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Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl  

 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2015-02-09 – 2015-03-16 med 

samrådsmöte 2015-03-04.  

Beslut om samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2015-01-19 § 19. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av samrådsredogörelsen och en 

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

150316 Länsstyrelsen 
 

Allmänt  

Länsstyrelsen anser inledningsvis att 

planprogrammets intentioner/syfte att 

säkra områden med höga naturvärden och 

värdefull jordbruksmark samt att utveckla 

möjligheten till naturnära boende, fritid 

och turism och rekreation är tilltalande. 

Hänsyn måste dock tas till att området är 

helt oexploaterat och att planområdets 

västra del inrymmer höga natur- och 

friluftsvärden. Områdena som föreslås bli 

detaljplanelagt för bland annat hotell och 

bostäder bör beskrivas tydligare liksom 

Kalmarsunds kustvattenområde och vilka 

aktiviteter och åtgärder som kommer att 

genomföras i kustvattenmiljön.  

Programområdets västra del är till stora 

delar igenvuxet och svårgenomträngligt. 

Det är till stor del oexploaterat men för 

den skull inte opåverkat av mänsklig 

aktivitet. Området är delvis starkt 

påverkat av skogsbruk. 

Befintliga miljöer där förändring föreslås 

beskrivs närmare.  

Aktiviteter och åtgärder i vattenområdet 

beskrivs tydligare. Strandskydd om 300 

meter ut i vattnet föreslås inte upphävas 

däremot kan dispens för åtgärder inom 

strandskyddat område komma att krävas. 

Handlingarna revideras. 

Kommunen behöver närmare utreda vilka 

konsekvenser planprogrammet kan få på 

natur- och vattenvärden inom området 

samt utveckla de särskilda skäl som 

Noteras. 
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angetts för att upphäva strandskyddet 

inom bebyggelseområden för hotell och 

bostäder. Även den brukningsvärda 

jordbruksmarken i östra planområdet bör 

lyftas.  

Programförslaget stämmer inte överens 

med gällande översiktsplanen från 2007. 

Arbete pågår dock med att revidera denna 

översiktsplan vilken beräknas antas under 

våren 2015. Den nya planen pekar ut stora 

områden med värdefull natur, områden 

som i första hand är lämpliga för bostäder 

och ett område lämpligt för verksamheter 

som riktar sig mot allmänheten och 

besöksnäringen.  

Kommunfullmäktige antog 2015-03-24  

§ 25 Översiktplan 2014. Beslutet att anta 

översiktsplanen har vunnit laga kraft. 

Handlingarna revideras. 

Planprogrammet tar upp frågor som måste 

beaktas och avvägas vid en utveckling av 

aktuellt område. Länsstyrelsen anser dock 

att flera av förutsättningarna för planen 

bygger på osäkra antaganden och att 

kommunen därför i ett tidigt skede bör ta 

fram en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) för att belysa frågor om 

framförallt; 

• Påverkan på naturvärden, värdefull 

skog (nyckelbiotoper) rödlistade arter 

och skyddsvärd fåglar. 

• Klimatförändringar. 

• Strandskydd 

• Miljökvalitetsnormer för vatten. 

• Dagvattenhantering. 

• Ianspråktagande av jordbruksmark. 

Ett planprogram fungerar som ett 

utredningsmaterial. Kommunen kan i 

programarbetet avgöra vilka frågor som 

kommer behöva utredas i 

detaljplaneskedet. 

I checklista för miljöbedömning slår fast 

att ytterligare och mer detaljerad 

checklista ska upprättas i varje enskild 

detaljplan innan kommunen kan göra 

bedömningen om det krävs en MKB eller 

ej.  

För exploateringsområde för 

verksamheter i sydväst, vid Marstrands-

horvan och för utredningsområde för 

Trafikplats Färjestaden bedöms dock en 

MKB behöva upprättas för att säkerställa 

att byggnation sker på ett sätt som 

minimerar miljöpåverkan. 

Handlingarna revideras. 

 

Länsstyrelsen kommer i sitt 

samrådsyttrande att främst behandla 

sådana frågor som länsstyrelsen har 

särskilt ansvar att bevaka enligt 11 kap 

PBL. 

Noteras. 

Natur- och vattenvärden 
 

Beskriv närmare de delar i 

planprogrammets västra del som ska 

undantas från exploatering. I 

planprogrammets västra del kan man anta 

att det finns höga naturvärden som fågel, 

rödlistade arter osv. Nära området som 

föreslås för hotellbygge finns 

sumpskogsmiljöer vilka inventerats av 

Kommunen har låtit ta fram ytterligare en 

naturvärdesinventering för 

exploateringsområdena vid 

Marstrandshorvan och en fördjupad 

inventering och utredning av skyddsvärda 

fåglar i området.  

Ingen bebyggelse föreslås i norra delen 

av programområdet med hänsyn till 
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skogsstyrelsen. Har Skogsstyrelsen fått 

planprogrammet för yttrande? Om inte bör 

skogsstyrelsen också få tillfälle att yttra 

sig om planområdets västra del. I dessa 

våta miljöer kan det finnas skyddsvärda 

arter som grodor mm. 

Inom planprogramsområdet finns en del 

kända naturvärden. Det finns ett antal 

naturminnesmärkta ekar i och i anslutning 

till djurparken som är skyddade. I området 

har det påträffats ett antal rödlistade arter 

och fridlysta arter och många av dessa 

arter är knutna till ekmiljöerna i området. 

Arter enligt fågeldirektivet bilaga l och 

art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4 är 

upptagna i artskyddsförordningen. Dessa 

arter är av gemenskapsintresse och arters 

naturliga levnadsmiljöer ska därmed 

kunna upprätthållas. Arter funna i området 

som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen är havsörn, bivråk, 

höksångare, svarthakedopping, kornknarr, 

kalvnos, flockarun, skogsknipprot, 

nattviol, tvåblad m.fl . I området finns 

dessutom en stor population av ekoxe 

(fridlyst enligt artskyddsförordningen) och 

är av stor vikt att bevara. 

Genom skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering har alsumpskog 

och ett område med ädellövträd i form av 

ekar uppmärksammats. Vissa signalarter 

har också hittats inom alsumpskogen. I 

naturvårdsplanen för Öland beskrivs ett 

vassområde med naturvärden som finns i 

området. Där finns också en betesmark 

som är uppmärksammad inom Ängs- och 

betesmarksinventeringen. Sumpskogar 

finns också i området som är av värde för 

natur- och vattenmiljön. 

De arter och andra naturvärden som 

uppmärksammats inom området är så pass 

känsliga att exploatering av området 

behöver en bättre och grundligare 

inventering av arter, biotoper och samt en 

rovfågelinventering. Man kan anta att 

området nyttjas av rovfåglar som t.ex. 

bivråk, röd glada och havsörn, på ett eller 

annat sätt. Det bör tydligt belysas vilken 

påverkan och troliga konsekvenser 

framtida planer i området kan ha på 

arterna och biotoperna samt övliga 

skyddsvärda fågelförekomster. I mellersta 

delen, Örkullen västra, har föreslagna 

bostäder anpassats efter resultatet av den 

översiktliga naturvärdes inventeringen, 

men angränsar i norr till område med 

höga naturvärden. 

I programområdets sydvästra del, vid 

Marstrandshorvan konstaterar genomförs 

inventering att föreslagen 

exploateringsområden kan komma att 

påverka områden med höga naturvärden. 

Exploateringsområdena har minskats för 

att undvika att områden med höga 

naturvärden tas i anspråk. 

Handlingarna revideras. 

På grund av att naturvärdena i ett område 

kan förändras till följd av andra orsaker 

än detaljplaneläggning anser kommunen 

inte att det är aktuellt att utföra en mer 

fördjupad naturvärdesinventering i 

programområdets norra delar eftersom 

det är oklart när ett sådant 

detaljplanearbete kommer igång.  
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naturvärden. I Kalmarsund finns ett 

riksintresse för naturvård. 

Planprogrammets påverkan på detta 

riksintresse ska också beskrivas. 

För att kunna bedöma planprogrammets 

lämplighet för markexploatering behövs; 

Inventeringar som följer Svensk standard 

SS 199000:2014, en fältinventering enligt 

svensk standard för programområdet, med 

artförekomst och biotopskyddstillägg, 

översyn av rovfåglar i området såsom 

bivråk, havsörn, röd glada samt planens 

påverkan på arter, biotoper, och andra 

naturvärden i området. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  

Beskriv tydligare MKN vatten för allt 

vatten, inklusive det vattendrag som går ut 

i Kalmarsund, inom västra delen av 

planprogrammet inklusive kustvattnet 

samt vilka konsekvenser en exploatering 

kan få på vattenkvaliteten framförallt för 

slutrecipienten Kalmarsunds kustvatten 

samt vilka åtgärder som krävs för att få 

god vattenstatus. Planprogrammet sträcker 

sig även ut i Kalmarsund. Vid eventuellt 

byggande av hotell och bostäder kommer 

förmodligen, förutom infrastruktur som 

vägar, VA, el osv, även båtplatser, 

badbryggor och annat att byggas. Även 

detta måste utredas närmare vilka 

konsekvenser gällande natur- och 

vattenvärden som exploatering inom 

området kan leda till. 

Aktuellt vattendrag är inte utpekat som 

vattenförekomst och saknar därmed 

klassning. 

Programmets påverkan på recipienten 

Kalmarsunds kustvatten förtydligas.  

Planprogrammet föreslår ingen ändrad 

användning av vattenområdet. En 

etablering kommer dock leda till åtgärder 

som kräver dispens från strandskyddet. 

Detaljplanen för område för verksamhet 

behöver tydligt ta ställning till vilka 

åtgärder som kan vara acceptabla inom 

strandskyddat område. Lämpliga 

styrinstrument kan vara en MKB och en 

skötselplan. 

Handlingarna revideras. 

Dagvattenhantering 
 

Dagvattenhanteringen i de tre föreslagna 

exploateringsområdena för hotell och 

bostäder behöver beskrivas och utredas 

eftersom hårdgjorda ytor tillkommer. Om 

förslaget är att använda sumpskogsmiljöer 

för dagvattenhantering måste det först 

utredas vilka naturvärden det finns inom 

dessa miljöer samt hur dessa värden 

kommer att påverkas. Dessa områden 

kommer dessutom att delvis/periodvis 

läggas under vatten i samband med 

översvämning/skyfall/stigande havsnivå 

och följden blir då att dagvattnet i princip 

går orenat ut i Kalmarsund. Eftersom 

Kalmarsund i dagsläget har måttlig 

ekologisk status måste dagvattnet kunna 

Kommunens intentioner med 

dagvattenhanteringen förtydligas.  

I naturinventeringen för området runt 

Marstrandshorvan utreds frågan om 

dagvattenutsläpp i sumpskog och hur 

naturvärden påverkas beror på 

inkommande vattens kvalité, kvantitet 

och tidsspann. Dessa faktorer beskrivs i 

programhandlingarna. 

Höjda havsnivåers och skyfalls påverkan 

på dagvattensystemet beskrivs. 

Handlingarna revideras. 
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renas/fördröjas innan det går ut i 

slutrecipienten Kalmarsunds kustvatten. 

Kommunen måste beskriva vilka åtgärder 

som kan komma att krävas för att uppnå 

god status på vattenkvaliteten. 

Klimatförändringar 
 

Det saknas beskrivning i planen för vilken 

hänsyn som tas till förväntade 

klimatförändringar (det nämns endast 

kortfattat på sidan 41 under konsekvenser 

av planens genomförande). Här nämns 

även att hotellet kommer ligga på lägre 

plushöjder och är sårbart för stigande 

havsnivåer samt att större ytor behöver 

hårdgöras vilket gör exploateringen 

känslig för förändringar i nederbörden. 

Vidare beskrivs att" golvnivån behöver 

regleras i detaljplanen och att andelen 

hårdgjorda ytor minimeras. Ett 

genomtänkt dagvattensystem och 

möjlighet att åtgärda framtida risker ska 

utredas i detaljplaneskedet". 

Länsstyrelsen anser att förutsägbara risker 

som stigande havsvattennivåer och skyfall 

bör planeras i ett tidigt skede i 

planprocessen så att man tidigt väljer rätt 

utformning och lokalisering. Att inte ta 

hänsyn till befintlig kunskap utan att 

hänvisa till mer genomtänkta framtida 

detaljplaner, (ex vid dagvattenhantering), 

gör att man riskerar låsa fast sig i 

lösningar med förutsägbara problem. 

Planen behöver visa på att planen tar 

tillräcklig klimathänsyn avseende; 

• lägsta byggnivåer i förhållande till 

stigande havsvattennivåer, 

• hur dagvattenhantering och annan 

infrastruktur planeras samt 

• hur man tänker kring hårdgjorda ytor 

och de risker det medför i samband 

med skyfall. 

Planprogrammet redovisar tydligare 

kunskapsunderlag för framtida 

klimatpåverkan tillsammans med en mer 

ingående beskrivning av hur föreslagna 

exploateringar anpassas för att klara 

framtida klimatförändringar. 

Handlingarna revideras. 

 

Hälsa och säkerhet 
 

Reningsverket 
 

Boverket förespråkar ett skyddsavstånd 

om minst 1000 meter mellan bostäder och 

reningsverk kommunen måste redogöra 

för om luktproblem finns idag samt även 

motivera varför ett kortare skyddsavstånd 

är kan vara tillämpbart om bostäder 

Se gemensam punkt 1. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
datum 

2016-04-26 
Dnr 

09/1161 
Sida 

6(49) 
 

 

kommer att placeras inom det 

rekommenderade avståndet. 

Buller  

Någon översiktlig redovisning över 

bullernivåer för föreslagna 

exploateringsområden inom 

planprogrammet har inte redovisats vilket 

bör finnas med. Åtminstone måste det 

redovisas till eventuella kommande 

detaljplaneskeden. 

Noteras.  

En beräkning av bullernivåer för 

föreslagna exploateringar i söder är 

framtagen. Den visar på nivåer under 

gällande riktvärde. Kommunen anser inte 

att det finns behov av ytterligare 

bullerutredningar. 

