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INLEDNING
HANDLÄGGNING

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanear-
betet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt 
program enligt PBL, Plan och bygglagen 5 kap 10 §.
Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta 
in synpunkter från berörda parter och erbjuda insyn i processen och 
möjlighet att påverka. Planprogrammet, som godkänns av Kommunfull-
mäktige, syftar till att ge riktlinjer för kommande detaljplanearbete och 
är inte juridiskt bindande.

HANDLINGAR
Till planprogrammet hör följande handlingar

Planprogram, upprättad 2011-06-07, reviderad 2011-12-21•
Programkarta, upprättad 2011-06-07, reviderad 2011-12-21•
Illustrationsplan upprättad 2011-12-21•
Ytberäkning upprättad 2011-12-21•
Fotomontage, upprättad 2011-06-07•
Parkeringsinventering, upprättad 2011-06-07•
Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse, upp-•
rättad 2011-12-21
Behovsbedömning, upprättad 2011-06-07, reviderad 2011-12-21•
Social checklista, upprättad 2011-06-07, reviderad 2011-12-21•
Sammanställning inkomna yttranden idémöten, daterad 2010-03-06•
Samrådsredogörelse, upprättas 2011-12-21•
Aktuell fastighetsförteckning•

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Till bakgrunden för planprogrammet ligger kultur- och fritidsnämndens 
beslut om en strategi för kommunens badplatser, där man föreslog 
kommunen att avveckla några av de kommunala badplatserna, en av 
dem var Granuddens badplats i Färjestaden.
Istället för att direkt överföra badplatsen vid Granudden i privat regi 
ansåg kommunstyrelsen att utvecklingsmöjligheterna vid Granudden 
behövde utredas, behovet av parkeringsplatser belysas och att förutsätt-
ningarna för bad vid olika platser inom området sågs över.
Kommunstyrelsen gav därför uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden 
i beslut 2008-12-02 § 383 att upprätta ett planprogram för området söder 
om hamnpiren till Granudden i Färjestaden.
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Utdrag ur miljö- och byggnadsnämndens beslut 2009-04-15 §71
- Kommunstyrelsen har i beslut 2008-12-02 uppdragit till Miljö- och 
byggnadsnämnden att upprätta planprogram för området söder 
om hamnpiren, Granudden. Området runt hamnen är i kommunens 
översiktsplan markerat som område för blandad bebyggelse (bostäder) 
Talludden är utpekat som befi ntligt område för rekreation och friluftsliv 
och Granudden är markerat som badplats. 
- Vid arbete med planprogrammet är det viktigt att se till helheten i 
Färjestadens centrala delar och att knyta samman det aktuella området 
med den norra delen av hamnen samt den nyligen färdigställda hamn-
planen. Även områdets koppling i öster och söder är viktiga. I söder 
ansluter området till nytt planområde vid Kaptensgatan och i öster fi nns 
idag outnyttjad mark intill Brovägen som bör ingå i planprogrammet.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2009-04-15 § 71 gett uppdrag 
till miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta planprogram för 
området.

Idémöten
I början av arbetet med planprogrammet inbjöds berörda föreningar, 
fastighetsägare inom programområdet, näringsidkare samt kommunens 
dåvarande nämnder till inledande idémöten angående planprogrammets 
utveckling. Sammanställning över inkomna yttranden från idémötena 
fi nns som bilaga till planprogrammet.

Utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskott yttrande angående uppdraget
- Planområdet är förhållandevis omfattande och ger förutsättningar 
med sina öppna ytor möjlighet att tänka annorlunda. Om ett av syftena 
med planprogrammet är att skapa en ny och hållbar identitet för 
Färjestaden är det av utomordentlig vikt att planarbetet sker fritt i 
förhållande till hur området är utformat idag.
- Det är av särskild vikt att planprogrammet har som intention att bidra 
till Färjestadens status som ett självständigt samhälle. Det förutsätter 
utblickar till angränsande områden, t ex norra hamnen, Köpstaden och 
Storgatan från hamnen till Brandstationsgatan.
- Tingsplanen kan vara ett av fl era områden för lokalisering av offentlig 
service, t ex kulturhus/bibliotek. Statusen på befi ntliga byggnader från 
järnvägstiden bör kunna omprövas med avseende på platsens alterna-
tiva användning.
- Området öster om Talludden och på andra sidan av Brovägen bör 
kunna användas för ”lågbyggda” hus för bostadsändamål. 
Inom planområdet bör fi nnas en bostadspotential på 150-200 lägenhe-
ter. Dimensionering av torg och mötesplatser är av väsentlig betydelse.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planprogrammets syfte är att översiktligt utreda förutsättningar för 
förtätning inom de centrala delarna i Färjestaden. Vidare är syftet att 
undersöka möjligheterna att bibehålla rekreationsområden vid kusten 
och att stärka de rumsliga förhållandena på Södra Hamnplan.

PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Färjestadens centrala delar.
Programområdet omfattar södra delen av Färjestadens hamn, sträcker 
sig sedan norrut öster om Brovägen upp till Ölands Köpstad. Österut 
omfattas Hotel Skansen och Färjestadens gård, söderut inkluderas 
Talludden, Granudden och Vasatomten.

Programområdet
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Areal
Planområdet omfattar ca 32,2 hektar, varav ca 25,4 är landareal och 6,8 
är vattenareal.

Markägoförhållanden

Kommunalt ägd mark

Mark ägd av kommunala 
bostadsbolaget

Privatägd mark

Karta över markägoförhållanden
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH POLITISKA DIREKTIV
Översiktsplan

Ställningstaganden i den gällande översiktsplanen för Mörbylånga kom-
mun, antagen 2007-06-18;

I centrala Färjestaden bl.a. längs Storgatan ska förtätning -
gynnas för att bl.a. främja boende med korta avstånd till service, 
kommunikationer etc.
Kommunen ska verka för att det fi nns verksamhetslokaler för -
bl a Musikskola, bibliotek, fritidsgård och musikhus inom 
Färjestadsområdet.
Med hänsyn till det stora trafi kfl ödet genom Färjestaden är det extra -
väsentligt med bevarande och utbyggnad av GC-vägnätet. Detta ska 

Markanvändning

Befi ntlig    Planerad  
Blandad bebyggelse/bostäder 

Handel

Offentlig service, skola/

förskoleverksamhet

Offentlig service, vård/

socialomsorg

Väderkvarn

Värdefull naturmiljö

Besöks- och rekreationsmål

Badplats

Hamn

Sjöfartsleder

Väg

Cykelled

Vandrings- och cykelväg

Utdrag ur översiktsplanen
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beaktas vid all planering.
I centrala Färjestaden ska ges möjlighet till ianspråktagande av -
mindre grönytor i bostadsområden till bl a utökade bostadstomter i 
syfte att skapa resurser för större sammanhängande grönstrukturer.
Markberedskap för parkeringsändamål i samband med -
beredskapsplan Ölandsbron vid parkering Köpstaden och 
parkering vid Granudden ska beaktas. Markberedskap för 
helikopterlandningsplats vid båt- och fartygsolyckor ska säkras.
Säkring av hamndelen som utgör färjeläge ska beaktas samt dess -
tillgänglighet.

Planprogram Färjestaden 20-hundra

Planprogram
Planprogram Färjestaden 20-hundra, dnr 99/148-212 
Planprogrammets syfte är att redovisa kommunens vilja och avsikter 
gällande markanvändning och bebyggelseutformning i Färjestadens 
centrum.
Arbetet fokuserar på bilden av hamnstad, sjöstad och handelsstad med 
små torg, gränder, bryggor och kvarter med blandat innehåll.
På kvarteret norr om Storgatan föreslås hantverks- och handelsändamål 
och restaurang. På kvarteret söder om Storgatan föreslås bostäder  i 
form av radhusbebyggelse i 2 ½ plan, med möjlighet till verksamhet i 
bottenplan.
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Planprogrammet Färjestaden 20-hundra var på samråd 1999-11-01-
1999-12-01 och antogs av kommunfullmäktige 2001-02-29 § 10.
Planprogrammet låg till grund för detaljplanen F153 för Tingsplan 1:2 
och detaljplanearbete för Färjestaden 1:10, 1:40 m fl, Bussterminal och 
bostäder, dnr 05/71.

