås inga förändringar 
på grund av områdets stora sammanhängande jordbruksmarker.
Mellan väg 958 och Möllstorpsgatan föreslås mark kunna tas i anspråk för att ge 
befi ntliga verksamheter möjlighet att utveckla sina verksamheter. Den utökning som 
föreslås för den areella näringen ligger på jordbruksmark. För en etablering på områ-
det söder om djurparken måste hänsyn tas till ytvatten så att detta inte blir instängt på 
angränsande fastigheter.
Väster om väg 958 föreslås tre exploateringsområden. Det norra exploateringsom-
rådet, Örkullen västra, innebär att ca 7,5 hektar som till största del består av ung, 
planterad barrskog omvandlas till område för bostäder. En exploatering av området 
Örkullen västra förutsätter ett undantagsområde norr om exploateringen som endast 
marginellt påverkas av skogsbruk och att det inte blir några strövstigar eller vägar in i 
området som ger störningseffekter. 
Vid Marstrandshorvan föreslås ca 2,5 hektar jordbruksmark med lågt brukningsvärde 
och 0,5 hektar ung lövskog tas i anspråk för verksamhet. Öster om Marstrandshorvan 
är ca 1,5 hektar jordbruksmark utan högt brukningsvärde och ca 4 hektar ung lövskog 
utpekade som lämpliga att ta i anspråk för bostadsbebyggelse.
I anslutning till exploateringsområdena föreslås att det ska vara möjligt att anordna 
dammar för att omhänderta dagvatten. Utloppet från dagvattenanläggningar kan 
passera genom befi ntliga sumpskogar och med fördel utformas så att lek för fi skar 
är möjlig. Det är dock inte lämpligt med direktutsläpp av dagvatten i område med 
sumpskog eftersom dagvatten från framförallt vägar kan innehålla föroreningar som 
negativt påverkar den biologiska mångfalden i sumpskogen. Det behöver därför stäl-
las krav på försedimentering eller infi ltration. Viktigt är också vilka mängder vatten 
som släpps ut och under vilken tidsperiod. 
Hur markförhållandena förändras regleras i detaljplan. Kommande detaljplaner ska 
dock i möjligaste mån skydda grövre träd, öppna diken och stenmurar. Detaljplaner 
i området ska också reglera att dagvattenhantering sker i öppna lösningar och att 
mängden hårdjorda ytor minimeras. Bestämmelser om gröna tak och fasader kan bli 
aktuella. Att byggnader ska uppföras radonsäkert regleras också i detaljplan tillsam-
mans med eventuella bestämmelser om grundläggning, så som att byggnader ska 
uppföras utan källare.
Området för föreslagen verksamhet i sydväst ligger ca 200 meter från kusten och av 
områdets ca 3 hektar ligger ungefär hälften inom område som berörs av strandskydd. 
Att anlägga föreslagen damm eller våtmark i anslutning till exploateringsområdet kan 
komma att kräva dispens från strandskyddet. 
Marken ligger på nivåer som riskerar att översvämmas vid extrema högvatten enligt 
aktuella prognoser. I kommande detaljplan behöver kommunen ta ställning till vilken 
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öppna landskapsrum

slutna landskapsrum

vatten/våtmark

höga naturvärden

inventerat område enligt SIS

område med påtagliga naturvärde

område med höga naturvärde

föreslaget 
exploateringsområde

föreslagen 
damm eller våtmark

förändring av natur

princip som ska väljas för att klara en förväntad översvämningsrisk och nivån på 
färdigt golv ska regleras. Till vilken nivå regleringen behöver ske beror på bygg-
nadernas art och beräknade planeringshorisonter. Parkering och iordningställande 
av omgivningarna, för att göra området mer tillgängligt för allmänheten, kommer 
påverka närmiljön. 
För kuststräckan och Kalmarsund föreslås ingen förändring. Det kan dock bli aktuellt 
att röja och iordningställa mark väster om föreslagen etablering vid Marstrandshor-
van. För detta krävs dispens från strandskyddet.
Längst i söder fi nns ett område utpekat som utredningsområde för framtida utveckling 
av Trafi kplats Färjestaden. Område är ca 1,5 hektar stort och här växer främst ek, 
björk och al med en mycket riklig blomning av vitsippor under våren. Området har i 
Översiktligt naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp klassats som natur-
värdesklass 1, högsta naturvärde, med störst positiv betydelse för biologisk mångfald. 
En fördjupad inventering och utredning av naturvärden krävs i det fortsatta arbetet 
med trafi kplatsen. 
Som en följd av exploateringarna kan mycket attraktiva men svåråtkomliga delar av 
programområdet blir mer tillgängliga. Inte minst kuststräckan vid föreslaget hotell 
förväntas bli mer tillgängligt för allmänheten.
En mycket liten del av programområdets naturmark tas i anspråk vilket innebär att 
områdets höga naturvärden, skyddade och oskyddade kan bevaras.