Geotekniska frågor- risk för skred, 

erosion, ras  

 

Länsstyrelsen anser att geologiska och 

geotekniska förutsättningar behöver 

redovisas tydligare. Detta eftersom 

geotekniska riskfaktorer kan vara 

avgörande för om en föreslagen mark- och 

vattenanvändning ska kunna anses lämplig 

eller ej. Därför bör dessa faktorer hanteras 

tidigt i planprocessen. 

Noteras. 

Geologiska och geotekniska 

förutsättningar redovisas tydligare. 

Handlingarna revideras. 

Skyddsavstånd djurpark 
 

Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets 

senaste vägledning från 2011 för planering 

för och invid djurhållning som presenterar 

relevant forskning och praxis som 

underlag för kommunernas bedömning. 

Eftersom mycket har hänt sedan 

Boverkets allmänna råd gavs ut 1995, får 

denna vägledning ses som ett komplement 

till de tidigare allmänna råden om 

djurhållning. Det finns inte, enligt 

länsstyrelsens vetskap, några särskilda 

skyddsavstånd specifikt för djurparker. 

Noteras. 

Kommunen tolkar länsstyrelsen svar 

tillsammans med det faktum att inga 

klagomål från närboende på grund av 

djurhållningen har inkommit, som att det 

inte finns behov av skyddsavstånd till 

verksamheten. 

Handlingarna revideras. 

Strandskydd 
 

Inom planområdet gäller utökat 

strandskydd om 300 meter för land- och 

vattenområdet utmed kusten samt 100 

meter utmed ett naturligt vattendrag. 

Kommunen föreslår att strandskyddet 

upphävs i två områden. Dels inom område 

för uppförande av ett hotell ca 100 meter 

från kustlinjen dels inom kvartersmark för 

bostäder ca 50 meter från vattendraget. 

Som särskilt skäl för att upphäva 

strandskyddet inom dessa områden anger 

kommunen punkt 5 i 7 kap 18 c § MB, att 

områdena behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

Kommunen justerar programförslaget så 

att ingen mark inom strandskyddat 

område, 100 meter mot det befintliga 

vattendraget, tas i anspråk.  

Handlingarna revideras. 

Se gemensam punkt 2. 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
datum 

2016-04-26 
Dnr 

09/1161 
Sida 

7(49) 
 

 

som inte kan tillgodoses området. 

Länsstyrelsen anser att kommunen 

beskriver de långsiktiga fördelar och 

positiva effekter planprogrammet kan få 

för utveckling av Färjestadens samhälle 

men för att Länsstyrelsen ska kunna göra 

en fullständig bedömning om upphävandet 

är förenligt med gällande lagstiftning 

behöver kommunen även tydligt visa på 

varför en lokalisering utanför 

strandskyddat område är omöjlig eller i 

vart fall orimlig för att tillgodose det 

angelägna allmänna intresset.  

Dessutom behövs en fördjupad 

naturvärdesinventering göras som visar på 

att viktiga naturvärden inte påverkas 

negativt av exploateringen. Speciell 

hänsyn behöver tas till att området idag är 

oexploaterat och att det är få vattendrag på 

Öland som kan definieras som naturliga 

samt att det i planprogrammet berörda 

vattendraget har mycket höga naturvärden. 

Även frågor om förväntade 

klimatförändringar och dagvattenfrågor 

bör klargöras. En samlad 

helhetsbedömning bör framgå i en MKB. 

Jordbruksmark  

Lagstiftningen i 3 kapitlet 4 § miljöbalken 

(MB 3:4) anger en mycket restriktiv 

hållning till att upplåta jordbruksmark till 

bebyggelseändamål. Länsstyrelsens 

bedömning är att kommunen bör lyfta 

frågan om den brukningsvärda 

jordbruksmarken i den östra delen. 

Kommunen bör också utveckla sitt 

förhållningssätt till ianspråktagande av 

jordbruksmarken inom den västra delen av 

programområdet. Resonemang och 

avvägningar kring huruvida exploaterande 

intressen verkligen kan sägas vara 

väsentliga samhällsintressen saknas i 

denna del. 

Se gemensam punkt 3. 

Kultur, bebyggelse  

Gårdsmiljöerna i anslutning till djurparken 

har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Kommunen behöver tydligare visa på hur 

dessa värden skall tillgodoses för att inte 

vidare förvanskas.  

Kommunen förtydligar vilka värden som 

ska säkras.  

Hur dessa värden ska säkras kan inte slås 

fast förrän användningen av byggnaderna 

är klarlagda. Risken är uppenbar att 

föreslagna åtgärder låser användningen 

och att framtida lösningar blir omöjliga 
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Handlingarna revideras. 

Av planprogrammet framgår att 

fritidshusområdet inte har så högt 

kulturhistoriskt värde. Hur dessa 

värderingar har skett eller vilket underlag 

som ligger till grund för ställningstagandet 

har inte redovisats. En kulturhistorisk 

utredning för området vore därför 

lämpligt.  

Möllstorps läge eller Möllstorps läggning 

var från mitten av 1800-talet en populär 

plats för överfart till fastlandet. Några av 

stugorna i området daterar tillbaka till den 

tiden. Beskrivningen av Möllstorps läge 

utvecklas. 

Handlingarna revideras. 

Som helhet anser inte kommunen att 

området har ett speciellt bevarandevärde. 

Kommunen har därför inte för avsikt att 

inleda ett detaljplanearbete i området.  

Av planprogrammet framgår att 

hotelletableringen föreslås bli ett 

landmärke. Det är därför viktigt att det 

beaktas att det öländska landskapet 

karakteriseras av en lägre bebyggelse och 

att högre bebyggelse främst har funnits 

som lantbrukets ekonomibyggnader. 

Planprogrammet har förtydligats vad 

gäller föreslagen exploatering av 

verksamhet vid Marstrandshorvan. En 

planansökan finns dock för en 

hotelletablering som berör aktuellt 

område. Kommande detaljplan ska utreda 

om det är lämpligt med en 

hotelletablering med maximalt 300 rum i 

området. 

Handlingarna revideras. 

I skala kommer en byggnad som kan 

rymma ca 300 rum kunna jämföras med 

lantbrukets ekonomibyggnader. En så 

pass stor byggnad kommer, oavsett 

utformning, bli ett landmärke. 

Kultur, arkeologi 
 

Inom programområdet finns 13 kända 

fornlämningar. Dessa är bland annat en 

fartygslämning i Kalmarsund, ett antal 

boplatser i programområdets östra delar, 

ett par stensättningar och en nutida 

minnessten. Planprogrammet föreslår 

dock ingen exploatering inom dessa 

områden. 

Noteras. 

Jämställdhet och trygghet 
 

I den checklista som kommunen använder 

saknas begreppet "jämställdhet". 

Regeringen har fastställt fyra 

jämställhetspolitiska delmål vilka inte på 

något sätt framkommer i checklistan eller 

uttalas på annat sätt. Ett tips kan vara att 

samrådsgrupper utgörs av en för kvinnor 

och en för män eller en grupp där både 

män och kvinnor finns representerade. 

Detsamma gäller då programmet hänvisar 

till rekreation för "ungdomar". Ges samma 

I checklistan finns begreppet jämlikhet 

som betyder att alla individer, oavsett 

kön, etnisk eller religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter inom livets 

alla områden.  

Kommunen har inte genomfört en 

genusanalys. 

I och med att kommunen följer 

principerna för en brottsförebyggande 
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villkor för både pojkar och flickor att 

vistas där? Kommer aktiviteter att finnas 

och till vilka vänder sig i så fall dessa i 

första hand, både pojkar och flickor eller? 

Planerar kommunen en genusanalys i så 

fall? Planeras trygghet i området utifrån 

kvinnor och mäns olika rörelsemönster 

(kvinnor cyklar män åker bil.)? Belysning 

på mörka stråk med buskage?  

I checklistan bör funktionshinder ändras 

till funktionsnedsättning. 

stadsplanering kan trygghet skapas för 

både kvinnor, flickor, pojkar och män. 

 

 

Miljöbedömning (MKB) 
 

En bedömning bör göras om 

programområdet är lämpligt för 

exploatering enligt 2 kap 6 § och 4 kap 2 § 

miljöbalken ur t ex naturvärdes- och 

vattenkvalitetssynpunkt. 

En del översiktliga utredningar har gjorts 

gällande naturvärden och skyddsvärda 

fåglar inom programområdet 

Länsstyrelsen anser dock att även en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör 

tas fram för att få samlad 

helhetsbedömning av den västra delen i 

planprogrammet eftersom flera faktorer 

som värdefull skog, rödlistade arter, MKN 

vatten, dagvattenhantering, 

klimatförändringar, strandskydd och 

ianspråktagande av jordbruksmark måste 

diskuteras sammantaget och inte läggas 

som enstaka utredningar där varje 

miljöproblem diskuteras var för sig.  

I dagsläget ges en splittrad bild. Om 

däremot en MKB görs kan en mer enhetlig 

och sammanfattande beskrivning ges t ex 

av kumulativa effekter av olika insatser 

inom planområdet kopplat till de problem 

som finns. Risken är, om inte en MKB tas 

fram inom detta plan program, att frågorna 

står obesvarade när ställning ska tas till 

olika detaljplaner.  

Kommunens bedömning är att föreslagna 

exploateringsområden har anpassats efter 

de naturvärdes- och fågelinventeringar 

som gjorts. Det behöver därför inte 

upprättas någon MKB för hela området. 

Däremot bedömer kommunen att en 

MKB behöver upprättas dels för område 

för verksamhet vid Marstrandhorvan, dels 

för utredningsområde för Trafikplats 

Färjestaden.  

Checklistan för miljöbedömning har 

reviderats och kompletterats med en 

samlad bedömning. 

Handlingarna revideras. 

En MKB kan bl a svara på frågan om 

planområdets västra del med dess höga 

naturvärden är den mest lämpade för 

exploatering med bostäder, hotell, båtliv, 

turismsatsningar osv. Länsstyrelsen kan 

med nuvarande underlag inte bedöma om 

planprogrammet kan komma att medföra 

betydande miljöpåverkan.  

Se gemensam punkt 4. 
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Med beaktande av vad som anförts ovan 

kan kommande detaljplaner inom 

programområdet aktualisera prövning 

enligt plan- och bygglagens 11 kap 10 

§.ställningstagande härtill måste 

emellertid göras i varje enskilt planärende. 

Noters. 

150331 Skogsstyrelsen 
 

Underlaget till planprogrammet ger 

intryck av att vara väl genomarbetat där 

hänsyn tagits till samhällets olika 

intressen. 

 

Exploatering av naturområden innebär 

alltid en viss negativ påverkan på 

miljövärden, vilket även gäller i det här 

fallet. I planförslaget framgår att 

målsättningen är att sammanhängande 

jordbruksmarker och områden med höga 

naturvärden ska bevaras i möjligaste mån.  

 

En viktig aspekt på vilken strategi man har 

för miljöhänsynen är betydelsen av att 

undvika fragmentering av områden med 

höga naturvärden. Inom planområdet finns 

en nyckelbiotop och ett naturvärdesobjekt, 

för vilka skogsstyrelsen har tillsynsansvar. 

Då man enligt planförslaget har för avsikt 

att lämna dessa områden orörda har 

skogsstyrelsen inget att erinra mot detta.  

Noteras. 

Att man, som i planförslaget, undviker 

fragmentering av områden med höga 

naturvärden innebär att den totala nyttan 

av naturhänsynen blir högre än den annars 

skulle vara. Detta gäller särskilt området 

runt den bäck som rinner genom en 

nyckelbiotop och ett naturvärdesobjekt, på 

fastigheterna Algutsrum 20:1 och 

Strandskogen 13:29. 

 

Ett område som enligt planen är föremål 

för exploatering är det som ligger i 

anslutning till Trafikplats Färjestaden, 

idag bevuxet med en hasselrik ekskog. 

Området har ännu inte uppnått 

nyckelbiotopstatus men bedöms ha relativt 

höga naturvärden p.g.a. att det är 

ädellövskog med naturvårdsinriktad 

skötsel. Området kan även ha stora värden 

Noteras. 

Se gemensam punkt 5. 
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för landskapsbild och rekreation. 

skogsstyrelsen har inga synpunkter på att 

skogsmark tas i anspråk för exploatering, 

utöver områden med höga naturvärden, då 

skogsbruk inom planområdet bedöms vara 

av marginell betydelse. För den enskilde 

markägaren kan dock skogsbruket ha en 

stor betydelse, särskilt om andra värden än 

de rent ekonomiska beaktas. 

150220 Lantmäteriet 
 

Planbeskrivningen bör kompletteras med 

hur utfartfrågan ska lösas/fördelas för alla 

fastigheter i området.  

Programhandlingarna föreslår två utfarter 

mot väg 958. Tillkommande fastigheter ska 

i huvudsak anslutas till lokalgata med 

anslutning till väg 958 en mer detaljerad 

beskrivning av utfartsfrågan presenteras i 

detaljplaneskedet. 

Hur ska allmänna ledningar säkerställas i 

området?  

Allmänna ledningar säkras som brukligt 

genom u-område med ledningsrätt eller 

förläggs i allmän plats mark, även dessa 

säkras med ledningsrätt vid behov. En 

mer detaljerad beskrivning av allmänna 

ledningar presenteras i detaljplaneskedet. 

150306 Trafikverket 
 

Riksintressen        

Det är Trafikverket som bedömer vilka 

områden som är av riksintresse för 

trafikslagens anläggningar. Områden som 

är av riksintresse för kommunikationer 

enligt 3 kap 8§ miljöbalken ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomsten, utnyttjandet eller framtida 

utveckling av anläggningen. Det är vidare 

Länsstyrelsens roll att bevaka 

riksintressen. Som kommunen skriver i 

planprogrammet omfattas området inte av 

några riksintressen för kommunikationer. 

