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Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 

 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

 

Planområdets förutsättningar 

Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga 

naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden? 

Planförslagets förutsättningar 

Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens 

översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan? 

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 

mark och vatten  

djur- och växtliv  

biologisk mångfald  

befolkning 

människors hälsa 

landskap och bebyggelse  

forn-, kulturlämningar och annat kulturarv  

luft och klimatfaktorer 

materiella tillgångar 

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter 

 

 

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande 

miljöpåverkan. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och 

enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Om planen antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska påverkan beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB). 
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Planens syfte 
Syftet med planprogrammet är att skapa möjlighet till ett naturnära 

boende och att utveckla besöksnäringen för att attrahera nya be-

söksgrupper. Vidare är syftet att bevara områdets biologiska mång-

fald samtidigt som naturområden tillgängliggörs för rekreation och 

att planområdets värdefulla jordbruksmark i öster ska kunna fort-

sätta att brukas.  

Planområdet 

 

 

  

 

 

 

Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. Om checklistan 

visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

 JA NEJ 

Plan inom Natura 2000-

område. 

      x 

Plan för ny 

tillståndspliktig 

verksamhet enligt MKB 

förordningen bil. 3 

 x 
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Planområdets förutsättningar 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Lagenligt skyddad natur 

Berörs     

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 3 

kap? 
Miljöbalkens 3 kap handlar om 

grundläggande bestämmelser för 

hushållning av mark- och 

vattenområden. Bl.a. områden av 

riksintresse för naturvården, 

kulturmiljövården, rörliga 

friluftslivet, samt övriga 

riksintressen. 

x  
Riksintresse väg, Kalmar - Möllstorp 

(137) och Färjestaden (136)  - Borgholm. 

Riksintresset bedöms inte påverkas. 

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 4 

kap? 
Miljöbalkens 4 kap handlar om 

särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten 

för vissa områden i landet. 

Gällande Öland: turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen ska särskilt 

beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön. 

x       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 riks-

intresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § 

MB riksintresse obruten kust. Riksintres-

set syftar främst till att skydda bad, cam-

ping och övriga rekreationsintressen ut-

med kustbandet. Planprogrammet bedöms 

inte påverka riksintresset på ett negativt 

sätt, utan snarare ge allmänheten en ökad 

möjlighet till bad och rekreation i områ-

det. 

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 
Miljöbalkens 7 kap handlar om 

skydd av områden:  

  
 

naturpark       x       

naturreservat        x       

kulturreservat        x       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

naturminne x       På fastigheten Möllstorp 2:4, inom djur-

parkens område finns ett antal naturmin-

nesmärkta ekar. Ingen förändring föreslås 

inom området. 

biotopskyddsområde        x       

djur- och växtskyddsområde        x       

strandskyddsområde x       På Öland gäller strandskyddsbestämmel-

serna 300 meter från strandlinjen. Hela 

kuststräckan inom planområdet omfattas 

av strandskydd 300 meter. Se vidare 

”Samlad bedömning av miljöaspekter” sid 

25, punkt 2. 

miljöskyddsområde       x       

vattenskyddsområde       x       

särskilda skyddade områden       x       

generellt biotopskydd x  Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, 

småvatten, odlingsrösen och källor med 

omgivande våtmarker i jordbruksmark, 

omfattas av generellt biotopskydd. Dis-

pens från länsstyrelsen krävs för ingrepp i 

biotopskydd. Stenmurar och öppna diken 

i/angränsande jordbruksmark finns i om-

rådet där verksamhet föreslås i sydväst. 

De omfattas av biotopskydd. Se vidare 

”Samlad bedömning av miljöaspekter” sid 

25, punkt 3. 

- Natura 2000-område?       x       

Regionalt skydd 

Berörs     

- område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde 

(länsstyrelsens 

naturvårdsplan)? 

x        Inom programområdet: Vassområde vid 

Möllstorp Klass 3. Väster om programom-

rådet: Kalmar sunds moränsystem Klass 1. 

Se vidare ”Samlad bedömning av miljöa-

spekter” sid 25, punkt 3. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- nyckelbiotoper 
Nyckelbiotoper är skogsområden 

med mycket höga naturvärden. De 

har en nyckelroll för bevarandet 

av skogens hotade växter och djur. 

x       Inom planområdet finns fyra utpekade 

nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens 

pärlor). 

I områdets västra del, där bäcken rinner 

genom ett sumpskogsområde, finns en 

nyckelbiotop som omfattar 0,3 ha.  

   I den norra delen av området, strax syd-

väst om Saxnäs stugby, finns ädellövträd, 

gammal ek, inom ett område som avgrän-

sats till 0,1 ha.  

I områdets östra delar finns två nyckelbio-

toper som utgörs av lövängsrest med ham-

lade träd (1,2 ha) och lövskogslund med 

ädellövträd och gammal hassel (0,5 ha). 

Se vidare ”Samlad bedömning av miljöa-

spekter” sid 25, punkt 3. 

Kommunalt skydd 

Berörs     

- område som bedömts vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

x  
Området ingår delvis i n9 – Kustnära 

lövskogsområden – Brofästet till stora 

Rör. Sammanhängande lövskogsområden 

finns utmed hela kuststräckan i den nord-

västra delen av kommunen.  

- I samband med eventuella exploateringar 

i kustnära lövskogar ska inventering alltid 

göras för att säkerställa bevarandet av 

befintliga naturvärden. 

- De kustnära lövskogarna är prioriterade 

för sina höga natur- och upplevelsevärden. 

- På platser där ek och gran växer till-

sammans finns behov av att utreda om det 

går att rensa bort gran då dessa annars 

riskerar att kväva ekar och andra ädla löv-

träd. 

- Områden med grova träd och stor andel 

död ved ska prioriteras för framtida ut-

veckling av naturvärden. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Klimatpåverkan 

Vid förändringar i 

temperatur, vindförhållanden 

och vattennivåer, är 

lokaliseringen sådan 

   

- att området utsätts för risk 
hälso- och odlingseffekter av 

värmebölja, stormfällning av skog, 

jordflykt, översvämning, rasrisk 

mm 

x       
För föreslaget område för verksamhet i 

sydvästra delen av planprogrammet behö-

ver lämpliga åtgärder för klimatanpass-

ning utredas i detaljplaneskedet. Före-

slagna områden för bostadsbebyggelse 

bedöms inte utsättas för risk. Se vidare 

”Samlad bedömning av miljöaspekter” sid 

25, punkt 4. 

- att området kan utsätta 

andra områden för risk. 
hälso- och odlingseffekter av 

värmebölja, stormfällning av skog, 

jordflykt, översvämning, rasrisk 

mm 

      x En stor del av området undantas 

exploatering. Skog och odlingsmarker är 

viktiga att bevara. 

-att områdets riskbild 

förändras över tid. 

x       Lokaliseringen av föreslagen bebyggelse 

verksamheter (hotell) närmast kusten. 

Framtida risker behöver tas i beaktande 

vid detaljplanering. Se vidare ”Samlad 

bedömning av miljöaspekter” sid 25, 

punkt 4. 
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Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Översiktsplan  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

       x För området föreslås bostäder 

(b21, b22, b23), väg (g1, g7), 

verksamheter (v10), naturområde 

(n9), promenad/passage (p6).  