Planprogram för Färjestaden 1:40, 1:10 m fl  fastigheter

Planprogram för Färjestaden 1:40, 1:10 m fl  fastigheter, Bussterminal, 
Hotell Skansen, Paradis, Färjestaden, dnr 04/156 
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra byggrätt inom Tings-
husparken med anknytning till hotell Skansens verksamhet, bibehålla 
kopplingen mellan de kulturhistoriskt värdefulla parkerna i området, 
möjliggöra ersättning av bussterminalen med nya fristående hållplatser 
samt en ny bussgata inom del av Storgatan och Gamla Storgatan och 
slutligen att möjliggöra bostadsbebyggelse inom kvarteret mellan 
Storgatan, Gamla Storgatan och Brovägen

Planprogrammet var ute på samråd 2004-08-18 - 2004-09-17.
Planprogrammet låg till grund för två detaljplaneärenden F169, 
Färjestaden 1:232, Hotell Skansen, laga kraft 2005-07-14 och 
detaljplanearbete för Färjestaden 1:10, 1:40 m fl, Bussterminal och 
bostäder, dnr 05/71
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Planprogram för fastigheterna Färjestaden 1:232 och Runsbäck 2:137 
m fl  däremellan utmed Runsbäcksstranden, dnr 04/58.
Planprogrammets syftet är att ge nya och ändrade byggrätter genom 
minskad prickmark, säkerställa område för badplats, göra nuvarande 
strandområde inom parkmark mer tillgänglig för allmänheten genom 
att ange sträckning av vandringsled Färjkarlleden och att säkerställa 
biltillgänglighet med parkering för besökare till leden. 
För fritidsbostäderna längst norrut på kartan föreslogs ingen förändring.
Gällande en ny vandringsled föreslogs vidare studier huruvida en 
vandringsled skulle anläggas på samma sträckning som Färjkarlleden, 
eller om sträckningen skulle anpassa mer till dagens situation.

Planprogrammet var ute på samråd 2004-07-29 - 2004-08-23.
I samrådsredogörelsen för planprogrammet skriver kommunen bla:
Vandringsledens och cykelstråkets framtida sträckning ska utarbetas 
i samråd med berörda fastighetsägare och föreningar i området samt 
i samråd med kulturförvaltningen, för att sedan regleras i detaljplan. 
Renodlad vandringsled föreslås förläggas strandnära. Cykelstråk bör 
förläggas mer centralt och berör därmed endast delvis detta program-
område.
Planprogrammet låg till grund för detaljplan F189 för Kaptensgatan. 

utdrag ur planprogram för fastigheterna Färjestaden 1:232 och Runsbäck 2:137 m fl
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Gällande detaljplaner

gällande planer

Gräns för gällande plan

Gräns för programområde

Programområde
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F1:
Färjestadens samhälle, fastställd 1942-02-05
I de delar planen fortfarande är giltig medges Nb ändamål för frilufts-
bad, där endast byggnader som hör ihop med ändamålet får uppföras, 
för Granuddens rekreationsområde. På del av planen tillåts bostäder 
med högsta byggnadshöjd 5,2 m för huvudbyggnad och 2,5 m för 
komplementbyggnad. Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas, 
men inte mer än 140 m2 för huvudbyggnad. Taklutningen ska vara 30 
grader, minsta tomtstorlek är 1 200 m2. I området med beteckningen 
som bostadsändamål får även lokaler för handel och hantverk inredas.