Dock angränsas området i söder av väg 

137 och i öster av väg 136, som båda är 

riksintressen för kommunikationer. Väg 

137 Mellan Kalmar och Möllstorp är av 

särskild betydelse för regional eller 

interregional trafik. 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 

Noteras. 

En beskrivning av riksintresse för väg 

136 och väg 137 införs och föreslagna 

åtgärders påverkan på desamma. 

Handlingarna revideras. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
datum 

2016-04-26 
Dnr 

09/1161 
Sida 

12(49) 
 

 

trafik. Även om inte vägarna ingår i 

området, bör kommunen i handlingarna 

beskriva vad innebörden är av att vara 

klassificerad som riksintresse, och hur 

planprogrammet kan påverka riksintresset 

för väg 136 och väg 137.  

Vägar       

Statliga vägar som berörs av planförslaget 

är väg 137 söder om planområdet, väg 136 

öster om planprogrammet samt väg 958 

som löper genom om planområdet.  

 

Byggnadsfritt avstånd från vägområdet på 

väg 137 och väg 136 är 30 meter och för 

väg 958 är det 12 meter, och inom detta 

område ska inga byggnader eller andra 

fasta föremål som kan inverka menligt på 

trafiksäkerheten placeras. Eftergivliga 

anordningar så som staket kan tillåtas. 

Ingen ny bebyggelse föreslås närmare 

väg 958 än 12 meter och ingen ny 

bebyggelse föreslås närmare väg 136 

eller 137 än 30 meter. 

Av planprogrammet föreslås ett nytt hotell 

i områdets östra del, tillsammans med ett 

villaområde med ca 50 bostäder. Det går 

att läsa att ”Utbyggnad av och 

förbättringar på vägarna och eventuella 

åtgärder i korsningar studeras 

noggrannare i detaljplaneskedet.” 

Trafikverket vill betona vikten i att utreda 

anslutningsmöjligheter och påverkan på 

väg 958 för att säkerställa en god kvalitet 

och hög trafiksäkerhet. Även 

korsningsmöjligheter för väg 958 bör 

studeras, exempelvis gällande hur man tar 

sig från hotellet till djurparken. Behovet 

av att korsa väg 958 kommer att öka 

betydligt vid bebyggelse på båda sidor av 

vägen. Kommunen bör redan i detta skede 

belysa problemet och utreda 

korsningsbehoven och möjliga lösningar. 

Noteras. 

Behovet av att röra sig tvärs över väg 958 

belyses mer ingående i handlingarna. 

Handlingarna revideras. 

Trafikverket är restriktiva till nya utfarter 

mot det statliga vägnätet och anser att 

antalet enskilda utfarter till väg 958 ska 

minimeras. Befintliga anslutningar bör i så 

stor utsträckning som möjligt samordnas 

till en och samma trafiksäkra anslutning 

till väg 958. I detaljplanearbetet är det 

viktigt att beakta siktförhållandena i 

korsningarna. På sekundärvägen, från en 

punkt 5 meter från primärvägen, ska 

säkerställas en fri sikt på 165 meter i båda 

Noteras. 
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riktningar om högsta tillåtna hastighet på 

primärvägen är 70 km/tim. Om 

hastighetsgränsen är 50 km/tim gäller ett 

siktavstånd på 110 meter. Inom 

siktområdet får inga föremål, byggnader 

eller vegetation uppföras som överskrider 

60 meters höjd. Anslutningar och dess 

utformningar bör studeras och utredas 

vidare i nästa skede, och Trafikverket tar 

inte ställning till anslutningar i detta 

skede.  

Om en konsekvens av detaljplaners 

genomförande i området föranleder 

åtgärder på det statliga vägnätet måste 

kommunen vara beredd att bidra med 

finansieringen av dessa tillkommande 

åtgärder. Innan dessa åtgärder kan 

genomföras måste ett finansierings- och 

genomförandeavtal upprättas mellan 

kommunen och Trafikverket. 

Noteras. 

Trafikplats Färjestaden behandlas inte i 

detta yttrande då den blir föremål för en 

separat utredning. 

Noteras. 

En fingervisning om Trafikverkets syn på 

trafikplatsen skulle i detta läge vara 

mycket bra att ha med sig. 

Gång- och cykeltrafik  

Trafikverket vill påminna om att 

utformning och anslutning vid statlig väg 

bör samrådas med Trafikverket och att 

samtliga gång- och cykelåtgärder i tätort 

bekostas av kommunen oavsett väghållare 

i enlighet med vad som anges den 

regionala transportplanen. Större och nya 

åtgärder på gång- och cykelvägsnätet ska 

utredas i en åtgärdsvalsstudie. 

Noteras. 

Buller  

Vi förutsätter att planen i sin helhet 

utformas så att riksdagens fastställda 

riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De 

nödvändiga åtgärder som kan krävas 

(bullerskydd) ska bekostas av kommunen 

och/eller exploatören. Då planprogrammet 

innefattar bostäder är det särskilt 

angeläget att hänsyn tas till trafikbuller. 

Av planprogrammet framgår på sida 31, 

under rubriken Störningar, att ”Två 

bullerberäkningar är gjorda dels vid 

Möllstorpsgatan dels vid kustlinjen. Ca 70 

meter från väg 137 vid Möllstorpsgatan 
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överskrids inte gällande riktvärde för 

buller. Över vatten färdas dock ljudet 

annorlunda och vid kustlinjen krävs hela 

250 meter för att klara gällande riktvärde. 

Väg 958 genererar visst buller men den 

visuella störningen måste anses låg på 

grund av den inte så myckna trafiken och 

den relativt täta skogen.” Vidare går på 

sida 37 att läsa att ”Förändringen sker 

främst på väg 958 som inom 

programområdet har mycket god standard 

och där bebyggelse i direkt anslutning till 

vägen saknas.”   

Trafikverkets inställning är att den 

föreslagna nya bebyggelsen ska klara 

gällande riktvärden för buller. För de 

föreslagna områdena är detta troligtvis 

inget problem, men om det finns risk för 

att riktlinjerna överskrids bör en 

bullerutredning utföras i samband med 

detaljplaneläggning eller 

bygglovsförfarande. Även buller från 

Ölandsbron är en viktig faktor att ta 

noggrannare hänsyn till i senare 

planeringsskeden, som också nämns i 

programmet färdas ljud annorlunda över 

vatten vilket bör tas med i beräkningarna.  

Noteras. 

En beräkning av bullernivåer för 

föreslagna exploateringar i söder är 

framtagen. Den visar på nivåer under 

gällande riktvärde. Kommunen anser inte 

att det finns behov av ytterligare 

bullerutredningar. 

Flyg  

Etableringen ligger inom den MSA-

påverkande zonen för Kalmar flygplats. 

Flygplatsen är sakägare och ska därför 

beredas möjlighet att yttra sig om det 

inom planområdet förekommer byggnader 

eller andra föremål högre än 20 meter. 

Trafikverket rekommenderar kommunen 

att i redan tidigt skede kontakta 

flygplatsen gällande det eventuella 

hotellet.  

Noteras. 

Luftfartsverket genomför en 

flyghinderanalys och skickar underlag till 

berörda flygplatser. Skicka in blanketten 

”Lokaliseringsbedömning av byggnader, 

eller andra föremål högre än 20 m” till 

Luftfartsverket och berörda flygplatser. 

Mer information finns på Trafikverkets 

webbplats (www.trafikverket.se) och på 

Luftfartsverkets hemsida (www.lfv.se) där 

även blankett finns. 

Lokaliseringsbedömning sker även hos 

Noteras. 

http://www.trafikverket.se/
http://www.lfv.se/
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Försvarsmakten. Läs mer på 

Försvarsmaktens webbplats 

(www.forsvarsmakten.se), där blankett 

finns. 

Den 1 november 2010 trädde 

Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om markering av föremål 

som kan utgöra en fara för luftfarten 

(TSFS 2010:155) i kraft. Dessa 

föreskrifter ska tillämpas vid markering av 

föremål som har en höjd av 45 meter eller 

högre över mark- eller vattenytan och som 

är belägna utanför en flygplats fastställda 

hinderbegränsande ytor. 

Noteras. 

150311 E ON 
 

Inom planområdet har E.ON Elnät både 

ett lokalt och ett regionalt elnät.  

      

Lokalnät  

Det lokala elnätet består av hög- och 

lågspänningsledningar både i mark och i 

luften samt transformatorstationer, se 

bifogad karta. 

 

 

 

För att högspänningsjordkablarna ska vara 

förenlig med detaljplanen yrkar E.ON 

Elnät på att det i plankartan sätts ut ett 4 

meter brett u-område med jordkablarna i 

mitten, i den mån kablarna är lokaliserad i 

kvartersmark. Den restriktion i 

markanvändningen som 

egenskapsbestämmelsen medför bör 

redovisas i planbestämmelserna. E.ON 

Elnät föreslår följande formulering i 

planbestämmelserna vid beteckningen u: 

”Marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området får 

inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

Bestämmelsen ska vid behov finnas med i 

kommande detaljplaner för området.  

http://www.forsvarsmakten.se/
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åtgärd som kan hindra eller försvåra 

bibehållandet av elektriska 

starkströmsanläggningar”. 

För att efterleva Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter måste en 

starkströmsanläggning vara utförd enligt 

god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland 

annat innebär att den ska vara utförd enligt 

svensk standard. Av svensk standard SS 

421 01 01 samt den tillhörande 

handledningen Högspänningsguiden 

framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 

transformatorstation och brännbar 

byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 

meter. SS 421 01 01 föreskriver också att 

nätstationer ska placeras så att de 

rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt 

att tillräckligt utrymme för normal drift 

och underhåll ska säkerställas. 

Noteras. 

E.ON Elnät hemställer att det i plankartan 

sätts ut E-område kring 

transformatorstationen där marken ska 

vara tillgänglig för elektriska 

anläggningar. Ett minsta område på 6x6 

meter ska vara fritt från hinder som kan 

försvåra normalt underhåll. Plankartan och 

planbestämmelserna ska säkerställa att det 

minsta tillåtna avståndet på 5 meter 

mellan transformatorstation och brännbar 

byggnadsdel eller brännbart upplag 

upprätthålls. Det ska vara möjligt att 

kunna ta sig till transformatorstationen 

med tungt fordon. 

Bestämmelsen ska vid behov finnas med i 

kommande detaljplaner för området. 

I den östra delen finns det en 

högspänningsluftledning som är planerad 

för rasering (ljusblå heldragen linje). 

Tidplanen för projektet får vi återkomma i 

ett senare skede. 

Noteras. 

I den västra delen har vi planer för en 

ombyggnad av det lokala nätet i samband 

med exploateringen av Ölands djurpark, 

innan projektstart så är det viktigt med ett 

detaljerat samråd. För samråd kontakta 

Gunnar Krondahl, E.ON Elnät Sverige 

AB, tfn 070-665 98 09. 

 

Noteras. 

Regionnät  
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Det regionala nätet består av en dubbel 50 

kV regionnätsluftledning, Linsänkan-

Degerhamn 1 och 2, se orange heldragen 

linje. 

 

Kraftledningar enligt ovan är omfattas av 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2008:1. 

Starkströmsföreskrifterna reglerar bland 

annat höjd över mark, avstånd från 

ledning till byggnad, brännbart upplag och 

parkeringsplatser. Föreskrifterna ställer 

också högre krav på en luftledning som är 

framdragen inom detaljplanelagt område 

jämfört med motsvarande ledning inom 

icke detaljplanelagt område. 

 

Inom detaljplanelagt område ska 

luftledning vara utförd som brottsäker 

ledning eller i förstärkt utförande enligt 

svensk standard. I dagsläget vet vi inte om 

50 kV luftledningen är byggd för 

detaljplan eller inte utan detta måste 

utredas närmare.  E.ON Elnät förutsätter 

att samtliga ombyggnadskostnader 

bekostas av exploatören för att få 

ledningen anpassade till 

Elsäkerhetsverkets krav för detaljplanelagt 

område. 

Område vid regionluftledningen är inte 

aktuellt att planlägga. 

För att 50 kV luftledningen ska vara 

förenliga med detaljplanen yrkar E.ON 

Elnät på att det i plankartan sätts ut ett 30 

meter brett l-område,  med luftledningen i 

mitten. Den restriktion i 

markanvändningen som 

egenskapsbestämmelsen medför bör 

redovisas i planbestämmelserna. E.ON 

Elnät föreslår följande formulering i 

planbestämmelserna vid beteckningen l: 

”Marken ska vara tillgänglig för allmän 

luftledning. Inom området får inte 

bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

som hindrar bibehållandet av elektriska 

ledningar, ej heller finnas vegetation, 

flaggstänger eller dylikt som genom sin 

höjd kan utgöra fara för ledningen” 

 

Om marknivån under ledningen ändras 

måste kontakt tas med E.ON Elnät. 

 

Innan arbete i ledningsområden påbörjas  
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är det viktigt att kontakt tas med Mats 

Jönsson, ONE Nordic AB telefon 070-580 

92 43 eller Göran Andersson, E.ON Elnät 

Sverige AB, tfn 070-519 55 13 för 

utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA) 

för regionnät och för lokalnät beställs 

ledningsbevakning via vår kundsupport på 

tfn 020-22 24 24. 

E.ON Elnät ber att få återkomma med mer 

uppgifter när en mer detaljerad plankarta 

över planområdet är upprättad. 

 

150323 Skanova 
 

Skanova önskar i ett tidigt skede 

medverka i planarbetet, det vill säga när 

detaljplanarbete påbörjas, för att få med 

befintliga ledningar i 

planeringsunderlaget. På så sätt kan 

oförutsedda hinder i planeringen som 

berör Skanovas nät undvikas för att få en 

smidigare och snabbare planprocess. 

Noteras. 

150210 Polismyndigheten 
 

Ingen erinran Noteras. 

150313 Räddningstjänsten 
 

Räddningstjänsten förutsätter att samråd 

sker i det fortsatta detaljplanearbetet ang 

brandvattenförsörjning, räddningstjänstens 

möjligheter att ta sig fram i området etc. 

Noteras. 