Områdena beskrivs mer ingående i 

planbeskrivningen, sid 8.  

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. 

 

Mark- och vattenanvändning 

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller 

vattenanvändning i området 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- i förhållande till faktiska 

förhållanden? 

      x  Området inom planprogrammet är 

stort och heterogent. Öster om 

Mölltorpsgatan finns stora arealer 

jordbruksmark med högt 

brukningsvärde. Här föreslås ingen 

förändring. 

De ytor som föreslås för ny 

bebyggelse är framförallt väster 

om väg 958. Området består av 

stora arealer heterogen skog, till 

stor del påverkad av skogsbruk. 

Naturvärden finns i lövskog med 

grövre ek, i sumpskog, ett naturligt 

vattendrag och i strandområden. 

Strandområdena och stora 

sammanhängande skogsområden 

undantas exploatering.  

Vid trafikplats Färjestaden föreslås 

åtgärder som tar i anspråk 

nuvarande lövskog (ek).  

Som helhet bedöms inte 

genomförandet av planprogrammet 

att medföra en betydande 

förändring av markandvändning. 

Väster om väg 958 innebär 

planprogrammet att tidigare 

oexploaterad mark bebyggs. 

Utformningen av bebyggelsen är 

viktig i detaljplaneskedet. 

- enligt gällande plan?             x Större delen av området är inte 

planlagt, utan består idag av skog 

och åker. I det område där det 

finns en gällande detaljplan 

föreslås inga förändringar. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Lokalisering och adderande effekter 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter 

x             Planprogrammet möjliggör ingen 

ny miljöpåverkande verksamhet. 

Det finns befintlig verksamhet i 

området: Ölands djurpark. I sin 

nuvarande utsträckning bedömer 

kommunen inte att det finns behov 

av att planlägga verksamheten. 

Skulle önskemål om utvidgning 

ske kan en detaljplan komma att 

krävas för hela verksamheten. 

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter 

x                   

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

x                   

Miljömål 

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- strider mot nationella 

miljömål? 

 x       De miljömål som berörs av 

planprogrammet är framförallt: 

God bebyggd miljö, Rikt växt- och 

djurliv, Grundvatten av god 

kvalitet, Hav i balans samt levande 

kust och skärgård, Myllrande 

våtmarker, Levande skogar, Ett 

rikt odlingslandskap.  

Planprogrammet bedöms kunna 

påverka miljömålet God bebyggd 

miljö i positiv riktning. Miljömålet 

Myllrande våtmarker kan gynnas 

av föreslagna dagvattenåtgärder i 

form av dammar/våtmarker. 

Översiktliga inventeringar 

avseende naturvärden och fågelliv 

har genomförts och stora delar av 

området undantas exploatering för 

att skydda utpekade värden.  

En MKB ska tas fram i samband 

med detaljplan för verksamhet i 

sydvästra delen av området och för 

Trafikplats Färjestaden. 

 

- strider mot regionala 

miljömål? 

x             Se ovan. 

- strider mot lokala 

miljömål? 

x             Natur- och kulturvärden värnas. 

- strider mot nationella 

folkhälsomålen? 

x             Sverige har elva folkhälsomål. 

Planprogrammet bedöms kunna 

inverka positivt på ”Trygga och 

goda uppväxtvillkor”, ”Sunda och 

säkra miljöer”, ”Ökad fysisk 

aktivitet”. 

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

x             Genom att så stora arealer 

undantas exploatering av hänsyn 

till naturvärden och jordbruksmark 

bedöms ingen betydande påverkan 

på miljömålen uppkomma. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- kan orsaka skada på 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt? 

x                   

Miljökvalitetsnormer, MKN enl. 5 kap MB 

Kan genomförandet av planen 

medföra: 

    

- att MKN för buller 

överträds? 
Riktvärden för trafikbuller som 

normalt inte bör överskridas vid 

icke väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur är 65 dBA 

ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). 

x             Ny bebyggelse medför ökad trafik. 

Buller från trafik bedöms inte öka 

så att MKN för buller överträds.  

- att MKN för luft överträds? 
Regeringen har fastställt 

miljökvalitetsnormer för 

luftföroreningshalter i tätorter. 

Riktvärden finns för svaveldioxid, 

kvävedioxid, bly, bensen, 

kolmonoxid, bensen samt PM 10 

(partiklar i utomhusluft). 

x             Utomhusluften i Mörbylånga 

kommun är av god kvalité. Förvän-

tad trafikökning bedöms inte leda 

till att MKN för luft överträds. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- att MKN för vatten 

överträds?  
Enligt Åtgärdsprogram för Södra 

Ölands vattendistrikt 2009-2015 

behöver kommunerna utveckla sin 

planläggning så att MKN för vatten 

uppnås och inte överträds. 

x        Två grundvattenförekomster be-

rörs, SE629295-155070, Västra 

Ölands kalkberg i öster och 

SE628596-154217, Mörbylånga- 

Borgholms kalkberg i väster. Båda 

med god kvantitativ och kemisk 

status. 

Ny bebyggelse ska anslutas till 

kommunalt VA-nät och bedöms 

inte påverka grundvattenförekoms-

terna negativt. 

Ytvattenförekomsten Ö s 

Kalmarsunds kustvatten, 

SE562000-162271 har måttlig 

ekologisk status. Den kemiska 

statusen uppnås ej.  

Ytor för dagvattenhantering 

(damm/våtmark) föreslås i 

planprogrammet. Kommande 

detaljplaner ska utreda 

dagvattenhantering och möjlighet 

till lokala öppna lösningar med 

fördröjnings- och reningsdammar.  

Se vidare ”Samlad bedömning av 

miljöaspekter” sid 25, punkt 1. 

Alternativ 

Vad innebär nollalternativet?    Syftet med planprogrammet 

uppnås inte. Ingen utveckling av 

naturnära boende, fritid, turism 

och rekreation sker i området. 

Skogsområdena och kusten i den 

västra delen av området fortsätter 

vara relativt otillgängliga. 

Skogsbruk sparas i de 

skogsområden som föreslås för 

bebyggelse. Inga ingrepp sker 

inom strandskyddat område.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Har alternativ studerats?        x Lokalisering av föreslagen 

bebyggelse har anpassats till 

områdets naturvärden. Stora 

skogsområden och 

sammanhängande jordbruksmark 

har undantagits exploatering. 

Kan alternativa lägen eller 

utformningar ändra 

miljöpåverkan? 

       x Större områden med exploatering 

på värdefull natur och 

jordbruksmark skulle kunna leda 

till betydande miljöpåverkan. 
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Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- instabilitet i 

markförhållandena eller de 

geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

x                   

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

x                   

- risk för erosion? x             Området är inte drabbat av 

stranderosion. Bebyggelse föreslås 

huvudsakligen utanför 

strandskyddat område på ett 

avstånd från minst 300 m från 

strandkant. Inom ett begränsat 

område möjliggörs bebyggelse ca 

200 m från strandkant. Se vidare 

”Samlad bedömning av 

miljöaspekter”, sid 25, punkt 4. 

- förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

      x       Genom en ökning av hårdgjorda 

ytor uppkommer mer dagvatten 

som behöver omhändertas för att 

inte sedimentationen i Östersjön 

ska öka. Hårdgjorda ytor regleras i 

kommande detaljplaner och ytor 

avsätts för omhändertagande av 

dagvatten. Se vidare ”Samlad 

bedömning av miljöaspekter”, sid 

25, punkt1. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Har det aktuella området 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt 

varvid miljö- och 

hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

x                   

 

 

 

 

Vatten 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- förändring av 

grundvattenkvalitén? 

x             Ny bebyggelse ansluts till 

kommunalt VA. Hårdgjorda ytor 

regleras i kommande detaljplan. 

- minskning av 

vattentillgången i någon yt- 

eller grundvattentäkt? 

x         

- förändring av 

flödesriktningen för 

grundvattnet? 

x              

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller 

dräneringsmönster med risk 

för 

översvämning/uttorkning? 

      x       Ny bebyggelse med nya vägar 

medför hårdgjorda ytor. Ytor 

möjliga för infiltration minskar. 

Mängden hårdgjorda ytor ska 

minimeras och regleras genom 

detaljplaneringen. Ytor för lokal 

dagvattenhantering ska avsättas i 

kommande detaljplaner. Påverkan 

från föreslagna områden bedöms 

bli liten. Se vidare sid 25, punkt 1. 

 

- förändringar i 

ytvattenkvalitén 

(bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och 

omblandning)? 

 x       Ny bebyggelse ansluts till 

kommunalt VA. Andelen 

hårdgjorda ytor ökar, vilket ökar 

uppkomsten av dagvatten som förs 

ut till Östersjön. 

Dagvattenhanteringen ska utredas i 

kommande detaljplaner.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrat flöde eller 

riktning eller 

strömförhållanden i något 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

x                   

 

 

 

 

Vegetation 

Bedöms projektet att 

orsaka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av 

växtarter eller 

växtsamhällen? 

x        Programområdet har en areal om 

ca 480 ha och den yta som 

föreslås förändras är ca 35 ha. 

Planområdet hyser som helhet en 

biologisk mångfald genom 

variationen av landskapselement 

och strukturer (odlingsmarker med 

skogsbryn, äldre lövträd, död ved, 

sumpskog, bäck). Denna variation 

kommer att finnas kvar. En 

översiktlig naturvärdesinventering 

har genomförts och områden med 

höga naturvärden undantas 

exploatering. 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad växtart eller 

växtsamhälle? 

 x       Planprogramområdet är stort och 

heterogent. Enligt artportalen 

2016-03-03 finns närmare 500 

fynd av rödlistade arter 

inrapporterade 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. Se vidare ”Samlad 

bedömning av miljöaspekter” sid 

25, punkt 3. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- införande av någon ny 

växtart? 

x        Nya växtarter kan tillkomma på 

föreslagen tomtmark, i form av 

trädgårdar och planteringar. Det 

bedöms dock inte påverka 

områdets vegetation som helhet. 

Djurliv 

Bedöms projektet 

orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av 

djurarter i området 

(däggdjur, fåglar, fiskar, 

reptiler, skaldjur, insekter)? 

 x       Översiktliga inventeringar har 

genomförts. Se vidare ”Samlad 

bedömning av miljöaspekter” sid 

25, punkt 3.  

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad djurart (enligt 

Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art eller 

habitatdirektiv? 

      x       Se vidare ”Samlad bedömning av 

miljöaspekter” sid 25, punkt 3. 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens 

förflyttningar och rörelser? 

 x       Ny bebyggelse och nya vägar 

bedöms medföra liten påverkan för 

djurens förflyttningar och rörelser. 

Större sammanhängande 

skogsområden bevaras. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 x       Verksamhet föreslås delvis inom 

strandskyddat område, men med 

avstånd minst 200 m från 

strandkant. Det kommer inte 

stänga av möjligheten att vandra 

längs kusten. De områden som 

föreslås för bebyggelse är i 

dagsläget relativt svårtillgängliga. 

Viss skogsmark tas i anspråk. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

      x       I och med programförslaget kan 

tillgängligheten till området öka, 

vilket kan öppna upp för en ökad 

rekreation i området. 

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik? 

       x Om föreslagna bostads-

exploateringar utnyttjas maximalt 

innebär det ca 350 nya bostäder. 

Det ökade antalet bostäder 

förväntas generera ökade 

trafikmängder som maximalt kan 

uppgå till ca 1 400 fordonsrörelser 

per dygn. I det fall föreslagna 

bostadsexploateringar enbart 

bebyggs med fristående villor 

beräknas dessa generera ca 350 

fordonsrörelser. En exploatering i 

område vid Marstrandshorvan, 

enligt planansökan för fastigheten 

Möllstorp 1:22, innebär 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 

trafikmängd på ca 150 

fordonsrörelser per dygn. 

Trafikökningen för övrig 

föreslagen verksamhet är 

försumbar. Detta innebär 

sammantaget en ökning av mellan 

1 350 och 2 400 fordonsrörelser. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

    Enligt Trafikverkets 

vägtrafikflödeskarta är 

årsmedeldygntrafiken på väg 958 

ca 1620 fordon (år 2012). 

Mätpunkten ligger norr om 

djurparken. Strax söder om 

djurparken, vid trafikplatsen, 

redovisas för år 2014 en 

årsmedeldygntrafik på 2800 

fordon. 

Trafikökningen bedöms bli stor 

men inte leda till betydande 

påverkan. Trafiken på väg 958 

genom området är idag relativt låg 

och vägen har god standard. 

Längs delar av väg 958 finns en 

separat cykelväg i anslutning till 

körbanan för biltrafik. Cykelvägen 

upplevs i dagsläget som otrygg. 

Åtgärder för att öka säkerheten 

bör ses över. 

Möjlighet att nyttja kollektivtrafik 

finns. 

I en trafikutredning 

(Trafikutredning för 

handelsetablering på Algutsrum 

20:10, daterad 2014-03-28) 

konstateras att Trafikplats 

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 att öka både 

invånarantalet och antalet 

besökare, vilket gör det troligt att 

större åtgärder på sikt kommer att 

bli nödvändiga. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av 

hälsofarliga ämnen? 

x        Luftkvalitén är mycket god och 

påverkan till följd av ny trafik 

bedöms bli marginell. 

- ökning av nuvarande 

ljudnivå? 

 x       Trafikökning bedöms medföra en 

liten ökning av buller jämfört med 

nuvarande ljudnivå. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade 

gränsvärden? 

x             
Översiktliga bullerberäkningar 

visar att det behövs ett avstånd av 

ca 70 meter från väg 137 vid Möll-

storpsgatan för att klara gällande 

riktvärde för buller. Över vatten 

färdas dock ljudet annorlunda och 

vid kustlinjen krävs hela 250 meter 

för att klara gällande riktvärde. 

Ingen ny bebyggelse planeras inom 

områden som beräknas överskrida 

riktvärdena för buller. Föreslagna 

områden för bostäder och 

verksamhet vid Marstrandshorvan 

ligger 400 meter från väg 137 och 

bullerberäkningar visar att dessa 

etableringar klarar gällande rikt-

värde för buller både ekvivalent 

vid fasad och maxvärden vid ute-

platser. 