F20:
Färjestadens samhälle, Björnhovda 6:9 m fl , fastställd 1964-06-04 
Två delar av planen är fortfarande gällande, på området i nordväst 
föreskrivs upplagsändamål. Högsta byggnadshöjd är 7 m.
Området i sydost betecknas som bostadsändamål. Högsta byggnadshöjd 
är 7,6 m, högst två våningar tillåts. Högsta byggnadshöjden för komple-
mentbyggnad är 3 m. Byggnaden får ej inrymma fl er än fyra lägenheter. 
Största byggnadsarea är en femtedel av fastighetsarean.

del av detaljplan F1
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del av detaljplan F20

del av detaljplan F43
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F43:
Färjestadens samhälle, Färjestaden 1:42, 1:46, m fl ,
fastställd 1973-06-28
Tre delar av planen är fortfarande gällande. Området i nordost har 
beteckningen Bk hotell- och bostadsändamål, Pk användning kultur-
reservat (fornminnespark) och NATUR. Riksantikvariens (numera 
länsstyrelsens) tillstånd ska hämtas in vid varje nybyggnation.
Området i mitten har beteckningen NATUR, vilket innebär att området 
ska vara tillgängligt för allmänheten. 
Längst i söder föreskriver planen V vattenområde som inte får utfyllas 
eller överbyggas.

del av detaljplan F66

F66:
Björnhovda 2:135, 6:9, 27:10, 27:11 m fl , fastställd 1982-04-14
Två delar av planen är fortfarande gällande. I området i norr föreskrivs 
användningen Jm, småindustriändamål som inte vållas olägenheter för 
närboende. Byggnader får uppföras med en största byggnadshöjd på 
5 m. Inom samma kvarter fi nns beteckningen U för upplagsändamål.
Den södra delen är vägmark.
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F80:
Del av väg 943 (Runsbäcksvägen), Färjestadens samhälle, fastställd 
1986-10-02
I de delar planen gäller ligger vägmark i norr och väster därefter följer 
ett kvarter med beteckningen A, allmänt ändamål. PBL, plan- och bygg-
lagen, tillämpar inte längre planbestämmelsen allmänt ändamål men i 
äldre detaljplaner gäller den fortfarande. Högsta byggnadshöjd är 7 m 
på området däremot fi nns det ingen reglering av största byggnadsyta i 
kvadratmeter. Ytterligare söderut fi nns ett kvarter med användningen 
bostäder. Högsta byggnadsarea är 150 m2 för huvudbyggnad och 50 m2

för komplementbyggnad, dock får högst en femtedel av fastighetens 
area bebyggas. Högsta antal våningar är två, högsta byggnadshöjd är 7 
m, vind inte får inredas och källare får inte anordnas.

del av detaljplan F80
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F84:
Färjestadens hamn, fastställd 1988-03-18
De delar av planen som fortfarande gäller medger bostäder och handel 
i kvarteret söder om Storgatan. Ett busstorg och omgivande gator har 
beteckningen vägmark. Inom kvartersmarken tillåts byggnader i två 
våningar med max 7 m byggnadshöjd för huvudbyggnad och 3 m för 
komplementbyggnad.  Byggnadsarean är inte reglerad.
Söder om Gamla Storgatan ligger fyra kvarter, Pk för kulturreservat 
(fornminnespark), H handel med en högsta tillåten byggnadshöjd på 5 
m, G garageändamål, högsta våningsantal är en våning och BF bostäder. 
Större delen av kvartersmarken för bostäder är prickmark, vilket innebär 
att den inte får bebyggas. Huvudbyggnaden får högst vara 150 m2, och 
komplementbyggnaden högst 50 m2. Endast en huvudbyggnad och en 
komplementbyggnad tillåts. Planen föreskriver en våning med en högsta 
byggnadshöjd på 4 m. Utfartsförbud råder mot Brovägen.

del av detaljplan F84
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F126:
Färjestaden 5:3, 5:4 m fl , laga kraft 1995-12-15
Planen föreskriver lager- och centrumändamål, med centrumändamål 
menas butik, restaurang, kontor m.m. I norr tillåts max en våning och i 
öster och söder två våningar. Största byggnadsarea är inte angiven men 
40 parkeringsplatser ska anordnas per 1000 m2 bruttoarea över mark. 
Byggnaden mot Storgatan har minsta taklutning på 22 grader och en 
högsta på 30 grader. För kvarteret med lagerändamål är tillåtna högsta 
byggnadshöjd är 8,5 m, största byggnadsarea anges ej. 
Utfarter får inte anordnas mot Storgatan eller Kråkeskärsvägen.