I övrigt finns inget att erinra i nuvarande 

läge. 

Noteras. 

150312 Ölands ornitologiska förening 
 

Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har 

tagit del av ovanstående plan inkluderande 

det underlag som finns på kommunens 

hemsida. De synpunkter vi lämnar 

omfattar enbart ornitologiska aspekter på 

planförslaget. 

      

ÖOF anser att den ”Rapport över 

skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 

2.4 m.fl.” , författad av Richard Ottvall, 

förvisso är kortfattad men ändå rymmer 

Noteras. 
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kärnan av de i nuläget kända 

förekomsterna av just skyddsvärda fåglar i 

området. Som han påpekar i rapporten 

finns för närvarande inga regelrätta 

inventeringar gjorda i området. Vi 

instämmer till fullo i hans 

rekommendation att ytterligare utredning 

bör göras kring hur stort område som bör 

undantas från exploatering söder om den 

kända boplatsen för havsörn. Detta görs 

lämpligen i samarbete med projekt 

Havsörns kontaktperson på Öland, Jan 

Åkerman samt med ÖOF.  

Vidare instämmer vi också i Richard 

Ottvalls förslag på kompletterande 

fågelinventeringar i området, framförallt 

med avseende på röd glada, bivråk och 

mindre hackspett. Vi har i detta avseende 

fullt förtroende för Richard Ottvall och 

den person han brukar anlita för fältarbete 

på Öland, Kalle J Löfberg. 

Noteras.  

En kompletterande fågelinventering 

enligt förslaget är gjord. 

Resultatet av inventeringen presenteras i 

en rapport och arbetas in i 

programhandlingarna. 

Handlingarna revideras. 

 

Om det i samband med den 

kompletterande fågelinventeringen skulle 

dokumenteras andra skyddsvärda 

fågelarter, bör dessa förstås också tas med 

i underlaget för bedömning och i det 

slutgiltiga beslutet för planprogrammet. 

 

 

150313 Saxnäs Samfällighetsförening 

och Saxnäs Kronocamping 

 

Först vill vi beklaga att en tidigare tanke 

om g/c-väg genom planområdet, 

betecknad g7 i ÖP 2014, inte realiseras i 

det nya planprogrammet. Vi menar att en 

sådan g/c-väg på ett naturligt sätt öppnat 

upp området för ett rikare friluftsliv och 

även givit cyklister och gångtrafikanter en 

tryggare väg till Färjestaden. 

Noteras. 

Kommunen instämmer i att en väg genom 

västra delen av programområdet skulle 

kunna öppna upp området för ett rikare 

friluftsliv och även givit cyklister och 

gångtrafikanter en tryggare väg till 

Färjestaden. 

Men enligt Rapport över skyddsvärda 

fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m fl. 

bedöms att ett undantagsområde är 

nödvändig för att inte skyddsvärda 

fågelarter ska lämna området.  

Det förutsätter att undantagsområdet 

endast påverkas marginellt av skogsbruk 

och att det inte blir några strövstigar eller 

vägar in i området som ger 

störningseffekter. 
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Den nu befintliga g/c-vägen längs väg 958 

norr ut är inte gammal, men långt ifrån 

säker för oskyddade trafikanter, och 

upplevs heller inte trygg. Vid promenad 

söderut, kommer trafiken bakifrån och ner 

till 50 cm från fötterna. 

Trafikverket är väghållare för väg 958 

och kommunen har mycket små 

möjligheter att göra åtgärder i anslutning 

till statliga vägar. 

Planprogrammet kompletteras med 

förslag på åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten. 

Handlingarna revideras. 

Hastighetsbegränsning till 70 km/tim 

gäller, men överskrids ofta. Den 

dubbelkurva som finns i norra delen av 

planens område har en nästan obefintlig 

dosering, vilket ger upphov till många 

incidenter, då förare är nära att tappa 

kontrollen över fordonen. Då är det g/c-

vägen som används som ”nödvägbana”. 

 

Skyddet för cyklister och gångtrafikanter 

är en knappt märkbar vägmarkering samt 

glest uppsatta stolpar i plast, stolpar som 

ofta mejas ner. Det kan nämnas att 

Trafikverket för ett par år sedan inte ville 

ersätta nermejade stolpar för ”de körs 

snart ner igen”. 

 

Den befintliga g/c-vägen ingår i projektet 

Fyr till Fyr, vilket också bör ställa höga 

krav på säkerhet. 

 

De alternativa cykelvägar som anges i 

Planprogrammet är inte, eller i liten 

utsträckning, lösning på problemen för de 

oskyddade trafikanterna. För att nå dessa 

måste g/c-vägen längs väg 958 användas. 

För att lösa motsvarande problem har, på 

ett föredömligt sätt söder om brofästet och 

längre norrut, g/c-vägen separerats från 

vägarna 943/958. 

 

Vi föreslår att planprogrammet för 

Möllstorp 2:4 m fl kompletteras med en 

från väg 958 separerad g/c-väg från 

brofästet till infarten till Saxnäs 

Kronocamping. 

Kommunen instämmer i att cykelvägen 

utmed väg 958 behöver utformas 

annorlunda och föreslår därmed att den 

kan utvidgas västerut, förses med 

belysning och att en tydligare gräns mot 

körbanorna skapas. 

Handlingarna revideras. 

Kommunen behöver dock samråda med 

Trafikverket om utformning av åtgärder i 

anslutning till statliga vägar och eftersom 

gång- och cykelvägen inte ligger inom i 

tätort behöver åtgärderna utredas i en 
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åtgärdsvalsstudie. 

150316 Möllstorpsläge stug- och 

vägsamfällighetsförening 

och Möllstorpsläge 4:1 

Eva Gustafsson 

 

Vid Möllstorpsläge bor ca 10 

fastighetsägare av vilka jag och min familj 

tillsammans med tre andra fastighetsägare 

är åretruntboende. Flertalet fastighetsägare 

har, innan Ölandsbrons tillkomst, i 

generationer haft sina hus på denna plats. 

Trots högt buller, särskilt sommartid, är 

det en fantastisk plats att bo på. Den 

ringlande vägen ner till området är av 

många kallad för Sveriges vackraste väg. 

Det är många Färjestadsbor, besökare och 

turister som hittar dit och året runt njuter 

av att promenera, motionera eller plocka 

svamp i vårt närområde. I området finns 

också ett rikligt djur- och naturliv. Vi 

delar platsen med bla älg, rådjur, räv, 

fladdermöss, ugglor, sparvhök, havsörn, 

hackspett, ekoxar som lever och har sina 

skogskorridorer i och norr om vårt 

område. Hur den föreslagna 

exploateringen skulle påverka detta är vi 

starkt oroade för eftersom förslaget hotar 

att kapsla in och isolera området alltmer. 

 

Vidare tar den föreslagna exploatering 

orörda naturområden och åkermark i 

anspråk som i sig aldrig går att få tillbaka. 

Argumentationen att ”inga områden med 

stora naturvärden tas i anspråk” är ett 

påstående som vi inte delar.  

Se gemensam punkt 4. 

Att strandskyddet föreslås upphävas till 

förmån för ett Öländskt nytt landmärke, 

väl synligt från bron ser vi inte som 

förenlig med kommunens vision om 

Mörbylånga kommun som en natur – och 

kulturkommun där arkitektur och hänsyn 

ska tas till lokala byggtraditionen.  Mot 

bakgrund av hur djurparkens USA-

inspirerade byggnationer och arkitektur 

utformats med fula Papier-machedraka, 

clowner samt indianstängsel kan man som 

Ölänning på goda grunder oroa dig för hur 

det Öländska kulturarvet ska föras vidare 

in i framtiden.  Ett 300-rums hotell med 

Höjdskillnaden mellan landborgskanten 

och en föreslagen hotelletablering är ca 

42 meter. Det behövs en mycket hög 

byggnad för att förändra Ölandsportens 

skyline. Däremot är det troligt att en eller 

flera byggnader på platsen kommer att 

påverka upplevelsen av att anlända till 

Öland beroende på hur byggnaden eller 

byggnaderna utformas  
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tillhörande infrastruktur kommer att 

förändra Ölandsportens ”skyline” för all 

framtid och på ett kulturhistoriskt 

oförenligt sätt. Vi är med tanke på den 

infrastruktur ett så stort hotell skulle kräva 

också oroade för vad trafiken till och från 

hotell med kringaktiviteter skulle innebära 

för oss och vår stenpir. 

Vi ställer oss särskilt undrande till varför 

verksamheter/hotell behöver upphäva 

strandskyddet då omfattande ytor för 

liknande ändamål finns antingen öster om 

djurparken till väg 136 eller vid 

omkringliggande områden där det redan 

finns ytor reserverade för handel, kontor 

och hotell. 

Se gemensam punkt 2. 

I planens sydöstra del föreslås i planen en 

ny trafikplats exploatera höga 

naturområde vilket för alltid skulle 

omöjliggöra den enorma och utbredda 

vitsippe-äng som välkomnar besökare och 

fastboende på Öland varje vår. Slutligen 

anser vi att kommunen inte i tillräckligt 

hög grad tagit med bullerfrågor från 

Ölandsbro-trafiken. På vår hemsida 

www.olandsbron.com finns vår 

omfattande och långa miljökamp 

dokumenterad. Reningsverket innefattas 

inte i planen men som fastboende vill jag 

ändå påpeka att det särskilt sommartid 

luktar väldigt illa vilket får mig att 

ifrågasätta om reningsverkets kapacitet är 

tillräcklig för en så stor volymökning som 

planförslaget skulle innebära. 

Se gemensam punkt 5, 6 och 1. 

150211 Boende vid Möllstorpsläge 

genom Gunnar Österdahl 

 

I det föreslagna planprogrammet för 

Möllstorp 2:4 m fl finns uppgifter 

beträffande trafikbuller och 

trafikbullerdämpande åtgärder i 

utomhusmiljön. Med anledning av det vill 

jag framföra följande.  

 

Riksdagen har i flera omgångar beslutat 

om riktvärden mm beträffande 

trafikbuller. Se bland annat 

trafikinfrastrukturpropositionerna 

1996/97:53 och 2008/09:35 samt 

Se gemensam punkt 6. 

http://www.olandsbron.com/
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miljökvalitetsmålen från 1999. 

Gemensamt för propositionerna och 

miljökvalitetsmålen är att det långsiktiga 

riktvärdet för trafikbuller i 

utomhusmiljöer utmed det befintliga 

vägnätet anges till 55 dB(A). I 

miljökvalitetsmålen bestäms även att det 

målet ska vara uppfyllt till år 2020.  

Trafikbullernivån i bostadsområdet 

Möllstorpsläge vid brofästet är betydligt 

högre än 55 dB(A).  

Se gemensam punkt 6. 

Mörbylånga kommun har ofta hög 

svansföring i trafikbullerfrågor. 

Kommunen har på många håll vidtagit 

trafikbullerdämpande åtgärder trots 

betydligt lägre bullernivåer än vad som är 

aktuellt inom området som omfattas av 

planprogrammet för Möllstorp 2:4 m fl. 

Ett exempel på det är de närmare 

kilometerlånga bullervallarna utmed 

Brovägen norr om Färjestaden.  

Se gemensam punkt 6. 

Vidare kan påpekas att Mörbylånga 

kommun redan år 2004 ansåg att 

bullernivåerna vid brofästet var så pass 

höga att kommunen uppdrog åt 

Trafikverket (dåvarande Vägverket) att 

genomföra trafikbullerdämpande åtgärder. 

Se Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

från den 20 oktober 2004 med 

beteckningen 2004/898. Nu elva år senare 

med betydande trafikökning och därmed 

väsentligt högre bullernivåer anges i 

planprogrammet för Möllstorp 2:4 m fl att 

Mörbylånga kommun anser att behov av 

trafikbullerdämpande åtgärder inte 

föreligger. Ett ganska häpnadsväckande 

ställningstagande!  

Se gemensam punkt 6. 

Ställningstagandet ska även ses i ljuset av 

att Mörbylånga kommun på senare år haft 

för avsikt att på egen hand genomföra 

trafikbullerdämpande åtgärder vid 

brofästet i form av bullervallar. Projektet 

inleddes i april 2008 men slutfördes aldrig 

utan resulterade bara i att en vall 

uppfördes. Den vallen är placerad 

vinkelrätt mot vägbanan omedelbart öster 

om bebyggelsen. Utan de planerade 

kompletterande vallarna i vägbanans 

Se gemensam punkt 6. 
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längdriktning har den ensamma vallen 

tyvärr bara negativ inverkan på 

trafikbullret i området vilket vi visar i ett 

dokument daterat den 1 december 2013. 

Uppgifterna där grundas bland annat på 

dominerande vindriktningar i området. I 

planprogrammet för Möllstorp 2:4 m fl 

omnämns de dominerande 

vindriktningarna endast som positivt och 

då angående förkortat skyddsavstånd för 

djurhållningen vid djurparken.  

Jag vill även påpeka att det ovan angivna 

beslutet hos Mörbylånga kommun från 

den 20 oktober 2004 resulterade i en dom 

i Miljööverdomstolen med kommunen 

som motpart gentemot Trafikverket. 

Domstolen kom bland annat fram till att 

ett så kallat årsmedeldygnsvärde 

beträffande trafikbullernivåer inte är 

tillämpligt utmed vägar där trafiken, och 

därmed bullernivåerna, varierar avsevärt 

över året. Istället ska hänsyn tas till ett 

medelvärde för en kortare period av året 

då trafiken är som mest intensiv. I vårt fall 

vid brofästet beslutade  

Se gemensam punkt 6. 

Miljööverdomstolen att ett medelvärde 

under sommaren (juni, juli och augusti) 

ska användas och det helt i enlighet med 

Mörbylånga kommuns yrkande. 

Domstolens beslut har prejudicerande 

effekt och gäller därför alla vägar där 

trafiken varierar avsevärt över året vilket 

för övrigt torde vara mycket vanligt 

förekommande på hela Öland. 

Miljööverdomstolens dom betecknades 

som en stor framgång inom miljöområdet 

och fick stor uppmärksamhet i branschen. 