För befintlig bebyggelse ska 

bullernivåerna överstiga 65 dBA 

för att omfattas av åtgärdsprogram 

mot störningar enligt 

infrastrukturpropositionen 

1996/97:53. 

Ny bebyggelse föreslås på ett 

avstånd av mellan 40-70 meter till 

väg 958, vilket bedöms vara 

tillräckligt för att klara riktvärden 

för buller.  

I samband med detaljplan för 

Trafikplats Färjestaden behöver 

bullerutredning göras. 

 

 

 

 

- vibrationer som kan störa 

människor? 

x                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

      x       Vad gäller djurhållning ska 

lämpliga skyddsavstånd utredas 

från fall till fall, enligt gällande 

översiktsplan. I samband med 

kommunens bedömning ska 

hänsyn tas till bebyggelsemiljö, 

verksamhetens omfattning, 

placering av gödselbrunn, lokala 

förhållanden som avstånd, vind, 

topografi och vegetation m.m. 

Bostadsbebyggelse finns idag 

angränsande djurparksområdet. 

Inga klagomål gällande 

djurhållningen har inkommit från 

närliggande fastigheter. Frågan 

om ev. skyddsavstånd till djurpark 

har diskuterats med länsstyrelsen. 

Enligt länsstyrelsen finns inte 

några särskilda skyddsavstånd 

specifikt för djurparker. 

Ny bostadsbebyggelse föreslås 

som närmast väster om väg 958. 

Ett visst skyddsavstånd uppnås 

genom avgränsande väg. Exakt 

avstånd mellan ny bebyggelse och 

väg 958 utreds i detalj-

plandeskedet.  

I övrigt hamnar inte ny 

bebyggelse i närhet till 

djurhållning. Ingen ny bebyggelse 

föreslås i anslutning till befintligt 

gårdscentra öster om djurparken.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

x                   

- stora eller rörliga skuggor? x                   

Säkerhet 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- explosionsrisk? x                   

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

x                   

- föroreningar x                   

- risk för att människor 

utsätts för strålning (radon 

eller elektromagnetiska fält)? 

 x       Området ligger enligt översiktlig 

radonkarta från SGU inom låg-

normalriskområde för radon. 

Längs landborgkanten vid väg 136 

ökar risken för höga radonhalter.  

- att människor utsätts för 

någon hälsofara (tex. 

otrygghet eller oro)? 

 x       Längs väg 958 behöver utredas 

trafiksäker gång- och cykelväg, 

övergång och busshållplatser. 

 

Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

x             Kulturhistoriska intressen finns 

vid gårdarna med pilallé vid 

Möllstorpsgatan sydost om 

djurparken. Ytterligare utredning 

ska göras av området för att 

undvika att skada kulturvärdena 

vid ev. tillkommande bebyggelse. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- någon förändring eller 

skada på eventuella 

fornlämningar? 

x        Inom programområdet finns 13 

kända fornlämningar. Inga kända 

fornlämningar finns inom 

föreslagna exploateringsområden.  

Om lämningar påträffas ska 

arbetet avbrytas och fynden 

anmälas till Länsstyrelsen. 

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet 

eller skapas någon för 

allmänheten obehaglig 

landskaps- eller stadsbild? 

 x       Vid Marstrandshorvan föreslås ett 

område för verksamhet, 

exempelvis vandrarhem, hotell 

eller småskalig 

handelsverksamhet. Bebyggelsen 

inom området kommer ligga väl 

synligt från bron med sin 

föreslagna placering och därmed 

kan ett nytt landmärke skapas. 

Utformningen av byggnaden och 

dess omgivning är mycket viktig 

eftersom etableringen väsentligt 

kan förändra upplevelsen av att 

anlända till Öland. Stränga 

utformningskrav kan vara 

lämpliga i kommande detaljplan. 

Luft och klimat 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

x                   

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller 

lokalt)? 

x             Stora delar av området lämnas 

orört. Andelen hårdgjorda ytor 

begränsas. 

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

x                   

 

 



 Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 25 (42) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 09/1161 

 2015-01-20, rev. 2016-04-26 

  

 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Lokal klimat 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- att solljusförhållanden 

ändras  

      x       Utformningen av byggnader för 

verksamhet vid Marstrandshorvan 

i sydväst är viktig, då höga 

byggnader kan beskugga område 

österut. Denna fråga behöver tas i 

beaktande i detaljplaneskedet för 

området. Ingen befintlig 

bebyggelse påverkas.  

- att starka vindar eller 

kalluftssjöar skapas 

      x       Det finns en viss risk för att en 

kalluftsjö kan bildas bakom 

byggnader i föreslaget område för 

verksamhet vid Marstrandshorvan, 

beroende på storlek och 

utformning. Detta behöver beaktas 

vid utformningen av bebyggelsen i 

detaljplaneskedet. 

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 

förnyelsebar naturresurs? 

x                   

- att mål och riktlinjer i 

grushushållningsplanen 

motverkas? 

x                   

 

 

  



 Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 26 (42) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 09/1161 

 2015-01-20, rev. 2016-04-26 

  

 

Samlad bedömning av miljöaspekter 

Planprogramområdet är stort och heterogent och berör flera miljöaspekter som beskrivs 

mer ingående nedan.  

1. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

2. Strandskydd 

3. Naturvärden 

4. Klimatförändringar 

5. Jordbruksmark 

6. Samlad bedömning 

 

1. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett styrinstrument för att uppnå god status i alla 

vattenförekomster. Enligt Åtgärdsprogram för Södra Ölands vattendistrikt 2009-2015 

behöver kommunerna utveckla sin planläggning så att MKN för vatten uppnås och inte 

överträds.  

Planprogrammet berör två grundvattenförekomster, SE629295-155070, Västra Ölands 

kalkberg i öster och SE628596-154217, Mörbylånga- Borgholms kalkberg i väster. Båda 

har god kvantitativ och kemisk status. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-

nät och bedöms inte påverka grundvattenförekomsterna negativt. Minimering av andelen 

hårdgjorda ytor är också viktigt för att bibehålla infiltrerbara ytor och inte påverka ny 

grundvattenbildning. 

Planprogrammet berör ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-

162271, vilken har måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej.  

Stora arealer i planprogrammet undantas exploatering. Ny bebyggelse och vägdragning 

innebär dock att ytor hårdgörs och att dagvatten uppkommer. Vid genomförandet av 

planprogrammet är dagvattenfrågan central när det gäller påverkan på MKN för 

ytvattenförekomsten. Dagvatten kan föra med sig näringsämnen och föroreningar, från 

t.ex. biltrafik, ut i Kalmarsund. Kommande detaljplaner behöver reglera och minimera 

hårdgjorda ytor genom planbestämmelser.  

Enligt Mörbylånga kommuns ställningstaganden i översiktsplanen ska omhändertagande 

av dagvatten ske lokalt så nära källan som möjligt och förorenat dagvatten ska renas 

innan det når diken, vattendrag eller havet. 

Möjlighet till fördröjning och rening av dagvatten behöver finnas i anslutning till ny 

bebyggelse, inom kommande detaljplaner. Planprogrammet pekar ut ytor för 

damm/våtmark i anslutning till föreslagen bebyggelse i den västra delen av området. 

