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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planprogrammet är förenligt med ställningstaganden gjorda i kom-
munens översiktsplan.

Planprogrammet anses inte medföra stor påverkan på miljön och 
naturen.

Planprogrammet föreslår en förtätning av Färjestadens centrala delar i 
ett attraktivt område med väl utbyggd infrastruktur och service.

Planprogrammet föreslår förtätning på till största del redan ianspråk-
tagen mark. Vilket inebär att stora delar av den befi ntliga naturmarken 
och grönområden kan bevaras. Föreslagen förtätning innebär endast 
en minskning från 24 procent naturmark ca 6,1 hektar till 22 procent 
naturmark 5,6 hektar.

Planprogrammet föreslår att naturområden längs med kuststräckan 
bevaras och skyddas genom användningen NATUR. Det medför att stora 
rekreationsvärden bibehålls i förslaget. 

Dagvattenhanteringen och befi ntliga fl ödet kommer förändras vid en 
exploatering.

Inom planprogrammet fi nns 13 befi ntliga detaljplaner. Programförslaget 
stämmer i fl era avseenden överens med befi ntliga detaljplaner, men 
ändringar som delvis eller helt avviker från befi ntliga detaljplaner 
föreslås.
Kommunen anser att det är viktigt att Södra Hamnplans ytor länkas 
samman. För att kunna förverkliga denna ambition behöver byggnaders 
placering inom området struktureras upp vilket innebär att idag gällande 
byggrätter föreslås upphöra. Den befi ntliga detaljplanen har genomför-
andetid kvar. Ifall en ny detaljplan upprättas för området där befi ntliga 
byggnader inte tilldelas någon byggrätt har fastighetsägaren som 
påverkas negativt ingen skyldighet att riva byggnaden men en möjlighet 
att kräva ersättning så länge genomförandetiden gäller.
Naturmark, allmäntillgänglig mark, har vid Talludden ökat på bekostnad 
av befi ntlig kvartersmark för campingändamål. Kommunen har för 
avsikt att låta den delen av marken vara obebyggd för att främja de fria 
vyerna från Runsbäcksvägen mot kusten. Eftersom den gällande planen 
inte medger någon byggrätt på aktuellt område anses programförslaget 
trots allt följa intentionen i den gällande planen.
Kommunen anser att det är viktigt med en förtätning av Färjestadens 
centrala delar. Natur och rekreationsområden längs med kusten är vik-
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tiga att bibehålla och bevara. Naturområdet på Sjöbergs äng anses vara 
mindre värdefullt att bevara i jämförelse med Talludden och Granudden 
och därför föreslår planprogrammet en förtätning i form av bostäder i 
den norra delen av området. Naturområdet Sjöbergsäng används inte 
idag i samma utsträckning som naturområdena Talludden och Granud-
den. Eventuella evenemang som sker på Sjöbergsäng går att lokalisera 
tex till Granudden eller idrottsplatsen i Färjestaden. Planprogrammet 
föreslår bostäder och allmän parkering på Sjöbergs äng. Området har 
i gällande plan beteckningen naturmark. Den befi ntliga planen är från 
1973, vilket innebär att genomförandetiden har gått ut. 
På kvarteret Biblioteket föreslås skola, bostäder, vårdcentral och 
serviceboende, handel, kontor och kultur vilket i sig inte påverkar 
möjligheten att fortsätta bedriva befi ntlig verksamhet men det är kom-
munens ambition att minska skalan på centralt placerade verksamheter 
och att främja förtätning.

ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostnaderna för planprogrammet betalas av exploatörer i samband med 
upprättandet av detaljplaner inom programområdet.

För varje kommande detaljplan upprättas en genomförandebeskrivning 
där frågor om genomförandet av planen tas upp. Till detta ska även ett 
exploateringsavtal skrivas mellan exploatören och kommunen för att 
säkerställa genomförandet.

FORTSATT PLANARBETE
Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2011-06-17 - 2011-07-
22 då allmänheten och berörda sakägare har haft möjlighet att inkomma 
med skriftliga synpunkter. Under samrådstiden hölls även ett allmänt 
samrådsmöte.
Alla inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse 
och kommunen har tagit ställning till inkomna sypunkter. Flera syn-
punkter har föranlett att planprogrammet reviderats.

De reviderade handlingarna bereds först i samhällsbyggnadsutskottet, 
därefter i kommunstyrelsen och slutligen kan beslut fattas i kommun-
fullmäktige.

För kommande detaljplaner påbörjas detaljplaneläggning enligt plan-
processen som regleras i Plan- och bygglagen, PBL, med samråd- och 
granskningsskede innan antagande.
Påverkan på miljön och naturen utreds mer ingående i kommande 
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detaljplanearbete.
Påverkan på dagvattenfl öden och hanteringen av dessa ska utredas i 
kommande detaljplanarbete.
Höjning av marknivåer ska studeras nogsamt i kommande planarbete.

MEDVERKANDE
Samrådshandlingarna till planprogrammet har utarbetats av  planerings-
arkitekt, Maria Paananen tillsammans med;
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt
- Ylva Hammarstedt, arkitekt
- Sten Forsberg, miljöhandläggare
- Bengt Johansson, mark- och exploateringschef
- Staffan Larsson, kommunchef
- K-G Johnsson, teknisk chef
- Tage Selander, näringslivsutvecklare
och reviderats av Ylva Hammarstedt.

Mörbylånga 2011-12-21

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson
Arkitekt SAR/MSA   Stadsarkitekt
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Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje 
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområ-
den samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger riktlinjerna 
för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan göras för avgränsande 
områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen och dess fördjupningar är 
inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur 
bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att 
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. 
Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan med normalt planförfarande ska en lagstadgad planerings-
process följas, med följande steg:

Programförslag•
Samrådsförslag•
Granskningsförslag•
Antagande•

Mörbylånga
kommun