F150:
Tillägg till planbeskrivning i samband med kommunens övertagande av 
huvudmannaskap Färjestadens, Kastlösas, Skogsbys, Snäckstrands och 
Södra Möcklebys vägföreningars område, laga kraft 2003-04-21
Planen föreskriver att kommunen övertar huvudmannaskapet, alltså 
driften och underhållet av vägarna samt ansvaret att sköta den park- och 
naturmark som fi nns inom områdena.

detaljplan F126
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F153:
Del av Brovägen, Björnhovda 2:135, Tingsplanen 1:2 m fl , laga kraft 
2003-08-21
De delar av planen som berörs medger användningen handel, hantverk 
och kultur i den norra delen. Största byggnadsarean är en tredjedel av 
kvartersmarken. Byggnader ska utföras med fasad av träpanel, kalksten 
eller puts, högsta antal våningar är två och vind får inte inredas. 
I mitten ligger kvartersmark där garage-, handel-, hantverks- och kultur-
ändamål tillåts. Byggnader får endast uppföras i en våning.
På området närmast Storgatan tillåts ändamålen bostäder, handel, 
hantverk och kultur. Byggnader får uppföras i tre våningar och fasaden 
ska vara av träpanel eller puts. Byggnader som uppförs i 3 eller 2½ 
våning får högst ha 15 graders takvinkel.
Planområdets två kalkstensmurade byggnader anses vara värdefull 
bebyggelse och är försedda med varsamhetsbestämmelse vilket innebär 
att byggnaderna ska bevaras och får ej förvanskas.
Det är 6 år kvar av genomförandetiden.

del av detaljplan F153
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F163:
Färjestaden 5:1, 5:8 m fl , Färjestadens hamn, laga kraft 2004-10-21
De delar av planen som berörs medger för vattenområdet fyra olika 
bestämmelser W1 öppet vattenområde, W2 hamn, W3 nödfärjehamn, och 
WV bryggor får anläggas. Allmän platsmark fi nns i form av KAJ hård-
gjord kaj med angöringsytor och användning för småbåtsverksamhetens 
ändamål och allmänt gångstråk, HAMNTORG, LOKALGATA, P-PLATS, 
PARK och NATUR. Parkeringen i söder ska anordnas med plantering. För 
kvartersmark med hamnändamål fi nns två bestämmelser V1 och V2. För
V1 gäller färjehamn, angöring, kaj med körbara ytor, lastzon, tillfällig 
handel och publik verksamhet. Utformning av hamnytan ska möjliggöra 
tillfällig angöring av bilfärjetrafi k. För V2 gäller småbåtshamn, bryggor, 
kaj med körbara ytor, inom kvarteret får en båtmack uppföras med en 
största byggnadsarea på 50 m2. Vidare fi nns sex områden med kvarter-
smark. Med början i nordväst är dessa, handel och kontor HK för detta 
kvarter gäller att den norra delen får ha en högsta byggnadshöjd på 14 m 
med 30° som högsta taklutning, den södra delen får högst uppföras med 
en byggnadshöjd på 7 m. Byggnadsarean får högst uppta 80% av fast-
ighetsarean,  Därefter följer transformatorstation E och handel H. Inom 
kvarteret betecknat med H får byggnad i en våning med högsta bygg-
nadshöjd på 3 m uppföras med användningen handel avses småskalig 

del av detaljplan F163



26 (104)