Damm/våtmarksområdena har pekats ut efter de naturliga förutsättningarna i området, 

dvs lågt liggande områden utanför naturvärdesområden. Utformning och kapacitet 

behöver utredas i detaljplaneskedet, för att få rätt funktion för rening och fördröjning av 

dagvatten.  

Befintliga vatten/våtmarker som är utpekade i planprogrammet utgörs av sumpskog 

(Skogsstyrelsen). Dessa områden kan förväntas fungera som översvämningsområden vid 
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hög nederbörd och höga flöden. Framförallt området kring bäcken i områdets mellersta 

del, där naturvärdesinventeringen konstaterat höga naturvärden i sumpskog. De övriga 

två kan vara påverkade av skogsdikning.  

Sumpskogen i söder har också ingått i det området där en fördjupad inventering har 

gjorts. Inga särskilda naturvärden har pekats ut i detta område. Frågan om detta område 

kan fungera för dagvattenhantering för område med verksamhet och bostäder har 

diskuterats. Bedömningen är att det inte är lämpligt med direktutsläpp av dagvatten, då 

det kan innehålla föroreningar som negativt påverkar den biologiska mångfalden i 

sumpskogen (Naturcentrum, 2015). Det behöver i så fall ställas krav på någon form av 

försedimentering eller infiltration innan dagvattnet släpps ut. Viktigt är också vilka 

mängder vatten det handlar om och hur det släpps ut under säsongens lopp. Om 

vattenpåsläpp efterliknar en naturlig vattenregim kan naturvärden tillkomma. En yta för 

vatten/våtmark, som ska kunna fungera för dagvattenhantering, har därför pekats ut norr 

om sumpskogen. Utformning, kapacitet och ev. koppling till sumpskogsmiljön i söder 

behöver ytterligare utredas.  

Särskilt viktigt bedöms dagvattenfrågan vara i föreslaget område för verksamhet i 

sydväst, där en större andel hårdgjorda ytor kan behöva anläggas, bl.a. för parkeringsy-

tor. Denna fråga behöver utredas vidare inom ramen för den MKB som ska tas fram i 

samband med detaljplan för området.  

Genom föreslagna ytor för dagvattenhantering och genom att styra andel hårdgjorda ytor 

i detaljplaneskedet bedöms planprogrammet kunna genomföras utan att överskrida 

MKN för vatten. 

2. Strandskydd 

Strandskydd gäller vid havet och vid sjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vattnet (MB 7 kap 13 §).  

På Öland gäller strandskyddsbestämmelserna 300 meter från strandlinjen, både in över 

land och ut i vattnet.  

För vattendrag gäller strandskydd 100 meter på båda sidor om vattendraget. 

Väster om väg 958, i höjd med Ölands djurpark, finns ett naturligt vattendrag som leder 

ner till Kalmarsund. Vattendraget omfattas av strandskydd 100 meter. I samrådsskedet 

föreslogs bostäder längs en kortare del av vattendragets övre sträckning, som närmast ca 

50 meter från bäcken. Handlingarna har därefter justerats så att ingen bebyggelse 

föreslås inom 100 meter från vattendraget. Planprogrammet medför därmed ingen 

påverkan på strandskyddet för vattendraget. 

Inom större delen av planområdet föreslås ingen förändring inom strandskyddat område. 

I föreslaget området för verksamhet i sydväst (vid Marstrandshorvan) föreslogs i 

samrådsskedet bebyggelse (verksamhet, hotell) inom strandskyddat område, som 

närmast ca 100 meter från strandkant. Området för verksamheten har efter samråd 

minskats i storlek och avståndet från strandlinjen har förlängts till ca 200 meter. 

Området för verksamhet ligger delvis inom strandskyddat område och delvis utanför 

strandskyddat område.  

Planprogrammet föreslår att strandskyddet i området för verksamhet upphävs inom 

kvartersmark, i samband med detaljplan för området. Strandskydd ska fortsätta att gälla 
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från strandlinjen och 300 meter ut i vattnet och ca 200 meter upp på land, till gränsen för 

kvartersmark inom detaljplan för verksamheten. För att upphäva strandskyddet i ett 

område krävs särskilda skäl och att åtgärden inte motverkar syftena med skyddet. 

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.   

Etableringen av verksamhet i utpekat läge är strategiskt placerad för att kunna fungera 

för de stora besöksmålen i omgivningarna, saxnäs golfbana, Ölands djurpark och andra 

besöksmål i Färjestaden och Kalmar. Läget bidrar också till att locka till sig turister med 

intresse för den öländska naturen i enlighet med kommunens vision att bli en ledande 

natur- och kulturkommun. Det strandnära läget för verksamheten ger mervärden som 

skulle gå förlorade om etableringen föreslogs längre österut.  

I den utbredning föreslagen etablering hade i samrådet påverkade den mindre delar av 

naturvärdesobjekt vilket hade kunnat leda till en mer allmän försämring av naturvärdena 

genom arealförlust och fragmentering. Genomförd naturvärdesinventering (Naturcent-

rum 2015) fastslog också att byggnation i strandnära läge kan försvåra möjligheter att 

återuppta hävd, t.ex. betesdrift, på strandängar, vilket medför en fortsatt igenväxning 

och försämring av naturvärden men att friluftsliv kan vara positivt och bidra till ett ökat 

slitage, vilket kan gynna en del av mångfalden. 

Den damm/våtmark som föreslås för dagvattenhantering i anslutning till området ligger 

också inom strandskydd. För åtgärder inom området krävs dispens från strandskyddet. 

Frågan kring strandskydd behöver utredas vidare i samband med detaljplan för 

verksamheten i sydväst. 

3. Naturvärden 

Befintligt underlag 

Området domineras i väster av skogsmark och strandområden och i öster av jordbruks-

mark med inslag av lövskogsrester. För att få en överblick av naturvärdena i området 

kontrollerades initialt vilka uppgifter som fanns tillgängliga i Skogsstyrelsens databas 

"Skogens pärlor", rödlistade arter i Artportalen, Länsstyrelsens planunderlag (webGIS). 

Utgångspunkten har varit att inom planprogrammet skydda värdefull natur och 

jordbruksmark från exploatering. 

Inom programområdet finns område som ingår i den regionala naturvårdsplanen (Natur 

och Kultur på Öland, Länsstyrelsen 2001): Vassområde vid Möllstorp Klass 3 och 

Kalmar sunds moränsystem Klass 1.  
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Figur 1. Naturvärden enligt "Natur och Kultur på Öland", Länsstyrelsen i Kalmar län 

2001. Vassområde vid Möllstorp Klass 3 (gulrutigt) och Kalmar sunds moränsystem 

Klass 1 (rödrutigt).  

Vassområdet vid Möllstorp består av betade strandängar och vidsträckta vassområden, 

som sträcker sig längs stora delar av kusten mellan Möllstorp och Saxnäs. Längs 

stranden växer en högvuxen gräs- och örtvegetation.  