40 (50)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 09/1161
SAMRÅDSHANDLING 2015-01-22, rev. 2016-04-26
GODKÄND 2016-04-26 § 95

befintlig 
bostadsbebyggelse

befintliga 
verksamheter

föreslagen exploatering
bostadsbebyggelse
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kulturhistoriska intressen

område som kräver fördjupad 
inventering och utredning av

Bebyggelse
Programförslaget möjliggör en utbyggnad av verksamheter för besöksnäringen och 
ett attraktivt boende på en central plats med både god tillgänglighet till kollektivtrafi k 
och service och närhet till rekreation och friluftsliv.
Vid Marstrandshorvan föreslås ett område för verksamhet. Verksamheten i området 
ska riktar sig mot allmänheten och besöksnäringen. Exempelvis vandrarhem, hotell 
eller småskalig handelsverksamhet. Bebyggelsen inom området kommer ligga väl 
synligt från bron med sin föreslagna placering närmare kusten är 300 meter och 
därmed kan ett nytt landmärke skapas. Utformningen av byggnaden och dess omgiv-
ning är mycket viktig eftersom etableringen väsentligt kan förändra upplevelsen 
av att anlända till Öland. Stränga utformningskrav kan vara lämpliga i kommande 
detaljplan. 
För de båda föreslagna bostadsexploateringarna väster om väg 958 är bostäder i en 
mindre skala är lämplig. Det innebär villor, radhus och parhus. De båda områdena 
förväntas kunna rymma ca 40 byggnader vardera. Beroende på utformning kan det 
innebära upp till ca 350 bostäder. Bebyggelsestrukturen behöver inte följa kvartersbe-
byggelse utan kan ges en friare utformning. Det viktiga är att bebyggelsen anpassas 
till de befi ntliga strukturelementen så som stenmurar och värdefulla träd. Områdena 
ska också anpassas till angränsande naturmiljöer. 

föreslagen bebyggelse
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Öster om Möllstorpsgatan föreslås enbart viss komplettering av den befi ntliga 
bostadsbebyggelsen. Dessa kompletteringar ska i volym och material anpassas till 
befi ntlig bebyggelse. 
Mellan väg 958 och Möllstorpsgatan föreslås områden för verksamheter. Ett mindre 
område i norr där närheten till befi ntlig bostadsbebyggelse kan påverka verksam-
hetens art. I de mellersta delarna föreslås en möjlighet att utöka ett redan befi ntligt 
gårdscentrum. Marken söder om djurparken föreslås vara möjligt att ta i anspråk för 
en utveckling av den befi ntliga verksamheten med till exempel övernattningsstugor 
och ställplatser. De två tvillinggårdarna föreslås också kunna tas i anspråk för att 
utveckla djurparken. Verksamheten bör vara av en sådan art att gårdarnas kulturhis-
toriska värde kan lyftas fram och förtydligas. Värden så som byggnadernas placering 
och samstämmigheten i material, färgsättning och proportioner och byggnadernas 
karaktäristiska detaljer. Den imponerande pilallén kan också med fördel knytas 
tydligare till gårdsmiljöerna.  