Se gemensam punkt 6. 

I hela planprogrammet för Möllstorp 2:4 

m fl väljer Mörbylånga kommun att bortse 

från sina egna framgångar i rikets högsta 

miljörättsliga instans och tar istället endast 

hänsyn till ett årsmedeldygnsvärde 

beträffande trafikbuller. Det är naturligtvis 

fel.  

Se gemensam punkt 6. 

Med stöd av det ovanstående menar jag 

och övriga boende i bostadsområdet 

Möllstorpsläge vid brofästet att 

planprogrammet för Möllstorp 2:4 m fl 

Se gemensam punkt 6. 
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även ska omfatta konkreta 

trafikbullerdämpande åtgärder för 

utomhusmiljön. Det kan exempelvis i vårt 

fall vara en enkel bullerdämpande skärm 

utmed vägbanan och den åtgärden ska 

dimensioneras för de trafikbullernivåer 

som genereras under sommaren. 

150302 Möllstorpsläge 1:8 

Ulf H Petersson 

 

Bakgrund  

Jag har bott 70 år på Möllstorpsläge. 

Första 5 åren hyrde mina föräldrar 

fastigheten Möllstorpsläge 1:2 och sedan 

1950 har jag bott varje sommar i 

fastigheten Möllstorpsläge 1:8. Tidvis 

också under andra tidpunkter än under 

sommaren samt huset på fastigheten har 

byggs ut och är nu enligt ”året-runt-

standard” och på ca 120 kvm. 

 

Under alla dessa år har det varit mycket 

bra – idylliskt och lantligt. Visserligen 

tillkom Ölandsbron 1972 och skapade 

otroligt buller från trafiken. Detta har vi 

boende kämpat emot samt vid flera 

tillfällen lovats åtgärder av kommunen, 

men ännu ingen åtgärd, men senast för 

några månader sedan lovade 

kommunalrådet Henrik Yngvesson att 

åtgärder är på gång att utföras. Detta har 

skapat stora förhoppningar hos alla 

boende. 

Se gemensam punkt 6. 

Under många år var området 

jordbruksmark. Dels odlad mark och dels 

med lösgående kor och hästar i skogen 

och på ängar. 

 

Exploatering  

Under åren har skett en kraftig 

exploatering av områdena kring 

Möllstorpsläge. Söder ut har Färjestaden 

expanderat och en campingplats kommit 

till. På senare år har byggnationen skett 

norr ut – Saxnäs. Där finns förutom 

permanent bebyggelse även 

sommarboende och campingplats. 

Öster ut har byggts en djurpark. 
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Nuläget  

Möllstorpsläge är således ”omringat” av 

campingplatser söder- och norrut samt 

österut djurparken. 

Från Möllstorps läge är det ca 1,6 km till 

Saxnäs stugområde och ca 2 km till 

Saxnäs Camping. Ölands djurpark ligger 

500 m öster om och Möllstorps camping 

ca 300 m söder om, på andra sidan bron. 

Konsekvenser av planprogram  

Det aktuella området för ”planprogram” är 

således en ”lunga” med mycket stora 

naturvärden. Att området behöver 

planplaneras är naturligt och olika 

konsekvenser för djurlivet och andra 

naturfrågor kan jag inte bedöma. Jag kan 

dock konstatera att mycket vilda djur finns 

i området – särskilt under icke sommartid. 

T ex hare, rådjur, olika insekter, fåglar, 

sjöfåglar etc. Dessutom utnyttjas området 

idag för svamp- och bärplockning. 

Relativt omfattande fiske har alltid 

förekommit och förekommer i 

Kalmarsund utanför området. Dessutom 

finns fin badstrand och sommartid är det 

många båtar, som kommer dit. 

Se gemensam punkt 4. 

En ”överexploatering” av området kan – 

enligt min bedömning – få mycket tråkiga 

konsekvenser och en stark önskan är att 

omfattande byggnation inte sker i området 

utan att området behålls, som ”en lunga” 

mellan starkt exploaterade områden – 

naturligtvis ska områden användas för 

rekreation etc. Sker i stället exploatering 

av området förändras förutsättningarna 

både för boende och djurlivet kraftigt 

negativt. 

Kommunen instämmer i att en 

överexploatering av området kan få 

mycket tråkiga konsekvenser.  

Av programområdets ca 480 hektar är ca 

42 hektar är redan ianspråktagna av 

bebyggelse och infrastruktur. 

Enligt programförslaget kan ca 17 hektar 

tas i anspråk för tillkommande 

verksamheter, ca 13 hektar för ny 

bostadsbebyggelse och ett ca 5 hektar 

stort område är utpekat där 

infrastrukturen kan komma att behövas 

utvecklas. Kommunen anser inte att en 

exploatering enligt planprogrammet 

innebär en överexploatering. 

Se gemensam punkt 4. 

Varför?  

Jag reagerar i första mot följande  

Området i detaljplanen norr om 

stenbryggan – ca 200 meter – anses inte 

som naturvårdsplan. Vilket är fallet längre 

norr ut. Detta måste vara felaktigt eller i 

annat fall förklaras. 

Länsstyrelsen pekar ut området som 

värdefull naturmiljö i naturvårdsplan. 

Förklaringen till varför avgränsningen ser 

ut som den gör får sökas hos 

länsstyrelsen.  

Varför planeras verksamheter/hotell nära Se gemensam punkt 2. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
datum 

2016-04-26 
Dnr 

09/1161 
Sida 

27(49) 
 

 

Kalmarsund, då omfattande ytor för 

liknande ändamål finns antingen öster om 

djurparken till väg 136 och vid 

omkringliggande områden, som är 

detaljplanerade, men inte utnyttjade. Inom 

dessa områden finns redan ytor 

reserverade för handel, kontor och hotell. 

Markområdet markerat för 

verksamheter/hotell är inte lämpligt utan 

kräver speciella åtgärder pga. 

Grundförhållanden. Hotellet blir sårbart 

för stigande havsnivåer. Således är det 

olämpligt att placera på anvisad plats. 

Se gemensam punkt 2. 

Påståendet ”inga områden med stora 

naturvärden tas i anspråk” är mycket 

tveksamt. 

Se gemensam punkt 4. 

”Strandskyddet föreslås att upphävas”. 

Det finns inga argument nämnda, som gör 

att gällande bestämmelser/regler inte ska 

följas. 

Se gemensam punkt 2. 

Bullerfrågor från trafiken från Ölandsbron 

verkar inte beaktade. 

Se gemensam punkt 6. 

Bebyggelsen vid Möllstorpsläge saknar 

bevaringsvärde. Detta anser jag vara helt 

felaktigt. 

Möllstorps läge eller Möllstorps läggning 

var från mitten av 1800-talet en populär 

plats för överfart till fastlandet. Några av 

stugorna i området daterar tillbaka till den 

tiden. Beskrivningen av Möllstorps läge 

utvecklas. 

Handlingarna revideras. 

Som helhet anser inte kommunen att 

området har ett speciellt bevarandevärde. 

Kommunen har därför inte för avsikt att 

inleda ett detaljplanearbete i området. 

Under rubriken ”Bebyggelse” finns ett 

antal helt felaktiga påståenden om hotell 

med 300 rum, som ska bli landmärke och 

lämna avtryck. Detta är ett mycket 

vårdslöst påstående. Som sagt finns redan 

utrymmen inom mycket kort avstånd för 

hotell och bostäder, som inte skulle ha 

samma negativa inverkan på miljön, 

djurlivet och möjligheter till rekreation – 

för allmänheten – inte enbart boende på 

hotellet. I stället nämns att området skulle 

göras mer tillgängligt för allmänheten, 

vilket är helt felaktigt. 

Se gemensam punkt 2. 
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Hur ett positivt förhandsbesked till 

bebyggelse inom området kunnat lämnas 

utan att frågan är utredd eller samrådet ägt 

rum är egendomligt. 

Detaljplan och planprogram är till för att 

utreda markens lämplighet för en viss 

sorts exploatering. I enklare fall går det 

att ta ställning till fråga genom ett så 

kallat förhandsbesked. 

Förhandsbesked är tidsbegränsade och 

tiden för aktuellt förhandsbesked har löpt 

ut. 

Handlingarna revideras. 

Förslag  

Tycker inte det förslag, som presenteras 

beaktar områdets höga naturvärden och 

inte tillgodoser allmänheten intresse för bl 

a ökad rekreation i området.  

Se gemensam punkt 4. 

Allmänhetens tillgänglighet till stora 

delar av området är begränsad eftersom 

markerna är mycket svårframkomliga. 

Området exploateras inte med bebyggelse 

– bostäder och hotell från Saxnäsvägen 

mot Kalmarsund – men 

planplaneras/fräschas upp – se ovan. 

Benämningen ”kommunen ansiktslyftning 

av den fysiska miljön” är mycket bra. I 

första hand ska bebyggelse inte ske på 

områden benämnda v10, g7 och b 21. 

DVS. Strandskyddet hävs inte. Finns 

ingen anledning till detta – utan medför 

enbart olägenheter för nuvarande 

bebyggelse och djurliv etc 

Noteras. 

Bullerskydd från trafiken på Ölandsbron 

genomförs, som planerat. Se synpunkter 

från Gunnar Österdahl. Bör genomföras 

oberoende av beslut om 

”planprogrammet”. 

Se gemensam punkt 6. 

Om ovanstående inte beaktas måste en 

detaljerad Miljökonsekvensanalys 

genomföras. 

Se gemensam punkt 4. 

150310 Algutsrum 20:1. 

Anders Petersson 

 

Vi vill inte att strandskydd 100 m. mot vår 

södra mark med kanal ändras till 50 m. 

Beaktas. 

Handlingarna revideras. 

Om det blir byggnation på mark som 

gränsar mot oss, så hoppas vi att ni förstår 

att det är vår arbetsplats! Vi livnär oss på 

skogen. Det innebär att motorsågsarbete 

samt maskiner kommer att vara aktuellt. 

Det måste vara stort avstånd från vår 

Noteras. 
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skogsmark till närmsta hus p.g.a. att träd 

kan falla ner! Gäller alla våra marker! Det 

är också jaktmarker. 

Sedan är vi rädda för att människor 

kommer uppleva vår skog som 

strövområde. Det går inte ihop med vårt 

arbete. 

Noteras. 

150311 Strandskogen 5:6 

Torbjörn Berg 

 

Planen stämmer inte alls överens med 

gällande översiktsplan. Lite konstigt att 

göra ett planprogram innan den ”nya” 

översiktsplanen är antagen. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 

uppdraget att ta fram aktuellt program 

innan den senaste revideringen av 

översiktsplanen påbörjades. 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-24  

§ 25 Översiktplan 2014. Beslutet att anta 

översiktsplanen har vunnit laga kraft. 

Handlingarna revideras. 

På min mark (norra) området är åkern 

inritad som naturmark med höga 

naturvärden. Jag brukar den för vallodling 

och betar den och delar av skogen med 

nötkreatur. En del av marken inritad som 

damm och våtmark. Ytterligare en del är 

föreslagen som bostadsbebyggelse. Jag 

var väldigt tydlig på det tidigare mötet 

med markägarna, att det inte finns något 

intresse från min sida att planlägga några 

tomter. Marken ska användas som idag, 

skogsbruk, vallodling och betesdrift. 

Åker/skogsväg är privat väg. 

Noteras. 

Föreslaget område för bostads-

exploatering utgår och dagvattenåtgärder 

flyttas. 

Handlingarna revideras. 

Ytterligare inventeringar och utredningar 

skulle behöva göras. Kanske det bekräftas 

vilket paradis de är för växter, fågel och 

vilt. 

Noteras.  

Kommunen har låtit göra en 

kompletterande fågelinventering. 

Resultatet av inventeringen presenteras i 

en rapport och arbetas in i 

programhandlingarna. 

Handlingarna revideras. 

Hela området beskrivs som natur med 

höga naturvärden. Flera rödlistade arter 

har anträffats. Områden med skyddsvärd 

fågelförekomst, med bl a. havsörn och 

ugglor. 

Kommunen har låtit göra en 

naturvärdesinventering för området runt 

föreslagna exploateringsområden i söder. 

Kommunen avser göra en liknande 

inventering för området runt det norra 

exploateringsområdet den dag en 

detaljplan kan bli aktuell.  

De föreslås stora minskningar av Det går inte att jämför strandskydd med 
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skyddsavstånd från strandskyddet 300 m. 

till ca 100 m., biotopskyddet (vattendraget 

och kärrområden) 100 m. till ca 50 m. och 

inget skyddsavstånd till djurparken. 

Kommunens rekommendationer brukar 

vara ca 200 m. Notera att djurparken i den 

nuvarande översiktsplanen kräver rejäla 

avstånd från sin anläggning till 

exploatering. 

skyddsavstånd till djurhållning. 

Strandskyddet syftar till att säkra en 

biologisk mångfald och den 

allemansrättsliga tillgängligheten till 

kusten. Skyddsavstånd till djurhållning 

syftar till att inte tillåta boende där det 

kan finnas risk för människors hälsa och 

säkerhet. 

I gällande översiktsplan finns inga 

fastställda skyddsavstånd till 

djurhållning. 

Det finns inte, enligt länsstyrelsens 

vetskap, några särskilda skyddsavstånd 

specifikt för djurparker. Kommunen gör 

därmed bedömningen att det inte finns 

behov av skyddsavstånd till 

verksamheten eftersom det inte heller har 

inkommit några klagomål på grund av 

djurhållningen som avhjälps med 

skyddsavstånd. 

Handlingarna revideras. 

Planen för (södra) området exploateras på 

huvudsaklig mycket god åkermark. 

Åkermark är skyddad i plan och 

bygglagen. 

Se gemensam punkt 3. 

Planen för det norra området, ligger inom 

markeringen för skyddsvärd 

fågelförekomst. 

Det norra området var i samrådsförslaget 

inringat som ett område där fördjupad 

inventering och utredning av skyddsvärda 

fågelförekomster krävdes.  