Väster om programområdet finns Kalmar sunds moränsystem Klass 1, som utgörs av ett 

omfattande system av submarina moränryggar med höga värden för fågellivet. Området 

är av riksintresse för naturvård. Nordmannen och Nordmanskär samt Norra och Södra 

Kalvholmen är avsatta som fågelskyddsområden. 

Ovanstående områden påverkas inte av föreslagen exploatering. 
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Inom planprogramområdet finns fyra utpekade nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens 

pärlor). Se figur 2. 

 

Figur 2. Skogsstyrelsens utpekade nyckelbiotoper (rödmarkerade områden). Brun-

streckat område kring bäcken i västra delen är inte nyckelbiotop, men utpekat 

naturvärde. 

I områdets västra del, där bäcken rinner genom ett sumpskogsområde, finns en 

nyckelbiotop som omfattar 0,3 ha. Alsumpskog med bukettformigt växtsätt, hög och 

jämn luftfuktighet, meandrande vattendrag. Gamla träd med trädhåligheter, bohål och 

hackmärken efter hackspettar förekommer. 

I den norra delen av området, strax sydväst om Saxnäs stugby, finns ädellövträd, 

gammal ek, inom ett område som avgränsats till 0,1 ha. 

I områdets östra delar finns två nyckelbiotoper som utgörs av lövängsrest med hamlade 

träd (1,2 ha) och lövskogslund med ädellövträd och gammal hassel (0,5 ha). 

Utpekade nyckelbiotoper påverkas inte av föreslagen exploatering. 

Enligt artportalen 2016-03-03 finns närmare 500 fynd av rödlistade arter inrapporterade 

under perioden 2000 – 2016 (figur 3). 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. 

Enligt uppgift från länsstyrelsen finns arter som är skyddade enligt artskyddsförordning-

en: havsörn, bivråk, höksångare, svarthakedopping, kornknarr, kalvnos, flockarun, 

skogsknipprot, nattviol, tvåblad m.fl. I området finns även en stor population av ekoxe 

(fridlyst enligt artskyddsförordningen). Många av dessa arter är knutna till ekmiljöerna i 

området.  
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Figur 3. Inrapporterade rödlistade fynd i Artportalen. Röd streckad linje markerar 

programområdet. 

 

Genomförda inventeringar 

Flera fältbesök och en översiktlig inventering genomfördes under 2014 för att anpassa 

föreslaget planprogram till naturvärden. Den översiktliga inventeringen (Lundkvist, 

2014) omfattade hela planområdet väster om väg 958, från Ölandsbron i söder till 

Saxnäs stugby i norr. Området består till största delen av heterogen skog, med olika 

typer av barrskog och lövskog. Inslag av jordbruksmark finns. Hela västra partiet består 

av en varierande strandzon.  

Elva delområden med naturvärden pekades ut, se figur 4 och 5. Dessa områden har i 

planprogrammet markerats som naturmark med höga naturvärden.  
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Figur 4. Programområdets nordvästra del med områden med höga naturvärden 

markerade som A-G. Röda stjärnor är grov till mycket grov ek.  

 

Figur 5. Programområdets sydvästra del med områden med höga naturvärden markerade 

som H-K. Röda stjärnor är grov till mycket grov ek. 
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Under samrådstiden 2015 inkom synpunkter från Länsstyrelsen om att ytterligare 

inventeringar behövde göras i området. Ytterligare inventering genomfördes av 

Naturcentrum AB under juli-okt 2015, enligt standardiserade metod (SS 199000:2014) 

med tillägg detaljerad redovisning av artförekomst samt kartering av generella 

biotopskydd. Inventeringsområdet avgränsades till programområdets sydvästra del, där 

område föreslagits för verksamhet och bostäder. Inventeringen resulterade i åtta 

utpekade områden med naturvärden, varav tre med bedömt högt naturvärde och fem 

med påtagligt naturvärde (se figur 6). Stenmurar och öppna diken som omfattas av 

biotopskydd identifierades och markerades ut på karta (se figur 7 och 8).  

Slutsatserna av inventeringen blev: 

 Skogsmarken inom inventeringsområdet är starkt påverkat av skogsbruk. Delar 

av inventeringsområdet kan ändå bedömas ha påtagligt till högt naturvärde. Mest 

värdefullt bedömdes vara en lövsumpskog, en igenväxande strandäng och ett 

hagmarksobjekt, alla med högt naturvärde.  

 Totalt 20 naturvårdsintressanta arter påträffades under Naturcentrums invente-

ring inom inventeringsområdet 2015. Nästan samtliga fynd gjordes inom avgrän-

sade naturvärdesobjekt.  

 Av generellt biotopskydd i jordbrukslandskapet identifierades flera stenmurar 

och öppna diken, vilka vid exploatering kräver dispens från biotop-

skyddsbestämmelserna.  

 Planerad hotellanläggning ligger mest utanför utpekade naturvärdesobjekt, men 

kommer att ta i anspråk mindre delar av tre naturvårdsobjekt. Planerad bebyg-

gelse kommer att påverka ett naturvärdesobjekt.  

 Gröna värden i området kan gynnas genom framtagande av en konkret skötsel-

plan i samband med fastställelsen av detaljplanen. En sådan plan skulle kunna 

stärka naturvärdena i området, så att vissa objekt i princip skyddas utan åtgärder 

(nr 3, 4, 6, 7), medan andra behöver restaurering och skötsel (nr 1, 2).  
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Figur 6. Kompletterande naturvärdesinventering i sydvästra delen av programområdet. 

 

Figur 7. Generella biotopskydd: stenmurar i jordbrukslandskap. 
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Figur 8. Generella biotopskydd: Öppna diken i jordbrukslandskap. 

 

Parallellt med naturvärdesinventeringarna genomfördes särskilda fågelutredningar. En 

bedömning av skyddsvärda fågelförekomster gjordes i ett första led för hela program-

området (Ottvall, 2014). Bedömningen gjordes i samråd med Ölands Ornitologiska 

Förening (ÖOF). ÖOF visste att mindre hackspett, bivråk och röd glada förekom i 

området, men antal och boplatser var mindre kända. Havsörn och bivråk var kända i 

området sedan tidigare. En skyddszon, "undantagsområde", rekommenderades med 

hänsyn till boplats för havsörn och ev. boplats för bivråk. En kompletterande utredning 

rekommenderades avseende rovfåglar och mindre hackspett. 

Kompletterande fågelinventering genomfördes under 2015 (Ottvall, 2015). Sammanfatt-

ningsvis resulterade inventeringen i följande: 

Mindre hackspett noterades med 2-3 revir i den sydvästra delen av programområdet. 

Häckning kunde inte konstateras, men lämpliga boträd finns i alkärr norr och söder om 

det planerade exploateringsområdet (verksamhet) med fördjupad inventering. Arten 

observerades i båda alkärren. Se figur 9. 

Röd glada sågs regelbundet i området och indikationer på häckning gjordes 3-4 km 

nordost om området, men inte i inventeringsområdet eller i dess absoluta närhet.  

Spelflygande bivråk observerades nordost om området och en hona sågs vid fem 

tillfällen i en begränsad del centralt i området. Trots mycket eftersök kunde inget bo 

hittas. Högst sannolikt häckar bivråk (NT) när betingelserna är tillräckligt goda. 
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Vid eftersök av bivråk noterades en häckning av duvhök, en häckning av sparvhök, en 

häckning av brun kärrhök i vassen längs strandlinjen samt en trolig häckning av lärkfalk 

(varnande fågel) i norra delen nära Saxnäs. 