Gator och trafik
Inom de båda västliga exploateringsområdena krävs två nya vägsystem. Båda vägsys-
temen kan ske genom upprustning av befi ntliga vägar och befi ntliga utfarter mot väg 
958. Det södra exploateringsområdet föreslås i anslutning till den nyanlagda vägen 
i höjd med djurparken. Det norra exploateringsområdet föreslås i anslutning till de 
båda grusvägarna centralt i området. Utbyggnad av och förbättringar på vägarna och 
eventuella åtgärder i korsningar studeras noggrannare i detaljplaneskedet.
Marken kring Trafi kplats Färjestaden utpekas som utredningsområde. Denna knut-
punkt, vilka samtliga resanden till och från Öland behöver passera kommer på sikt 
att behöva utvecklas. En möjlig åtgärd kan vara en ny ramp för trafi k som kommer 
norrifrån och som ska vidare västerut. Denna åtgärd skulle frigöra utrymme längs väg 
137 där en strategiskt riktig bytespunkt för kollektivtrafi ken skulle kunna anordnas. 
Placeringen kan på sikt underlätta pendling för fl er invånare och nyttjar redan 
ianspråktagen mark.
Kommunen ska verka för att cykelvägen från Möllstorpsläge under väg 137 till 
Turistvägen tillsammans med vägen ner till Möllstorpsläge, Djurparksvägen och 
Möllstorpsgatan ska kännas trygg att nyttja hela året, både avseende förbipasserande 
trafi k och upplevd känsla av utsatthet. På delar av sträckan, speciellt i västra delen 
i anslutning till Brofästet, kan det bli aktuellt med utbyggnad av belysning utmed 
passagen. Passagen och föreslagna etableringar väster om väg 958 innebär att antalet 
oskyddade trafi kanter som behöver korsa väg 958 ökar. I kommande arbete behöver 
en trafi ksäker övergång över väg 958 utredas. Det vore lämpligt att utvidga cykelvä-
gen längs väg 958 västerut och förse den med belysning tillsammans med en tydligare 
gräns mot körbanorna. Planläggning av områden längs väg 958 behöver också säkra 
att hållplatser i anslutning till bebyggelse kan ordnas trafi ksäkra.
Trafi kmängderna bedöms öka till följd av föreslagen exploatering. Om föreslagna 
bostadsexploateringar utnyttjas maximalt innebär det ca 350 nya bostäder. Det ökade 
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antalet bostäder förväntas generera ökade trafi kmängder som maximalt kan uppgå till 
ca 1 400 fordonsrörelser per dygn. I det fall föreslagna bostadsexploateringar enbart 
bebyggs med fristående villor beräknas dessa genererar ca 350 fordonsrörelser. Ex-
ploateras område vid Marstrandshorvan enligt planansökan för fastigheten Möllstorp 
1:22 innebär det en hotelletablering med ca 300 hotellrum vilket beräknas medföra en 
ökning på ca 850 fordonsrörelser per dygn. En utökning av Ölands djurpark bedöms 
medföra en ökad trafi kmängd på ca 150 fordonsrörelser per dygn. Trafi kökningen för 
övrig föreslagen verksamhet är försumbar. Detta innebär sammantaget en ökning av 
mellan 1 350 och 2 400 fordonsrörelser.

föreslagna nya vägar och förbättringsåtgärder på befintligt vägnät

sekundär väg

lågtrafikerad väg
asfalt

åtgärder på befintlig 
gång- och cykelväg

utredningsområde
Trafikplats Färjestaden
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Teknisk försörjning
All tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och spillvattennät. 
Höjdskillnader inom området gör att det kan komma att krävas pumpstationer.
Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen. Det fi nns goda förutsättningar för 
infi ltration av dagvatten i området. Kommande detaljplaner ska i möjligaste mån styra 
anläggandet av lokala, öppna dagvattensystem vid varje enskilt exploateringsområde 
till marker med hög genomsläpplighet och i naturliga lågpunkter.
Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen och gröna tak och fasader kan 
komma att bli aktuellt. Åtgärderna ska anpassas till marknivåer som inte påverkas av 
höjda havsnivåer. 
För tillkommande bebyggelse bör brandposter utformas med en kapacitet på 600 l/
min och vara belägna på ett längsta avstånd på 150 m från nytillkommande byggna-
der. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ska säkras så att slangdragning och 
transport av materiel inte behöver ske längre sträckor än 50 meter. Samråd sker med 
Räddningstjänsten. 

Energi, värme och avfall
Befi ntliga transformatorstationer, lokala ledningar och regionledningen ska beaktas i 
samband med ny vägdragning och bebyggelse. Samråd sker med nätägaren i detalj-
planeskedet.
Individuella lösningar för uppvärmning föreslås. Koldioxidneutrala lösningar upp-
muntras.
Befi ntliga telestationer och teleledningar ska beaktas i samband med ny vägdragning 
och ny bebyggelse. Anslutning till tele och kommunikation ordnas från närmaste 
telestation. Samråd sker med nätägaren i detaljplaneskedet. 
KSRR regler för sophantering och tillfartsvägar ska följas i samband med planlägg-
ning. KSRR är samrådspart i detaljplaner.