Planprogram för Färjestaden 1:153, m fl

PLANPROGRAM
Dnr 09/227
SAMRÅDSHANDLING 2011-06-07, rev 2011-12-21
GODKÄND  KF  2011-12-21  § 216

handel, galleri, museum, hantverk, hotell och restaurang. HKRN2 handel, 
kontor, kultur och båtklubb, gästhamnsservice och servicebyggnad, hög-
sta byggnadshöjd inom kvarteret är 4 m. N2 båtklubb, gästhamnsservice 
och servicebyggnad fasader ska vara av träpanel, högsta byggnadshöjd 
är 4 m, och takvinkeln ska vara mellan 15 och 35 grader.
Bebyggelsen söder om Södra Hamnplan har beteckningen HK, handel 
och kontor i en våning. Fasader ska vara av träpanel med högsta 
byggnadshöjd på 3,5 m och högsta takvinkel 10 grader. I öster fi nns 
kvartersmark med beteckningen HKBR, handel, kontor, bostäder och 
kultur. Byggnaden har en skyddsbestämmelse q, värdefull miljö. Änd-
ring av byggnad får inte förvanska dess nuvarande karaktär. Befi ntliga 
fasaddetaljer ska bevaras.
Det är 8 år kvar av genomförandetiden.

detaljplan F164

F164:
Färjestaden 1:149 m fl , Talluddens camping, laga kraft 2005-02-10
Planen är i sin helhet gällande och ligger inom programområdet. Planen 
medger ändamålet Y(N) för områdets norra del, idrott och dessförinnan 
campingverksamhet fram till år 2009. Hela detta område består av 
prickad mark vilket innebär att det inte får bebyggas. Längs med kust-
sträckan fi nns användningen N2 friluftsområde, badplats, allmänheten 
ska ha tillträde till området. Vid området närmast udden fi nns beteck-



 27 (104)

Planprogram för Färjestaden 1:153, m fl

PLANPROGRAM
Dnr 09/227
SAMRÅDSHANDLING 2011-06-07, rev 2011-12-21
GODKÄND  KF  2011-12-21  § 216

ningen N3 vilket innebär campingverksamhet, endast tält.
Resterande del av området har beteckningen N1 vilket innebär cam-
pingverksamhet såsom tält, husvagnar och husbilar, uthyrningsstugor, 
reception, kursgård, restaurang och service. Gemensamt för området är 
att byggnader får uppföras i en våning, ska vara källarlösa och att ny 
bebyggelse ska utformas med sadeltak och träfasad i enhetlig färgsätt-
ning. Högsta byggnadshöjd är 3 m men exploateringsgraden varierar för 
de olika ytorna.
För vattenområdet gäller bestämmelserna W1 öppet vattenområde där 
mindre badbryggor får anläggas, W2 vattenområde för bryggor, småbå-
tar, rutschkanor m.m. och W3 vattenområde för badbryggor, bad- och 
roddbåtar.
Det är ca 3 år kvar av genomförandetiden.

detaljplan F169

F169:
Färjestaden 1:232, Hotell Skansen, laga kraft 2005-07-14
Planen medger användningen hotell och restaurang i högst tre våningar. 
Byggnader ska utformas med fasad av träpanel, högsta totalhöjd är 13 m 
och frontespis får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 9 m. 
I planens södra del fi nns ett x-område där marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och cykeltrafi k och ett område för parkering.
Det är ca 4 år kvar av genomförandetiden.
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F189:
Färjestaden 1:232, Kaptensgatan, laga kraft 2008-07-16
Planen medger ändamålet bostäder fördelat på 5 tomter. Största 
byggnadsarean är 175 m2 för huvudbyggnad och 75 m2 för komple-
mentbyggnad. Taklutningen ska vara mellan 22 och 27 grader och vind 
får inredas. Källare får inte anordnas och lägsta golvhöjden ska vara på 
minst +2,5 meter över havet. 
En större del av planen är naturområde med gång- och cykelväg.
Det är ca 8 år kvar av genomförandetiden.