Ett känt havsörnsbo finns inom programområdet. 

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.  

Tillräckligt med skogsareal behövs för att både duvhök och bivråk ska kunna 

förekomma tillsammans. Vid exploatering enligt samrådsförslag bedömdes det vara 

tveksamt om detta uppfylls. Förekomsten av mindre hackspett bedömdes inte påverkas 

om alkärren i observerade revir inte exploateras och äldre träd i exploateringsområden 

tillåts stå kvar. Brun kärrhök (fågeldirektivsart) som har boplatser i strandnära 

vassruggar påverkas troligen inte heller av bostadsbebyggelse enligt planprogram. 

I övrigt blir effekten av bostadsbyggande att antalet fågelrevir minskar överlag, men det 

är i huvudsak av arter med tämligen stora bestånd på Öland. 

Det undantagsområde som tidigare föreslagits av hänsyn till rovfåglar i norra delen av 

planprogramområdet utökades. Byggnadsarbeten bör utföras med försiktighet under 

perioden januari-april, då havsörn är som mest störningskänslig. Skogsavverkning och 

byggnadsarbeten bör undvikas under perioden 20 april- 31 juli, för att minimera 

störningar på fågellivet allmänt.  

 

Figur 9. Fågelinventeringen resulterade i ett undantagsområde i norr, av hänsyn till 

rovfågel. Gula stjärnor markerar förekomst av mindre hackspett och blå ringar 

uppskattade revir. Inom rödmarkerat område gjordes en fördjupad fågelinventering, 

revirkartering. 
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4. Klimatförändringar 

Förväntade klimatförändringar i Kalmar län och riktlinjer för klimatanpassning 

beskrivs i kommunens översiktsplan. Följande punkter summerar klimatförändring-

arna: 

- Ökad temperatur, årsmedeltal såväl som värmetoppar 

- Ökad nederbörd, årsmedeltal såväl som skyfallsmängder 

- Höjd havsnivå, medelvattenstånd 

- Ökad risk för ras, skred och översvämning 

Några ställningstaganden i översiktsplanens angående klimatanpassning är: 

- I samband med planläggning ska kommunen alltid vidta åtgärder som före-

bygger framtida klimatpåverkan 

- Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, negativa vär-

meeffekter och risk för människors hälsa ska alltid göras i samband med 

planläggning. 

- För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska 

följande åtgärder alltid vidtas i samband med planläggning: 

o Trädplantering för att ge skugga 

o Minimera andelen hårdgjorda ytor  

o Multifunktionella ytor, dvs ytor som kan fungera för flera ändamål 

t.ex. dagvattenhantering, rekreation och parkering. 

- Om möjligt ska även nedanstående åtgärder vidtas: 

o Fördröjningsmagasin och dammar för uppsamling av dagvatten i 

samband med ojämna flöden 

o Anläggande av gröna tak och fasader 

o Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen 

o Medvetenhet om att mörka material och färger kan ha negativ på-

verkan på temperaturen vid värmeböljor. 

- Lägsta tillåten golvnivå för nybyggnation är + 2,5 meter över havets medel-

nivå. Siffran kan komma att justeras i samband med fastställandet av reg-

ionala riktlinjer. 

 

Länsstyrelsens regionala riktlinjer har landat i rekommenderade säkerhetnivåer för 

samhällsviktiga funktioner och bostadsbebyggelser på en plushöjd av 280 cm över 

dagens medelvattennivå för Mörbylånga kommun. 

Föreslagna områden för bostäder ligger som lägst ca + 6 meter över havets medelnivå. 

Därmed föreligger ingen risk för översvämning till följd av framtida havsnivåhöjning. 

När det gäller föreslaget område för verksamhet så viker 2,5-meterskurvan av in över 

jordbruksmarken, vilket medför att nivån där är något lägre än omgivande skogsmark. 

Infrastruktur och grundläggning ska anpassas för att inte skadas av höga havsvattenni-

våer. Den lägre liggande delen av jordbruksmarken kan behöva fyllas upp. Planpro-

grammet föreslår att minimera andelen hårdgjorda ytor och ett genomtänkt dagvattensy-

stem som möjliga åtgärder för att minimera skaderisken.  

Det finns ytterligare möjligheter att klimatanpassa verksamhetens byggnad/er, vilka som 

är mest lämpliga behöver utredas i detaljplaneskedet.  
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Figur 11. Översikt över områdets geologi.  

 

Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 

och den platta eller lätt sluttande topografin. Längs vissa kuststräckor finns risk för 

stranderosion, vilket redovisas i kommunens översiktsplan. Några sådana områden finns 

längs kommunens sydvästra kust, t.ex. vid Kleva och upp till Haga Park. Planprogram-

met ligger inte inom eller i närheten av något område med risk för stranderosion. Figur 

11 redovisar översiktligt jordarter inom området för planprogrammet. Kartan visar att 

jordarterna inom området domineras av postglacial finsand och sandig morän, med 

inslag av postglacial silt. Det innebär låg risk för erosion, ras och skred i området.  

Längs kusten finns några områden med potentiellt hög eroderbarhet, bestående av sand, 

grus, lera eller silt. Ett sådant område finns i strandområdet väst/nordväst om föreslagen 

verksamhet vid Marstrandshorvan. Kalmarsund är långgrunt och strandkanterna i 

området är flacka vilket minskar risken för erosion. Byggnation i områden med 

potentiellt hög eroderbarhet bör dock undvikas. Genom att verksamheten förläggs på 
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åkermark med avstånd minst 200 meter från strandkant undviker man att bebygga 

eroderbara jordarter som kan finnas i strandområdet.  

Inga instängda områden finns väster om väg 958 enligt kartunderlaget och marken har 

till största del god genomsläpplighet. Det innebär låg risk för översvämning till följd av 

ökad nederbörd vid klimatförändringar. I öster finns stora områden med låg genom-

släpplighet. Där finns också ett område som riskerar att översvämmas vid kraftiga 

skyfall. Detta område ligger på jordbruksmark. Tillrinningsvägarna är små och många, 

inga stora flöden 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. 

Då så stor andel skogsmark och jordbruksmark undantas exploatering bedöms inte några 

negativa värmeeffekter uppstå till följd av föreslagen exploatering. Viktigt att i varje 

detaljplan minimera hårdgjorda ytor. 

 

5. Jordbruksmark 

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk. 

Det saknas en kartering av jordbruksmarkens brukningsvärde på Öland. Av programom-

rådets 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 ett visst brukningsvärde och föreslås för utveckling av befintlig jordbruks-

verksamhet.  