Störningar
Bullerberäkningar är gjorda dels vid Möllstorpsgatan dels vid kustlinjen. Ca 70 meter 
från väg 137 vid Möllstorpsgatan överskrids inte gällande riktvärde för buller. Över 
vatten färdas dock ljudet annorlunda och vid kustlinjen krävs hela 250 meter för 
att klara gällande riktvärde för nybyggnation. Föreslagna områden för bostäder och 
verksamhet vid Marstrandshorvan ligger 400 meter från väg 137 och bullerberäk-
ningar visar att dessa etableringar klarar gällande riktvärde för buller både ekvivalent 
vid fasad och maxvärden vid uteplatser.
Ingen förändring föreslås i områden som kan vara utsatta för påverkan från befi ntligt 
vägnät vare sig i form av buller eller visuellt. Ökning av trafi ken till följd av 
programförslaget bedöms inte bidra till någon störning vare sig i form av buller eller 
visuellt på föreslagna områden. Trafi kökningen påverkar främst på väg 958 som inom 
programområdet har mycket god standard och där bebyggelse i direkt anslutning till 
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vägen saknas. Påverkan på befi ntlig bebyggelse förändras ej.
I samband med detaljplan för Trafi kplats Färjestaden behöver bullerutredning göras.

Kommunen bedömer inte att djurparkens verksamhet är av en sådan natur att den 
kräver skyddsavstånd för djurhållning. 

Avloppsreningsverket i Färjestaden ligger ca 550 meter söder om föreslaget område 
för verksamheter och ca 650 meter sydväst om föreslaget område för bostäder. Före-
slagna exploateringsområden ligger i den förhärskande vindriktningen i förhållande 
till anläggningen. I området mellan föreslagen exploatering och anläggningen sträcker 
sig en höjdrygg i öst-västlig riktning och området är täckt av skog, som under de mest 
kritiska månaderna maj-augusti har ett väl utvecklat lövverk. Topografi  och vegeta-
tion tillsammans med de åtgärder som är gjorda för att förbättra tekniken i anlägg-
ningen gör att kommunen bedömer aktuellt avstånd till den föreslagna bebyggelsen 
som tillräckligt för att uppnå intentionen i Boverkes riktlinjer om skyddsavstånd.

Vid föreslagen exploatering för verksamhet vid Marstrandshorvan ligger marken på 
nivåer som riskeras att översvämmas vid extrema högvatten enligt aktuella prognoser. 
I kommande detaljplan behöver kommunen ta ställning till vilken princip som ska 
väljas för att klara en förväntad översvämningsrisk och nivån på färdigt golv ska 
regleras. Till vilken nivå regleringen behöver ske beror på byggnadernas art och 
beräknade planeringshorisonter. Det fi nns goda förutsättningar för infi ltration av 
dagvatten i området. Dagvattenhanteringen tillsammans med övrig infrastruktur 
behöver förläggas på ett sådant sätt att riskerna för översvämning minimeras, både 
vad gäller skyfall och förväntade höjda havsnivåer.

Administrativa och ekonomiska frågor
Annan är kommunen är huvudman för allmän platsmark i angränsande planer.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.
Respektive exploatör ansvara för och bekostar utbyggnaden av föreslagna exploate-
ringar. Hur arbetet ska utföras kan regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatören.
Nya fastigheter och gemensamhetsanläggningar kommer att bildas. Exploatören 
ansvarar och bekostar dessa fastighetsrättsliga åtgärder.
Upprättande av planprogrammet beräknas kosta ca 500 000 kronor inklusive 
utredningar. Kostnaden för planprogrammet faller på kommunen. Ersättning för 
planprogrammet tas ut av exploatörerna i detaljplaneskedet.
Utredningar och utbyggnad av infrastruktur så som vatten, spillvatten, dagvatten och 
brandvattenförsörjning bekostas av exploatören. De nya bebyggelseområdena saknar 
infrastruktur och lösning på hur dessa kan byggas ut beskrivs i detaljplaneskedet. 
Hur ett väl fungerande dagvattensystem som klarar rening och fördröjning trots 
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stigande havsnivåer och skyfall ska utredas i detaljplaneskedet. 
Utredningar och utbyggnad av infrastruktur så som vägar, el, tele och bredband mm 
bekostas av exploatören. De nya bebyggelseområdena saknar infrastruktur och lös-
ning på hur dessa kan byggas ut beskrivs i detaljplaneskedet. 
Kommunen har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl. Denna redovisar en beräknad 
totalkostnad för utbyggnad av vägar, VA och allmänplatsmark på ca 40 miljoner 
kronor.