Kommunen har nu låtit ta fram en 

fördjupad fågelinventering där 

rapportförfattaren bedömer att ett 

undantagsområde är nödvändig för att 

inte skyddsvärda fågelarter ska lämna 

området. Det förutsätter dock att skogen i 

undantagsområdet endast påverkas 

marginellt av skogsbruk och att det inte 

blir några strövstigar eller vägar in i 

området som ger störningseffekter.  

På flera punkter delar jag inte kommunens 

ställningstagande i bedömningen. Tvärtom 

tycker jag att exploateringen som föreslås, 

medför betydande miljöpåverkan på både 

växt och djurliv. 

Noteras. 

Därför skulle en MKB. Behöva göras, så 

att tjänstemän och politiker, kan fatta rätt 

beslut. 

Se gemensam punkt 4. 
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Med stöd av som har framställts ovan, 

yrkar jag på att planen avslås. 

 

150313 Möllstorp 2:3 m fl 

Hans Borrhed 

 

 

Område 1 är sankt och där finns träd 

värdefulla för den biologiska mångfalden. 

Dessutom är påverkan från vägen stor i 

de västra delarna och norr om dammen 

korsar kommunala VA-ledningar och ett 

dike den byggbara marken. Förutom i det 

yttersta nordvästra hörnet är det mycket 

svårt att få till utrymme för fler bostäder. 

Område 2 utgår.  

Handlingarna revideras. 

150313 Möllstorpsläge 2:1 och 1:5 

Helena Albertsson 

 

Förslag i planen.  

I den omfattande planen, blir det påverkan 

för Möllstorpsläge inom olika områden. 

 

I förslag till översiktsplan för Mörbylånga 

kommun 2014 finns det beskrivet att södra 

delen ska prioriteras tack vare sitt läge i 

anslutning till Ölandsbron och närhet till 

stora besöks- och rekreationsmål för 

ytterligare bebyggelse för besöks- och 

rekreationsnäring, badplatser etc, samt att 

Ölands djurpark ska beaktas i planeringen 

av området. Området ska hållas 

tillgängligt utmed kusten, och att 

utveckling av vissa anläggningar för 

besöks- och rekreationsanläggningar kan 

bli aktuella.  

 

Vårt ställningstagande till planen  

Såsom fastighetsägare och delvis boende i 

Möllstorpsläge sedan 1960-talet, anser vi 

att området norr om bron ett mycket 

värdefullt naturområde. Vi ser ofta 

sällsynta/ rödlistade arter såsom häckande 

havsörn, glada, bivråk, ekoxe m fl i 

omgivningarna trots närhet till 

Se gemensam punkt 4. 
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infrastruktur, trafik mm. 

Detta förslag som kommunfullmäktige har 

uppdragit till planenheten att utreda redan 

2009 för utveckling av nya bostäder och 

verksamheter saknas hänsynstagande till 

befintlig bebyggelse. Sammantaget kan vi 

konstatera att det är boende i 

Möllstorpsläge som får de största negativa 

konsekvenserna av föreslagen plan. 

 

Planen behöver utvecklas med hur hänsyn 

tas till: 

 

Havsörnarna, ekoxar m fl arter. Enligt den 

mycket översiktliga inventeringen av 

Richard Ottvall i november 2014 anges att 

planen är i konflikt med skyddsvärd 

fågelförekomst Citat ”Med nuvarande 

planer över exploateringsområden i 

Möllstorp/Saxnäs ser vi en konflikt med 

havsörnsparet i norra delen av området”. 

Det norra området var i samrådsförslaget 

inringat som ett område där fördjupad 

inventering och utredning av skyddsvärda 

fågelförekomster krävdes.  

Kommunen har nu låtit ta fram en 

fördjupad fågelinventering där 

rapportförfattaren bedömer att ett 

undantagsområde är nödvändig för att 

inte skyddsvärda fågelarter ska lämna 

området. Det förutsätter dock att skogen i 

undantagsområdet endast påverkas 

marginellt av skogsbruk och att det inte 

blir några strövstigar eller vägar in i 

området som ger störningseffekter.  

Se gemensam punkt 4. 

Detta är i nuläget ett alldeles för svagt 

underlag, att dra några slutsatser och fatta 

beslut om hur exploatering kan ske. 

Havsörn är med på artdatabankens röda 

lista 

 

Förslaget om att bygga hotell och bostäder 

på åkermark eller före detta åkermark, står 

i konflikt med Miljöbalkens 3 kap om 

hushållning med mark och vatten i 4§. 

Kommunen utvecklar resonemanget om 

varför jordbruksmarken i väster kan tas i 

anspråk. 

För att ytterligare förtydliga lyfts 

resonemanget in under en egen rubrik. 

Handlingarna revideras. 

Höga naturvärden finns av olika slag i 

området. 

Strandskyddet på 300 m gäller. Det är inte 

förenligt med dispens med hänsyn till 

naturvärden, och att inte Öland omfattas 

av några lättnader för 

landsbygdsutveckling. IVIB 7kap § 18. 

Se gemensam punkt 4. 

Buller måste utredas vidare. Med 

kommunens planer kommer besöks och 

Se gemensam punkt 6. 
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invånarantal att öka, vilket medför ökad 

trafikbelastning på bron. Boende i 

Möllstorpsläge har i många år drivit 

frågan med bullerskydd mot bron. Nu 

ställer vi krav på detta för att få en god 

bostadsmiljö. 

Reningsverket i Möllstorp drivs enligt 

tekniska förvaltningen enligt gällande 

tillstånd och villkor. Med ökad 

besöksnäring och ökat antal invånare ökar 

belastningen på reningsverket.  

Vi boende vid Möllstorpsläge anser att 

havsmiljön har påverkats i området, och 

att vi besväras att avloppslukt, från verk 

och pumpstationer. Dessa klagomål 

kommer att framföras till kommunens 

miljöenhet, för vidare handläggning. 

Se gemensam punkt 1. 

Övriga synpunkter  

En felaktighet i grundkartan ska rättas 

till för fastigheten Möllstorp 2:1. Enligt 

lantmäteriförrättningen är det en 

strandtomt med ägande i vatten sedan 

1943.  

Noteras.  

Fastigheten Möllstorpsläge 1:4, 

nuvarande fastighet Möllstorpläge 2:1 har 

enligt avstyckningskartan en smal remsa 

strandtomt.  

 

Ingen förrättning är gjord som har ändrat 

fastighetsindelningen. Fastighetskartan är 

inte rätt redovisad. Det är ursprungs-

kartan som är den giltiga. 

Fastighetskartan kan rättas upp av 

lantmäteriet på begäran av 

fastighetsägaren. 

Med detta planförslag innebär det för 

boende i Möllstorpsläge att: Bullernivåer 

och trafikbelastning på bron ökar. 

Se gemensam punkt 6. 

Trafikplatsen vid bron/Saxnäsvägen 

kommer närmare Möllstorpsläge vilket 

även det innebär ökad bullerbelastning. 
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Beslutad detaljplan kallad Algutsrum 

20:10 östra delen med dess byggrätter och 

exploateringsmöjligheter, innebär även det 

en ökad trafikbelastning i ostlig riktning. 

 

Ökad belastning på reningsverket, där vi 

redan nu har framfört synpunkter på lukt 

och rening till kommunen. 

Se gemensam punkt 1. 

Planer för hotell och verksamheter i norr 

och byggnation av villor påverkar de 

boende, främst med hotellet och dess 

kringverksamheter. Vi har oro för hur och 

om stranden kommer att exploateras, och 

hur hotellets verksamheter kommer att 

störa i omgivningen, samt vilka aktiviteter 

det kan bli i vattnet. Den befintliga 

stenpiren i höjd med planerat hotell ligger 

endast ca 360 m från min tomt i 

Möllstorpsläge. 

Se gemensam punkt 2. 

I den kommande detaljplanen för hotell 

och bostäder norr om Möllstorpsläge, 

finns en osäkerhet om fastigheterna i 

Möllstorpsläge blir berörda enligt PBL 5 

kap. Det kan då innebära att överklagan av 

detaljplan inte godkänns i domstol. Alla 

fastigheter i Möllstorpsläge ska av 

kommunen anses som berörda, och höras 

såsom sakägare i detaljplaneläggningen. 

 

Sammanfattning  

Nuvarande planförslag innebär stora 

påfrestningar för boende i Möllstorpsläge. 

Dessa olägenheter måste rättas till innan 

föreslagen plan kan antas, och arbete kan 

fortsätta inför t ex exploatering i området. 

Strandskyddet måste bibehållas på 300. 

Strandskyddets syften i denna ömtåliga 

miljö kan inte uppfyllas med goda 

livsvillkor för djur och växtliv, om 

dispenser tillåts. Likaså måste 

naturvärdena med fauna och flora 

inventeras noggrannare, för att ta fram ett 

bättre beslutsunderlag. 

 

Noteras. 

150316 Möllstorpsläge 1:6 

Gunnar Österdahl 

 

Jag håller med Eva Gustafson fullt och vill 
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göra följande tillägg.  

Bostadsområdet Möllstorpsläge beläget 

omedelbart norr om brofästet består av 14 

fastigheter med bebyggelse som i så gott 

som samtliga fall uppfördes långt innan 

Ölandsbron byggdes. Efter Ölandsbrons 

tillkomst har områdets närområde 

exploaterats rejält och den enda orörda 

naturen planeras nu, med det aktuella 

planprogrammet som stöd, att tas i 

anspråk för olika typer av bebyggelse. 

Möllstorpsläge har ändrats från en lugn 

avsides idyll till att befinna sig mitt i ett av 

Ölands mest expansiva områden med allt 

vad det innebär. Vi boende i området 

kompenseras inte ens med ett bullerskydd 

för de höga trafikbullernivåerna som 

genereras av den synnerligen intensiva 

trafiken över bron.  

Se gemensam punkt 6. 

 

Området som anges för hotellbyggnation i 

planprogrammet består av bördig 

åkermark och strandäng med gräs- och 

buskvegetation ända ner till vattenlinjen. 

Norr och söder därom finns stora utbredda 

vassområden vilka utgör ett eldorado för 

häckande småfågel. De i sin tur utgör föda 

till bland andra områdets talrika rovfåglar. 

Jag menar att tillräcklig hänsyn inte har 

tagits i planprogrammet till djurlivet och 

de även i övrigt mycket höga naturvärdena 

där. Till råga på allt ska strandskyddet 

åsidosättas genom hotellbyggnation vid 

just den platsen. Det finns gott om andra 

platser inom planområdet att placera ett 

hotell på utan att förstöra en sådan unik 

plats. Dessutom ska man självklart 

undvika att ta åkermark i anspråk för 

exploatering och kortsiktig profitering 

vilket riskerar att bli fallet här.  

Se gemensam punkt 2, 3 och 4. 

Beträffande nytt landmärke/skyline för 

Öland är inte ett hotell det första man 

tänker på utan istället borde det självklart 

vara något med öländsk anknytning. 

Varför inte en stor väderkvarn? Det är illa 

nog att djurparkens stora pariserhjul och 

övriga byggnader där inklusive 

avbildningar av diverse olika dinosaurier 

mm tillåts förfula entrén till Öland redan 

Planprogrammet har förtydligats vad 

gäller föreslagen exploatering av 

verksamhet vid Marstrandshorvan. En 

planansökan finns dock för en 

hotelletablering som berör aktuellt 

område. Kommande detaljplan ska utreda 

om det är lämpligt med en 

hotelletablering med maximalt 300 rum i 

området. 

Handlingarna revideras. 
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idag.  En väderkvarn i en skala som rymmer 

300 hotellrum har ingen öländsk 

anknytning. 

150316 Möllstorp 1:13 

Monica Gustafsson och  

Jan-Olof Andersson 

 

Vi ifrågasätter upphävandet av 

strandskyddet och anser att exploatering 

av området kan påverka både djur- och 

naturlivet. Granne med oss finns rådjur, 

älg, räv, fladdermöss, havsörn, ugglor, 

sparvhök, hackspettar, ekoxar. 

Den föreslagna exploatering tar orörda 

naturområden och åkermark i anspråk som 

i sig aldrig går att få tillbaka. Argumentet 

att ”inga områden med stora naturvärden 

tas i anspråk” är ett påstående som vi inte 

delar. 

Se gemensam punkt 2 och 4. 

Att strandskyddet föreslås upphävas till 

förmån för ett nytt öländskt landmärke, 

väl synligt från Ölandsbron, ser vi inte 

som något positivt (med tanke på befintlig 

byggnation på/vid Ölands djurpark och 

diverse reklamskyltar både här och där) 

och inte heller förenlig med kommunens 

vision om Mörbylånga kommun, som en 

natur- och kulturkommun där hänsyn ska 

tas till arkitektur och lokal 

byggnadstradition.  

Huruvida ett landmärke är förenligt med 

kommunens vision att vara en ledande 

natur- och kulturkommun där hänsyn ska 

tas till arkitektur och lokal 

byggnadstradition beror på hur 

landmärket utformas. 

Oroande är också ökningen av trafik på 

väg 958 i samband med hotellverksamhet 

och därmed mera buller samt påverkan på 

naturen. 

Se gemensam punkt 6. 

Vidare vill vi påpeka att det luktar mycket 

från reningsverket vilket gör att vi 

ifrågasätter om reningsverkets kapacitet är 

tillräcklig för en så stor volymökning som 

planförslaget skulle innebära. 

Se gemensam punkt 1. 

150316 Möllstorpsläge 1:2 

Monica och Thomas Holmquist 

 

Vi anser att den nya och omfattande 

planen kommer påverka Möllstorpsläge i 

stor omfattning och ur vår synpunkt på ett 

mycket negativt sätt. 
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Det värdefulla naturområdet alldeles norr 

om bron har ett högt naturvärde. Området 

består bl a av många gamla, stora och 

underbara ekar. Här trivs många djur av 

olika slag. Vi ser ofta sällsynta/rödlistade 

arter såsom t ex ekoxe, fladdermöss och 

häckande havsörnar här. Havsörnarna ser 

vi ofta sittandes i trädtopparna och 

vintertid ser vi dem också ofta ute på isen 

strax utanför strandkanten.  