del av detaljplan F189
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Pågående planer

pågående planer

Detaljplan för 
Björnhovda 6:122

Detaljplan för 
Färjestaden 1:10, 1:40 m fl

Detaljplan för 
kommunförrådet i 
Färjestadens hamn

Detaljplan för 
Björnhovda 27:12 m fl

Detaljplan för 
Björnhovda 25:339

Detaljplan för 
Talluddens camping

Detaljplan för 
Färjestaden 1:149 och 1:37
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Detaljplan för 
Björnhovda 6:122, dnr 97/1449-214:
Området för detaljplanen ligger i programområdets norra spets. Syftet 
med planen är att ändra användning från småindustri till handel 
och småindustri. Fastigheten Björnhovda 6:122 ingår dels i aktuellt 
planprogram dels i detaljplan för Björnhovda 27:12 m fl , Ölands 
Köpstad, dnr 08/652.
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 1998-02-24 § 3 att 
sökande på egen bekostnad får upprätta detaljplan för fastigheten 
Björnhovda 6:122 och att detta arbete samordnas med pågående 
detaljplaneläggning i området.

Illustration till detaljplan för Färjestaden 1:10, 1:40 m fl

Detaljplan för 
Färjestaden 1:10, 1:40 m fl , Bussterminal och bostäder, dnr 05/71
Detaljplanen var ute på samråd 2004-08-18 - 2004-09-17. 
En samrådsredogörelse godkändes 2005-08-24. Detaljplanearbetet 
stannade av efter samrådsskedet.

Detaljplan för
kommunförrådet i Färjestadens hamn, dnr 07/1154
Området för detaljplanen ligger på Södra Hamnplan. Syftet med planen 
är att möjliggöra handel på den del av hamnområdet som idag upptas av 
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kommunens förråd. Planändringen för kommunförrådet i Färjestadens 
hamn har ej påbörjats.
- 2007-10-15 § 74 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra 
till Miljö- och byggnadsnämnden att göra planändring för kommunför-
rådet i Färjestadens hamn för handelsändamål
- 2007-11-21 § 193 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att god-
känna att planändring påbörjas för del av fastigheten Färjestaden 5:1.

Detaljplan för 
Björnhovda 27:12 m fl , Ölands Köpstad, dnr 08/652: 
Detaljplanens syfte är bla att möjliggöra ny entré till Ölands Köpstad 
och ytterligare butiksytor åt öster. I detaljplanen ingår även fastigheten 
Björnhovda 6:122 som tidigare har ansökt om en planändring från 
småindustri till småindustri och handel. Fastigheten Björnhovda 6:62 
ingår också i detaljplanen. 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-06-18 § 116 att 
sökanden på egen bekostnad får påbörja planläggning enligt reglerna 
för enkelt planförfarande.
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-06-17 § 130 att 
planarbetet ska ske enligt reglerna för normalt planförfarande eftersom 
ärendet anses ha stor betydelse för allmänheten.

Detaljplan för 
Björnhovda 25:339, Vasatomten, dnr 08/1414:
Det kommunala bostadsbolaget Mörbylånga bostads AB kom in 
med en planansökan. Syftet med planen är att ändra användningen 
från allmänt ändamål till bostadsändamål. Detaljplanen har 

Planområde för detaljplan för Björnhovda 27:12 m fl
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införlivats i planprogrammet för Färjestaden 1:153, m fl. Beslut om 
detaljplaneläggning kan tas efter att planprogrammet har godkänts i 
kommunfullmäktige.
- 2009-04-15 § 74 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att i 
samband med uppdrag till Miljö- och byggnadsförvaltningen att 
upprätta planprogrammet för området färjestaden 1:153 m fl, införliva 
fastigheten Färjestaden 25:339.