Tidplan för genomförande
För det södra exploateringsområdet fi nns en inkomman ansökan att detaljplanelägga 
för hotell och bostäder. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att påbörja 
planläggning av området för att utreda om det kan vara lämpligt för exploatering. 
Byggnation avses påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
För övriga föreslagna utbyggnadsområde saknas konkreta uppdrag till kommunen. 
Fastighetsägare äger rätten att ansöka om planläggning, kommunen upprättar inga 
detaljplaner utan att dessa initieras av markägaren.
Kostnaderna för detaljplanläggning betalas av exploatören.

Strandskydd
Inom programområdet fi nns idag ett utökat strandskydd på 300 meter längs kusten 
och ett område med 100 meter strandskydd längs ett naturligt vattendrag. 
Strandskyddet syftar både till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet och 
till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om 
det fi nns särskilda skäl för det och om intresset att ta området i anspråk på det sätt 
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset (PBL 4 kap 17 §). 
De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet anges i Miljöbalken (7 kap 18 c §). 
Ett beslut att upphäva strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att 
säkerställa fri passage för allmänheten. (MB 7 kap 18 f §).
Kommunen föreslår att strandskyddet upphävs i föreslaget exploateringsområde för 
verksamhet i sydväst. Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark.
Placeringen av föreslagen bebyggelsen har anpassat efter utpekade naturvärden. 
Områden där värdefull natur har identifi erats har lämnats fria från bebyggelse. 
För att utreda vilka naturvärden som fi nns inom programområdet har området 
inventerats två gånger och resulterat i två rapporter. Dels Översiktlig naturvärdesin-
ventering av naturområden i Möllstorp, 2014-12-18, dels Naturvärdesinventering av 
område vid Möllstorp, 2015-12-09. Inom områden där strandskyddet föreslås upp-
hävas har inga höga naturvärden påträffats. I angränsning till exploateringsområdet 
ligger natur som bedömts ha högt naturvärde. Länsstyrelsens naturvårdsplan Vass-
område vid Möllstorp med högt naturvärde ligger längs kusten, norr om föreslagen 
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åtgärder inom strandskyddat område

exploatering. I norr och söder fi nns områden med sumpskog. Den norra ligger ca 30 
meter från gränsen för exploateringsområdet och sammanfaller med naturvärde och 
nyckelbiotop. Den södra ligger ca 100 meter från exploateringsområdet. 
Ett ca 200 meter brett område föreslås lämnas mellan föreslagen exploatering och 
kusten. På så vis kan allmänhetens tillträde och möjlighet att röra sig fritt längs kusten 
och längs det naturliga vattendraget säkras. Exploateringen bedöms inte heller skapa 
barriäreffekter utan möjliggör för fortsatt rörlighet för djur i området. Livsvillkoren 
för djur och växter bedöms därför inte påverkas negativt av strandskyddets upphä-
vande.
Kommunen anger särskilt skäl enligt MB 18 c § 5, att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, för att upphäva strandskyddet i området.
I strandskyddslagstiftningens förarbeten framgår, för att det ska vara fråga om ett 
angeläget allmänt intresse, att den planerade åtgärden bör ge långsiktiga fördelar 
för samhället. Det framgår också, för att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt 
intresse, att åtgärd ska tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling, anpassning 
av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller åtgär-
der som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen inom 
strandskyddsområdet. 
Planprogrammet möjliggör för utveckling av främst besöksnäringen på en central 
plats, med både god tillgänglighet till kollektivtrafi k och service och närhet till rekrea-
tion och friluftsliv. En placering nära kusten är intressant ur ett regionalt perspektiv, 
strategiskt placerad för att kunna fungera för de stora besöksmålen i omgivningarna, 
Saxnäs golfbana, Ölands djurpark och besöksmål i Färjestaden och Kalmar. En 