Det skulle vara klart förödande om detta 

naturområde förvandlas till ett område där 

ovanstående nämnda arter inte trivs. 

Se gemensam punkt 4. 

Förslaget om att bygga hotell och bostäder 

på åkermark eller före detta åkermark 

inom strandskyddat område känns mycket 

oroande och står helt klart i konflikt med 

de höga naturvärdena.  

Se gemensam punk2 och 3. 

Dessutom skulle ett hotell negativt 

påverka oss boende i Möllstorpsläge med 

oro över hur dess verksamhet kommer att 

störa i omgivningen. Vi störs redan idag 

(förutom bullret från bron) ibland av 

musik sena kvällar från Möllstorps 

Camping och ibland även från Saxnäs 

Camping. Mer sådan verksamhet skulle 

innebära känsla av instängdhet. Vi oroar 

oss också för hur och om stranden 

kommer att exploateras på ett felaktigt 

sätt. Det har diskuterats mycket om att 

Öland tappat många gästnätter förra året, 

därför känns det som om underlag saknas 

för ett nytt stort hotell. Kommunen borde i 

stället tänka på redan befintlig 

hotellverksamhet. Det har framkommit att 

det nya hotellet skulle kunna vara en hjälp 

för hotellen i Kalmar men enligt 

undersökning hade Kalmarhotellen endast 

en beläggning på 51% under 2014. Rädsla 

finns från vår sida att ett nytt hotell med 

dålig beläggning skulle resultera i ett nytt 

asyl-/flyktingboende. 

Det har under lång tid ansetts vara ett 

problem att det finns så få hotellrum i 

regionen. Om exploateringen är 

marknadsmässigt genomförbar i en 

specifik tid är exploatörens uppgift att ta 

ställning till. Kommunen ger genom 

detaljplanen möjligheter för en 

exploatering. 

Det är kris i Sveriges mottagningssystem 

av människor som har tvingats fly från 

sina hemländer och det råder stor brist på 

boende för asylsökande. Kommunen ser 

nyttan med möjligheten att kunna uppföra 

fler boende för asylsökande. 

 

Planförslaget kommer innebära att besöks- 

och invånarantalet kommer att öka och 

med detta ökade bullernivåer och 

trafikbelastning på Ölandsbron. Bullret 

från bron har under många år gjort att vi 

boende i Möllstorpsläge drivit frågan med 

Se gemensam punkt 6. 
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bullerskydd mot bron och med den nu 

tänkta belastningsökningen kommer krav 

för detta nu att ställas för att ge oss en god 

bostadsmiljö. 

Vi vill även framföra vår oro över om 

reningsverket i Möllstorp kommer att 

klara den ökade belastningen som ökad 

besöksnäring och ökat antal invånare 

kommer att innebära. Vi boende i 

Möllstorpsläge anser redan nu att 

havsmiljön har påverkats negativt i 

området och vi besväras även ibland av 

avloppslukt från reningsverket. 

Se gemensam punkt 1. 

Den tänkta nya trafikplatsen vid 

bron/Saxnäsvägen kommer att innebära 

ökad bullerbelastning men framför allt 

kommer den byggas på mark med höga 

naturvärden. De värdefulla ekarna och 

havet av vitsippor under våren känns 

redan nu som ett minne blott! Varför inte 

placera denna trafikplats på den mark som 

är planerad för övernattningsstugor och 

uppställningsplats för husbilar strax intill 

Djurparken i stället? 

Se gemensam punkt 5. 

Vi motsätter oss också ev utbyggnad av 

belysning utmed den s k 

Möllstorpsslingan. Vi vill inte hindra att 

folk rör sig runt vårt område men 

belysning skulle innebära risk att 

obehöriga uppehåller sig utmed ”vår 

slinga” även kvälls- och nattetid. Detta 

skulle upplevas mycket störande i vårt 

annars så lugna och fridfulla område. 

Noteras. 

Viss bebyggelse i Möllstorpsläge 

härstammar från tidigt 1800-tal och hade 

stor betydelse för den populära överfarten 

vid Möllstorps läggning och har därför 

högt kulturvärde, trots att kommunen 

ansett att bebyggelsen saknar 

bevarandevärde. 

Möllstorps läge eller Möllstorps läggning 

var från mitten av 1800-talet en populär 

plats för överfart till fastlandet. Några av 

stugorna i området daterar tillbaka till den 

tiden. Beskrivningen av Möllstorps läge 

utvecklas. 

Handlingarna revideras. 

Som helhet anser inte kommunen att 

området har ett speciellt bevarandevärde. 

Kommunen har därför inte för avsikt att 

inleda ett detaljplanearbete i området. 

Med dessa yttranden vill vi framföra vår 

önskan om att hänsyn tas till områdets 

höga natur- och kulturvärden, att 

Noteras. 
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strandskyddet ska beaktas, att ingen 

miljöpåverkan i havet och vår omgivning 

ska ske och att bullerproblematiken 

framför allt utmed bron ska beaktas. Det 

nuvarande planförslaget innebär stora 

påfrestningar för oss boende i 

Möllstorpsläge och dessa olägenheter 

måste ses över och rättas till innan 

planförslaget kan antas. 

 

150316 Möllstorpsläge 1:16 

Åsa och Conny Jansson 

 

Vi oroar oss för att ett stort strandskyddat 

område med högt naturvärde ska upplåtas 

till ett hotell som ska ge Öland ett nytt 

landmärke. Skogs- och ängsmarker där 

havsörn, ekoxar, fladdermöss och andra 

rödlistade arter trivs, vore skandal att 

ersättas med ett hotell.  

Se gemensam punkt 2 och 4. 

 

 

Trafiksituation kommer påtagligt att 

förändras med ökade bullernivåer och 

trafikbelastning på Ölandsbron. Som 

boende på Möllstorpsläge har vi sedan 

flera år drivit frågan om bullerdämpande 

åtgärder och det nya planförslaget måste 

därför innebära någon form av 

bullerskydd. En naturlig bullervall skulle 

kunna försköna området och ge ett trevligt 

välkomnande för resande till Öland. 

Se gemensam punkt 6. 

Som boende precis intill bron och 

reningsverket strax söder om denna har vi 

redan idag problem med lukt och oroas 

därför över hur det skulle bli med ökad 

belastning av detta. Redan idag besväras 

Se gemensam punkt 1. 
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gående och cyklister utmed cykelvägen 

under Ölandsbron av kraftig illaluktande 

odör från reningsverket p g a snårig 

tätvuxen skog som innebär stillastående 

luft. 

Den nya trafikplatsen kommer också 

innebära ökat buller och dessutom 

placeras på mark med höga naturvärden. 

Se gemensam punkt 5. 

Vi vill med dessa åsikter framföra att 

kommunen ta sitt fulla ansvar och beakta 

höga natur- och kulturvärden, strandskydd 

och gör något åt det redan besvärande 

bullret från trafiken på Ölandsbron. 

Se gemensam punkt 6. 

150316 Holmetorp 25:8 

Johanna och Martin Rudman 

 

Vi har förstått att placeringen av det nya 

reningsverket inte stämmer i 

översiktsplanen, se bifogad bild. Där av 

vill vi att den placeringen tas bort ur 

planen. Vi anser att reningsverket ändå 

inte platsar på odlad jordbruksmark. 

 

Under arbetet med kommunens förra 

översiktsplan, antagen 2007-06-18, 

ansågs det behövas markberedskap för ett 

reningsverk enligt bilden. Kommunen har 

ökat kapaciteten i befintligt reningsverk 

och därmed är placeringen enligt den 

tidigare översiktsplanen inte aktuellt.  

Kommunfullmäktige antog 2015-03-24  

§ 25 Översiktplan 2014. Beslutet att anta 

översiktsplanen har vunnit laga kraft. 

Handlingarna revideras. 

150316 Möllstorpsläge 1:8 

Ulf H Petersson 

 

Eftersom det idag är sista dag för att 

lämna synpunkter på ”Planprogram 

Möllstorp 4:2 m fl” kan konstateras att 

frågan blivit ett stort diskussionsämne 

bland boende inom området och 

närboende till området. Får hoppas att 

alla, som erhållit information lämnar 
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skriftliga synpunkter och att det inte 

stannar vid allmänt prat. Allmänt verkar 

alla, som jag talat med, positiva till att 

planprogram nu upprättas för området, 

men jag har hört många negativa 

synpunkter avseende vissa sakfrågor. 

Förtydligande; 

Bullerfrågan. Buller från trafiken på 

Ölandsbron.  

 

Kommunen har inte – vad jag vet – gjort 

egen bullerundersökning (den har vi 

boende fått betala) och i planprogrammet 

verkar bullerproblematiken nästan helt 

bortsetts ifrån – vilket är helt fel och 

åtgärder måste ske oavsett 

planprogrammet. Löften har erhållits från 

kommen, men inga åtgärder har ännu 

vidtagits. Förhoppningar har dock väckts 

efter uttalande från kommunalrådet. 

Se gemensam punkt 6. 

Djurparkens expansion  

Vad jag hört önskar inga boende att 

Djurparken expanderar, då de 

förhållanden, som råder inom Djurparken 

inte kan accepteras av någon – vare sig 

privatperson eller kommunen. Se några 

artiklar. Visserligen är det lämpligt att 

vara försiktig med vad, som framförs i 

media, men det finns många liknande 

artiklar. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1

5634342.ab 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/729241

-djurparksanstallda-tvingades-ata-apornas-

mat  

Tror det varit annorlunda om expansionen 

skett med ett kvalitetsbyggande och att 

anställda och djur behandlats på ett 

korrekt sätt samt att dessutom Ölands 

kulturhistoriska värden tillvaratagits. 

Noteras. 

Strandskyddet   

Det finns inga argument varför 

strandskyddet ska upphävas med de 

bestämmelser och regler, som är 

beslutade. Det finns naturligtvis skäl till 

dessa beslut och skulle hävande av 

strandskyddet ske är beslutade regler helt 

verkningslösa. 

Se gemensam punkt 2. 

Skulle vara tacksam för att erhålla 
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uppgifter på fortsatt arbetsgång med 

planprocessen och när fördragning 

planeras i kommunfullmäktige.  

Jag nämner naturligtvis mina egna 

synpunkter, som boende, men har inte hört 

att synpunkterna inte delas av någon 

boende i området eller ”närområdet”, som 

jag talat med. 

 

 

150316 Möllstorp 1:15 

Tim Peter Steen 

 

Hur har ni tänkt dränera den södra delen 

av området som jag bor i? Smältvatten 

från landborgen flyter förbi och ställer till 

med smärre översvämningar. Möllstorp 

ligger lågt och mitt hus ligger lägst. 

Kommunen har ingen del i hur området 

ska dräneras eftersom fastigheten inte 

ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten. Problemet har inte heller 

orsakas av någon brist i det kommunala 

systemet. 

Problemet påpekas i beskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

När jag flyttade in i fastigheten för drygt 

25 år sedan märktes en förhöjd vattennivå 

kanske var 3:e eller var 4:e år. Efter 

utbyggnad av djurparken stiger nivån i 

diket norr om fastigheten. Då får jag 

översvämning i mitt magasin där jag har 

mitt företag. Detta händer ungefär 

vartannat år. Jag har nu grävt ett grop för 

en dränkbar pump för att hålla magasinet 

något så när torrt.  

 

Efter en troligtvis felaktig dränering av 

fältet väster om mig har vattnet stigit 

under mitt bostadshus. Vattnet leds norrut 

istället som nog tänkt söderut mot 

Brovägen. Har haft en pump intermittent 

igång i ca 3 veckor till skillnad mot 

kanske 3 dagar tidigare. Den naturliga 

vattenvägen i marken västerut är bromsad. 

I förhandsbeskedet för ställplatser och 

uthyrningsstugor på fastigheten Möllstorp 

1:22 beslutas att teknisk 

affärsverksamhets yttrande ska beaktas: 

Vi på tekniska ser inte att det skulle vara 

några problem. Vi vill bara se att man 

hjälper till med att avvattna området då 

det ofta står mycket vatten i närområdet. 

Ytterligare utbyggnad i det här området 

kommer troligtvis att förändra 

smältvattennivåerna till det sämre. En 

dränering längs Djurparksvägen är nog 

nödvändig. Det fanns två diken längs hela 

vägen innan Djurparken lade igen dem. 

I ett eventuellt bygglov eller detaljplan 

kan kommunen styra åtgärder för att lösa 

problemet med översvämningar men i 

dagsläget behöver problemet lösas i 

samråd med grannen. 

150317 Strandskogen 13:29,   
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Möllstorp l 21 

Lars Wilner 

Jag delar inte kommunens åsikt om att 

besökande till Öland som kommer via 

bron vill se ett stort hotell invid brofästet. 

Det är mycket trevligare med en orörd 

natur med rådjur betande på åkern nere 

vid sjön. Det finns få orörda kuststräckor 

på Öland så centralt belägna. Detta 

område är unikt på Öland med häckande 

Havsörn, Bivråk, Ormvråk, Hökar, 

Ugglor, Hackspett, Gröngöling, Spillkråka 

och massvis med småfåglar. 

Noteras. 

Att minska strandskyddet från 300 m till 

100 m vore förödande för alla 

vattenlevande fåglar som häckar längs 

med kusten. 

Se gemensam punkt 2. 

Den ökade störningen i och med en 

exploatering minskar havsörnarnas 

område för näringssök och andra fåglars 

häckningsmiljö. 

Det norra området var i samrådsförslaget 

inringat som ett område där fördjupad 

inventering och utredning av skyddsvärda 

fågelförekomster krävdes.  

Kommunen har nu låtit ta fram en 

fördjupad fågelinventering där 

rapportförfattaren bedömer att ett 

undantagsområde är nödvändig för att 

inte skyddsvärda fågelarter ska lämna 

området. Det förutsätter dock att skogen i 

undantagsområdet endast påverkas 

marginellt av skogsbruk och att det inte 

blir några strövstigar eller vägar in i 

området som ger störningseffekter. 