Jordbruksmarken i väster bedöms ha ett lågt brukningsvärde och kan därmed tas i 

anspråk för föreslagen etablering av verksamhet och bostäder. Etableringarna ger 

möjliget till ett naturnära boende och ett ökat utbud för besöksnäringen 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 

komma att påverkas negativt. 
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6. Samlad bedömning 

Genom föreslagna ytor för dagvattenhantering och genom att styra andel hårdgjorda ytor 

i detaljplaneskedet bedöms planprogrammet kunna genomföras utan att överskrida 

MKN för vatten. Särskilt viktigt bedöms dagvattenfrågan vara i föreslaget område för 

verksamhet i sydväst, där en större andel hårdgjorda ytor kan behöva anläggas, bl.a. för 

parkeringsytor. Denna fråga behöver utredas vidare inom ramen för den MKB som ska 

tas fram i samband med detaljplan för området.  

Föreslaget område för verksamhet i sydvästra delen av planprogrammet omfattas delvis 

av strandskydd. 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 inom kvartersmark. Dispens krävs för 

föreslaget dagvattenområde (damm/våtmark) i anslutning till verksamhet inom 

strandskyddat område vid kusten. 

Genom att stora arealer sammanhängande skog i väster undantas exploatering bedöms 

goda förutsättningar finnas kvar för naturvårdsintressanta arter. Naturvärdesinventering 

har genomförts och planprogrammet har anpassats efter naturvärden. Förekomst av 

grova träd, framför allt ek, och naturvårdsintressanta arter, behöver kontrolleras i 

detaljplaneskede. För området som föreslås för verksamhet i sydvästra delen av 

planprogrammet behöver en MKB tas fram för att säkerställa att närliggande värdefull 

natur inte påverkas negativt. En skötselplan för värdefull natur kan behöva upprättas i 

samband med MKB för att säkra naturvärden i anslutning till verksamhet.  

Föreslagna områden för bostäder ligger som lägst ca + 6 meter över havets medelnivå. 

Därmed föreligger ingen risk för översvämning till följd av framtida havsnivåhöjning. 

För verksamheten som föreslås i sydväst behöver ytterligare klimatanpassningsåtgärder 

utredas. Det görs lämpligen i samband med den MKB som ska tas fram i detaljplane-

skedet. 

Stora sammanhängande arealer brukningsvärd jordbruksmark öster om Mölltorpsgatan 

undantas exploatering och föreslås fortsätta brukas. Den jordbruksmark som kan tas i 

anspråk för verksamhet väster om väg 958 bedöms ha ett lågt brukningsvärde.  

Föreslaget område för verksamhet (i sydväst) och trafikplats Färjestaden är de 

exploateringar som bedöms ge störst miljöpåverkan inom planprogramområdet.  

Utredningsområdet Trafikplats Färjestaden tar i anspråk område med mycket höga 

naturvärden och bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En MKB ska tas 

fram i samband med detaljplan. 

Exploateringsområdet för verksamhet i sydväst ligger delvis inom strandskydd, i 

anslutning till höga naturvärden och inom område som riskerar att påverkas av 

klimatförändringar. Området bedöms vara möjligt att exploatera så att betydande 

miljöpåverkan kan undvikas. Höga krav behöver ställas på anpassningar till närliggande 

naturvärden, strandskyddets syften, klimatanpassning och dagvattenhantering. För att 

undvika att exploateringen medför en betydande miljöpåverkan ska i detaljplaneskedet 

en MKB tas fram som ytterligare belyser dessa frågor. En skötselplan för värdefull natur 

kan behöva upprättas i samband med MKB för att säkra naturvärden i anslutning till 

verksamhet.  
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Ställningstagande 

Planprogrammets föreslagna exploateringsområden bedöms vara placerade med hänsyn 

till värdefull jordbruksmark och natur.  

De exploateringar som riskerar störst miljöpåverkan är föreslaget område för 

verksamhet nära kusten i sydväst och Trafikplats Färjestaden. 

Utredningsområdet Trafikplats Färjestaden tar i anspråk område med mycket höga 

naturvärden och bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En MKB ska tas 

fram i samband med detaljplan. 

Exploateringsområdet för verksamhet i sydväst (Marstrandshorvan) ligger delvis inom 

strandskydd, i anslutning till höga naturvärden och inom område som riskerar att 

påverkas av klimatförändringar. Området bedöms vara möjligt att exploatera så att 

betydande miljöpåverkan kan undvikas. Höga krav behöver ställas på anpassningar till 

närliggande naturvärden, strandskyddets syften, klimatanpassning och dagvatten-

hantering. För att undvika att exploateringen medför en betydande miljöpåverkan ska i 

detaljplaneskedet en MKB tas fram som ytterligare belyser dessa frågor. En skötselplan 

för värdefull natur kan behöva upprättas i samband med MKB för att säkra naturvärden i 

anslutning till verksamhet.  

Övriga föreslagna exploateringsområden bedöms inte medföra en betydande påverkan 

på miljön. Med tanke på planprogramområdets storlek och heterogenitet, ska nya 

checklistor miljöbedömningar tas fram i samband med detaljplan för att mer i detalj 

utreda exploateringens miljöpåverkan. 

 

Ställningstagande grundas på följande: 

- Planprogrammet bedöms inte påverka några riksintressen enligt 

miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. 

- Planprogrammet bedöms kunna genomföras utan att påverka de 

nationella miljömålen negativt. 

- Planprogrammet kan genomföras utan att miljökvalitetsnormerna för 

vatten överskrids. Kommande detaljplaner ska utreda dagvattenhantering 

och möjlighet till lokala öppna lösningar med fördröjnings- och 

reningsdammar. Särskilt viktig bedöms dagvattenfrågan vara i föreslaget 

område för verksamhet i sydvästra delen av planprogrammet. 

- Föreslaget område för verksamhet i sydvästra delen av planprogrammet 

omfattas delvis av strandskydd. 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 inom kvartersmark. Dispens krävs för föreslaget 

dagvattenområde (damm/våtmark) och ev. andra åtgärder i anslutning till 

verksamhet inom strandskyddat område vid kusten. 

- Översiktliga utredningar över områdets naturvärden har genomförts. 

Området är heterogent och höga naturvärden finns framförallt knutna till 
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lövskogsområden med grov ek. Mer detaljerade utredningar har gjorts i 

området för föreslagen verksamhet i sydväst (Marstrandshorvan) som 

ligger i anslutning till höga naturvärden. Planprogrammet har anpassats 

efter utpekade naturvärden och värdefulla områden har undantagits 

exploatering. I detaljplaneskedet behöver kontrolleras eventuell 

förekomst av grova lövträd, framförallt ek, och värdefulla arter inom 

områden som föreslås för bebyggelse och vägar. I detaljplaneskedet 

behöver också utredas hur nära skyddsvärda områden en exploatering kan 

ske utan att områdets värden går förlorade.  

- Värdefull jordbruksmark undantas exploatering. 

- Inga kända fornlämningar finns inom föreslagna exploateringsområden.  

Om lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och fynden anmälas till 

Länsstyrelsen. 

- Riktvärden för buller från vägtrafik bedöms inte överskridas vid 

nybyggnation. Nya bullerberäkningar behöver tas fram i detaljplaneskede 

för att kontrollera att tillräckligt avstånd uppnås mellan väg 958 och nya 

bostäder. I samband med detaljplan för Trafikplats Färjestaden behöver 

bullerutredning göras. 

- Längs väg 958 behöver utredas trafiksäker gång- och cykelväg, övergång 

och busshållplatser. 

 

 

 

 

För Miljö- och byggnadsnämnden 
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