Detaljplan för 
Talluddens camping, dnr 10/235
2010-03-15 inkom en planansökan om att ändra detaljplanen för 
Talluddens camping. Syftet med ändringen är att ge möjlighet till 
byggnation av samlingslokal för ca 150 - 200 personer.
Enligt gällande detaljplan från 2004 ska det aktuella området användas 
till idrott. Fram till 2009 får området användas för campingändamål. I 
samband med planansökning inkom ansökan om tillfälligt bygglov för 
att få använda området för campingändamål även under säsongen 2010.
- 2010-05-19 § 86 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att med 
stöd av PBL (Plan- och bygglagen) 8 kap 23 § anstå med avgörandet 
angående ansökan om planändring, till dess att pågående arbete med 
framtagning av planprogram för området är klart
Samt att bevilja tidsbegränsat bygglov för campingverksamhet under 
tiden 2010-05-01 – 2010-10-31.
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Illustration för planansökan för Färjestaden 1:149 och 1:37

Detaljplan för
Färjestaden 1:149 och 1:37, dnr 11/435
2011-04-19 inkom en planansökan för en ny detaljplan för fastigheten 
Färjestaden 1:149 och 1:37, området där Talluddens Camping är idag.
Ansökan gäller 3000 - 3500 m2 byggarea för 14 lägenheter i två 
våningar, 2500 - 3000 m2 hotell med lägenheter i en till tre våningar.
Inget beslut är ännu fattat i ärendet.
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RIKSINTRESSEN OCH ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD
Landskapsbildskydd NVL 19 § 

Programområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom den största delen av programområdet. 
I de fall en detaljplan ändras eller upphävs återinträder strandskyddet. 
Planområdet berörs således av strandskydd. 

Vattenskydd
Programområdet berörs inte av vattenskydd.

Karta över befi ntligt strandskydd, skrafferad yta.
Programområdet är markerat med en röd linje.

Karta över hur stor del av programområdet som omfattas 
av strandskydd i de fall områdets detaljplaner upphävs 
eller ändras. 
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Riksintresse för sjöfart

Riksintressen (3 kap MB)
Väg 137 och 943, Brovägen är utpekade som riksintresse för kom-
munikation enligt 3 kap 8 § MB då de anses ha särskild betydelse för 
regional och interregional trafi k. 
Väg 943, Brovägen, utgör en viktig länk till nödfärjeläget i Färjestaden. 

I kommunens översiktsplan slås fast att runt nödfärjeläget dvs mellan 
färjeläget och väg 943 ska beaktas ett skyddsområde som inte får bli 
permanent förbyggt eftersom det kan slå ut möjligheten att använda 
nödfärjeläget med kortast möjliga insatstid.

Allmän farled 313B är utpekad som riksintresse för sjöfart enligt 3 kap 
8 § MB. Farleden sträcker sig rakt västerut från Färjestadens hamn. 
I planarbetet ska hänsyn tas, så att planerade åtgärder ej inkräktar på 
sjöfarten eller försämrar sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet eller 
säkerhet.

Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas 
enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB 
riksintresse obruten kust.
Riksintresset syftar främst till att skydda bad, camping och övriga 
rekreationsintressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed 
kravet för undantag från bestämmelser. 
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Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.

CHECKLISTOR
Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 5 kap 18 § (1987:10) och miljöbalken MB 6 kap 11 §, 
ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner 
och planprogram för att utreda om de kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan skall 
en miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, upprättad 2011-06-07 och reviderad 2011-12-21 
bifogas planbeskrivningen. Planen medger verksamhet i form av 
hotellkomplex och permanent camping. Enligt MKB-förordningens 
bilaga 3 ska planer som medger dessa verksamheter följas av en mil-
jökonsekvensbeskrivning. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därav behöva 
genomföras i samband med detaljplan som reglerar dessa verksamheter. 

I övrigt bedöms planen inte medföra någon betydande påverkan på 
miljön varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 
kap 11, 12 §§ ej behöver upprättas.  

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med
medborgare, medborgargrupper och olika aktörer för att tidigt i besluts-
processen få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag som möjligt. Ett 
led i detta är att upprätta och ta del av en checklista som belyser viktiga 
sociala aspekter som berörs. En checklista för sociala konsekvenser 
upprättad 2011-06-07 och reviderad 2011-12-21 följer med som bilaga 
till planprogrammet.