En grundlig undersökning av mångfalden i 

ekosystemet bör göras innan ett beslut tas 

för detta område. 

Se gemensam punkt 4. 

En del av min mark är inritad som damm 

eller våtmark. Detta var för inte så länge 

sedan åkermark, men på grund av att den 

låg svårtillgängligt växte det igen. Att 

enligt kommunen låsa den för damm eller 

våtmark motsätter jag mig bestämt. 

Den damm eller våtmark som är inritad i 

väster på fastigheten Strandskogen 13:29 

är enligt Skogsstyrelsen utpekad som 

sumpskog. 

Denna exploatering kommer att innebära 

en betydande miljöpåverkan på både 

växter och djur. 

Se gemensam punkt 4. 

Med stöd av vad som har framställts ovan, 

yrkar jag på att planen avslås. 

Noteras. 
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Gemensamma punkter 

1. Boverkets Allmänna råd är från 1995 och teknikutvecklingen har sen råden 

formulerades gjort stora framsteg.  

Avloppsreningsverket i Färjestaden 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. 

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 42 000 personekvivalenter och i 

dagsläget ligger föroreningsbelastningen på maximalt 18 000 

personekvivalenter. Reningsverket klara alltså mer än dubbel så stor 

föroreningsbelastning. 

2008 fick reningsverket anmärkningar på kvävereningen vilket nu efter den 

senaste ombyggnationen 2013 har lett till halverade kväveutsläpp. 

Avloppsreningsverket i Färjestaden ligger ca 550 meter söder om föreslaget 

område för verksamheter och ca 650 meter sydväst om föreslaget område för 

bostäder. Föreslagna 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 har ett väl 

utvecklat lövverk. Topografi och vegetation tillsammans med de åtgärder som 

är gjorda för att förbättra tekniken i anläggningen gör att kommunen bedömer 

aktuellt avstånd till den föreslagna bebyggelsen som tillräckligt för att uppnå 

intentionen i Boverkes riktlinjer om skyddsavstånd. 

Resonemanget lyfts in i beskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

 

2. En etablering av verksamhet i utpekat läge är inte bara strategiskt placerad för 

att kunna fungera för de stora besöksmålen i omgivningarna, Saxnäs golfbana, 

Ölands djurpark och besöksmål i Färjestaden och Kalmar. Läget bidrar också 

till att i sig locka turister med intresse för den öländska naturen i enlighet med 

kommunens vision att bli en ledande natur- och kulturkommun. Det ger 

etableringen ett mervärde som skulle gå förlorat om etableringen föreslogs 

längre österut. I den utbredning föreslagen etablering hade i samrådet påverkade 

den mindre delar av naturvärdesobjekt vilket kan leda till en mer allmän 

försämring av naturvärdena genom arealförlust och fragmentering. 

Rapportförfattarna föreslog att det föreslaget hotellområde borde förskjutas 

söderut. I rapporten fastslogs 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. 

I väster, norr och öster pekas områden med höga eller påtagliga naturvärden ut. 

I söder fann personerna som inventerade området inga direkta naturvärden men 

skogspartiet är vackert och enligt de kringboende finns i skogen ett rikligt 
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djurliv och bra svampplockning. 

För att kunna spara områden både med höga naturvärden och med 

rekreationsvärden begränsas ytan för föreslagen etablering av verksamhet. Det 

påverkar inte framtida byggnads storlek bara friheten i var den kan placeras. I 

och med att föreslaget exploateringsområde drar sig tillbaka från kusten blir det 

enklare att anpassa en byggnation till förväntade översvämningsrisker på grund 

av ett förändrat klimat.  

Kommunen anser att föreslagen plats kan exploateras utan att äventyra höga 

naturvärden beroende på hur placering och utformning styrs i kommande 

detaljplan.  

 

3. 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. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 

skogsbruk. 

Det saknas en kartering av brukningsvärdet på åkermarken på Öland och i hela 

Kalmar län. 

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 har visst brukningsvärde 

men en exploatering kan anses lämplig eftersom den skapar möjlighet att 

utveckla en befintligt areell näring. 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 eller 

rekreationsvärden komma att påverkas negativt. 

Resonemanget lyfts in i beskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

 

4. Kommunen har låtit ta fram en naturvärdesinventering av området med 

föreslagen bostadsbebyggelse och etablering av verksamhet i sydväst. 

Enligt naturinventering finns inga områden med högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Däremot 

är relativt stora områden med höga eller påtagliga naturvärden utpekade. 

Naturvärdesklass 2 och 3 – stor och påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 
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Programförslaget har anpassats efter resultatet av inventeringen och för 

etableringen av verksamhet i sydväst, Marstrandshorvan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram som reder ut frågor som berör: 

 Påverkan på naturvärden, värdefull skog (nyckelbiotoper) rödlistade arter 

och skyddsvärd fåglar. 

 Klimatförändringar. 

 Strandskydd 

 Miljökvalitetsnormer för vatten. 

 Dagvattenhantering. 

 

5. Området i anslutning till Trafikplats Färjestaden är utpekat som möjlig 

utvidgning av trafikplatsen. I dagsläget finns det inget behov av att ta marken i 

anspråk för en större trafikapparat. Den dag det blir aktuellt behöver platsens 

förutsättningar, däribland dess naturvärden utredas mer noggrant. I det fall en 

utvidgning av trafikplatsen blir aktuell skulle innebära att stora jordbruksarealer 

kring den planerade Kollektivtrafikplats Algutsrum skulle förbli orörda och att 

bättre samordning av kollektivtrafiken kan ske.  

Sammanvägningen blir då att ett ingrepp i område med höga naturvärden kan 

motiveras med stora vinster på andra områden. Däremot ska ingreppen vara så 

små som möjligt för att bevara så mycket av natur med höga naturvärden som 

möjligt. 

 

6. 2004 beslutade kommunen att förelägga Trafikverket att utreda och 

kostnadsberäkna bullerdämpande åtgärder längs Ölandsbron. Beslutet 

överklagades av Trafikverket.  

2007 upphävde Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) kommunens beslut med 

hänvisning till att bullernivåerna inte var så höga att de omfattades av 

åtgärdsprogrammet enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.  
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Kommunen undersökte efter domslutet möjligheterna att på egen hand utföra 

åtgärder för att minska bullret. Bedömningen gjordes att de åtgärder kommunen 

kunde åstadkomma inte var lämpliga eller rimliga. De stora höjdskillnaderna 

mellan vägbanan och den befintliga bebyggelsen innebar att en 8 meter hög vall 

skulle behövas för att åstadkomma dämpning av buller. Den åtgärd som var 

möjlig att genomföra var den östra vallen, som är byggd och dämpar bullret 

österifrån.  

2014 fattade kommunen på nytt ett beslut. Beslutet sa denna gång att 

Mörbylånga kommun inte behöver vidta ytterligare bulleråtgärder för området 

Möllstorps läge och att inga ytterligare krav från tillsynsmyndigheten kan 

ställas på Trafikverket i dagsläget då gällande riktvärden uppnås.  

Detta beslut överklagades av boende vid Möllstorps läge men överklagandet 

avslogs. 

För Ölandsbron är Trafikverket huvudman. Det innebär att de åtgärderna som 

ska göras beslutas och bekostas av trafikverket. Kommunen är 

tillsynsmyndighet men så länge bullervärdena vid fasad inte överstiger 65 dBA 

går det inte att ställa krav på åtgärder enligt MÖD. I domen från MÖD slog det 

fast att för en trafikled med så stor årsvariation som Ölandsbron skulle 

beräkningar göra med den högre trafikbelastningen, sommartid. 

Gränsdragningen är inte gjord hur mycket trafiken ska variera. 

Planprogrammet föreslår inga ändringar av den befintliga miljön vid Möllstorps 

läge och har därför inte heller berört bullerfrågan i området. 

Vid planläggning av ytterligare trafikåtgärder enligt planprogrammet kommer 

denna åtgärd behöva studeras också ur bulleravseende.  

Handlingarna revideras. 

 

Sammanfattning 

- Länsstyrelsen tycker i och för sig att programmets intentioner är tilltalande men 

att kommunen bättre behöver utreda, beskriva och sammanväga faktorer som 

naturvärden, klimatanpassning, miljökvalitetsnormer för vatten, skyddsavstånd, 

vattenområden, rekreationsintressen, buller, strandskydd, jordbruksmark och 

kulturhistoriska värden. 

- Skogsstyrelsen pekar på vikten av att undvika fragmentering av områden med 

höga naturvärden och att området för föreslagen utvidgning av Trafikplats 

Färjestaden har mycket höga naturvärden. 

- Trafikverket anser att riksintresse för kommunikation väg 136 och väg 137 bör 

beskrivas bättre, att statliga vägar ska ha ett byggnadsfritt avstånd från 

vägområdet och att bullerfrågan bör utredas närmare. Vidare påpekar 

Trafikverket att kommunen behöver titta på hur oskyddade trafikanter säkert 

kan ta sig över väg 958 och att etableringen ligger inom den MSA-påverkande 

zonen för Kalmar flygplats. 

- E ON lämnar en redogörelse för sina ledningar. 

- Ölands ornitologiska förening meddelar att de har fullt förtroende för den 

konsult kommunen anlitat för utredningen av skyddsvärda fågelförekomster och 

att en kompletterande fågelinventering behöver göras. 

- Saxnäs samfällighetsförening och Saxnäs kronocamping beskriver en oro för 

trafiksäkerheten på den befintliga cykelvägen och beklagar att en förbindelse 
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genom skogen till Saxnäs stugområde har tagits bort. 

- Boende vid Möllstorp läge anser att kommunen inte tar tillräcklig hänsyn till 

den bullerutsatta situationen vid Möllstorps läge och att etableringar i enlighet 

med planprogrammet försvårar bullersituationen. Vidare anser de att värdefull 

jordbruksmark inte ska tas i anspråk, att kommunen inte tar tillräcklig hänsyn 

till områdets höga naturvärden och att det inte är lämpligt att exploatera inom 

strandskyddat område. Synpunkter på luktproblem med Färjestadens 

avloppsreningsverk har också inkommit. 

- Övriga synpunkter berör även de främst värdefull jordbruksmark, höga 

naturvärden och lämpligheten att exploatera inom strandskyddade områden. 

- Kommunen har låtit invertera området ytterligare gällande fågelarter och 

naturvärden och resultaten presenteras. Föreslagna områden för exploatering har 

minskats för att anpassas till de nya fakta som framkommit. Handlingarna ska 

förtydligas vad gäller beskrivningen av klimatförändringar, dagvattenhantering, 

påverkan på miljökvalitetsnormer, vilka miljöer som kommunen föreslår ska 

exploateras, bullersituationen och varför kommunen anser att jordbruksmark 

och mark inom strandskyddat område kan tas i anspråk.  

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Syftet omformuleras och huvuddragen presenteras. 

- Programområdet omfattar ca 480 hektar varav ca 85 hektar är vattenområde och 

395 är landområde. 

- Kommunfullmäktige antog 2015-03-24 § 25 Översiktplan 2014. Beslutet att 

anta översiktsplanen har vunnit laga kraft. 

- Riksintresse för kommunikation för väg 136 och väg 137 beskrivs tillsammans 

med hur programförslaget kan komma att påverka riksintresset. 

- Påverkan på riksintresse enlig 4 kap MB beskrivs. 

- Påverkan på områdesskydd enligt 7 kap MB beskrivs. 

- Hur programförslaget påverkar MKN för recipienten Kalmarsund förtydligas. 

- Ett resonemang om jordbruksmarken utvecklas och presenteras under egen 

rubrik. 

- Alternativa lokaliseringar av etableringar på jordbruksmark presenteras 

tydligare. 

- Ingen bebyggelse föreslås inom strandskyddsområde till vattendrag. 

- Exploateringsområde i sydväst föreslås som närmast placeras 200 meter från 

strandkanten. 

- Alternativa lokaliseringar av etableringar i område med strandskydd presenteras 

tydligare. 

- Checklistan för miljöbedömning uppdateras och kompletterad med en samlad 

bedömning. 

- En MKB behöver upprättas i detaljplanearbetet för exploateringsområde för 

verksamheter i sydväst och för utredningsområde Trafikplats Färjestaden. 
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- Beskrivningen uppdateras och omstruktureras. 

- Befintliga miljöer där förändring föreslås beskrivs närmar.  

- Programmets intentioner med vattenområden förtydligas. 

- Beskrivningen av områdets naturmiljö uppdateras med ny information från 

naturvärdesinventering och utredning av skyddsvärda fåglar.  

-  Informationen om rödlistade arter uppdateras. 

- Områdets geotekniska förutsättningar och risk för översvämning, ras och skred 

redovisas. 

- Länsstyrelsens planeringsunderlag för strandnära byggnation presenteras. 

- Till följd av framför allt naturvärdesinventering har programförslaget 

omarbetats och ytor möjliga för exploatering har anpassats. 

- Ytor lämpliga för dagvattenhanetring har anpassats efter inkomna synpunkter. 

- Resonemanget om kulturhistoriska bedömningar utvecklas. 

- Del av föreslaget område för bostadsexploatering i norr utgår. 

- Tiden för positivt förhandsbesked söder om Ölands djurpark har löpt ut.  

- Område för föreslagen exploatering av bostadsbebyggelse öster om 

Möllstorpsgatan utgår. 

- Planprogrammet har förtydligats vad gäller föreslagen exploatering av 

verksamhet i sydväst,vid Marstrandshorvan.  

- Upplevelsen av osäkerhet på den befintliga gång- och cykelvägen och 

busshållplatser längs väg 958 beskrivs och åtgärder presenteras. 

- Risk för störningar på grund av buller förtydligas. 

- Skyddsavstånd till Ölands djurpark utgår.  

- Risk för störningar på grund av kommunens avloppsreningsverk förtydligas. 

- Hur klimathot kan påverka föreslagna etableringar, både byggnader och 

infrastruktur så som dagvatten beskrivs. 

 

 

 

 

Ylva Hammarstedt 
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