gräns för strandskydd

område där stradskyddet 
föreslås upphävas

område där dispens 
kan komma att krävas

område med höga naturvärden

utpekade skyddsvärda områden
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utveckling av området kommer att ge långsiktiga fördelar, inte bara för Färjestaden 
och Mörbylånga kommun, utan för hela regionen. En etablering gynnar ett större 
nät av attraktiva besöksplatser där resurser behövs för att framför allt kunna erbjuda 
många olika former av övernattning.
Etableringen kommer medföra en ny arbetsplats i regionen i ett läge som möjliggör 
för pendling utan bilresor. Arbetstillfällen skapas både under byggtiden och när 
verksamheten tas i drift
Närheten till Färjestaden kan ses som ett led i en positiv utveckling av tätortsnära 
naturområde och innebär att betydligt fl er människor får tillgång till kustområdet. 
Byggnation i strandnära läge kan försvåra möjligheter att återuppta hävd, t.ex. betes-
drift, på strandängar, men friluftsliv kan vara positivt och bidra till ett ökat slitage, 
vilket kan gynna en del av mångfalden och motverka fortsatt igenväxning.
Läget bidrar också till att i sig locka turister med intresse för den öländska naturen 
vilket ligger i linje med kommunens vision att bli en ledande natur- och kulturkom-
mun. Det ger etableringen ett mervärde som skulle gå förlorat om etableringen 
föreslogs längre österut. 
I väster, norr och öster pekas områden med höga eller påtagliga naturvärden ut. I 
söder fi nns inga direkta naturvärden men skogspartiet är vackert med ett rikligt djurliv 
och bra svampplockning.
I anslutning till exploateringsområdet vid Marstrandshorvan föreslås möjligheten att 
anordna damm eller våtmark för omhändertagande av dagvatten. Iordningställande 
av mark runt verksamheten behöver ske med stor aktsamhet om områdets höga 
naturvärden och kan med fördel regleras med ett skötselprogram. Dispens kan komma 
att krävas för åtgärder inom strandskyddat område.
Planprogrammet föreslår inga förändringar av Kalmarsunds vattenområde.
Frågan kring strandskydd behöver utredas vidare i samband med detaljplan och en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas

Konsekvenser av planens genomförande
Delar av ett hittills orört naturområde tas i anspråk. Den enligt programmet föreslagna 
exploateringen är liten men den kan medföra stora förändringar i området. En positiv 
sådan är att området blir mer tillgängligt för allmänheten ur rekreationssynpunkt.
Inga områden med höga naturvärden tas i anspråk vilket innebär att det rika djur- och 
naturliv som fi nns här inte bedöms påverkas negativt.
Trafi kplats Färjestaden behöver ses över på grund av ökande trafi kmängder. Den 
ökning som planprogrammets föreslagna exploateringar medför bedöms inte i sig 
påverka trafi kplatsen, men sammantaget med alla pågående och kommande etable-
ringar på ön och ambitioner att öka besöksnäringen gör att trafi kplatsen på sikt kan 
komma att behöva omdisponeras.
Föreslagen utökning av befi ntliga verksamheter är positivt för dessa näringars möjlig-
het att utvecklas och säkrar därmed arbetstillfällen i kommunen.
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Strandskyddet föreslås till viss del upphävas. Etableringar inom strandskyddet 
bedöms inte medföra en negativ påverkan på befi ntligt djur- och växtliv. Föreslagen 
etablering påverkar inte heller allmänhetes tillgång till strandområdena negativt. 
Kommunens bedömning är att den allmänrättsliga tillgången till strandområdena kan 
öka. 
Föreslagen bebyggelse för bostäder ligger inom områden med stora omgivande natur-
områden och på plushöjder som klarar stora höjningar av havsnivåerna. Områden för 
bostadsbebyggelse bedöms därmed klara stor klimatpåverkan utan att skadas. Dock 
ska andelen hårdgjorda ytor minimeras och ett genomtänkt dagvattensystem utredas i 
detaljplaneskedet.
Föreslaget exploateringsområde i sydväst, vid Marstrandshorvan, däremot ligger på 
lägre plushöjder och blir på så sätt mer sårbart för stigande havsnivåer. Större ytor 
behöver också hårdgöras vilket gör exploateringen mer känslig för förändringar i 
nederbörden. I detaljplanen behöver lägsta golvnivå regleras och andelen hårdgjorda 
ytor minimeras. Ett genomtänkt dagvattensystem och möjligheten att utföra åtgärder 
för att förhindra framtida risker ska utredas i detaljplaneskedet.

Medverkande
Planprogrammet har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med berörda 
tjänstemän i kommunen.

Mörbylånga 2016-04-26

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
• Utställningsförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


