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Detaljplan för vägar inom Röhälla - 
Lökenäs, utmed fastigheterna Röhälla 
2:2, Brostorp 3:19 m fl, Mörbylånga 
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PLANBESKRIVNING 
Handlingar 
 
 

Till Detaljplanen hör följande handlingar: 
 Planbeskrivning dat 2008-06-10, Rev 2009-06-04, kompl. 2009-12-23, 

kompl. 2012-02-07, kompl. 2013-06-25 
 Genomförandebeskrivning dat 2008-06-10, rev 2009-06-04, kompl. 

2009-08-05, kompl. 2009-12-23, kompl. 2012-02-07 
 Beslut behovsbedömning dat 2008-11-03 
 Plankarta med planbestämmelser dat 2008-06-10, tillhörande reviderad 

plan- och genomförandebeskrivning 2009-06-04, kompl.2009-12-23, 
kompl. 2012-02-07, kompl. 2013-06-25 

 Aktuell grundkarta 
 Fastighetsförteckning 2012-02-16 
 Trafikutredning över Glömminge, maj 2009 
 Sändlista 2013-06-25 
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 

Planens syfte är att kommunen tar över huvudmannaskapet för del av väg- 
sträckan från tryckstegringsstationen i Röhälla (vid fastigheterna Röhälla 
2:2 – Glömminge 1:18) via Lökenäs, vägen till Lökenäs badplats samt från 
Lökenäs mot Ytterrör och från Ytterrör österut till väg 136 vid 
Glömminge Backe.  
Sträckan skall bli öppen för allmän trafik och väghinder skall tas bort.  
Kommunen tar över drift och underhåll för dessa vägar som till olika delar 
ingår i olika samfälligheter. 
 
Planen hanteras som normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen. 
Ny plan kommer efter antagande att i vissa delar ersätta tidigare plan 
angående vägområdet. 
 

 
BEDÖMNINGSGRUNDER 
 När kommunen skall ta över det formella väghållningsansvaret krävs att 

det finns en detaljplan som visar avgränsning med kommunalt 
huvudmannaskap. Kommunens rättigheter och skyldigheter som 
huvudman/väghållare blir därmed reglerade i lag. Standarden på samfällda 
vägar varierar och kostnader för standardförbättringar måste först regleras. 
 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckningen. 
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All mark inom planområdet är privatägd. 
 
Detaljplanen har varit utställd under sommaren 2009 och antogs 2010-03-
17. Antagande överklagades till Länsstyrelsen av ett antal fastighetsägare. I 
beslut 2010-12-21 upphävde Länsstyrelse antagandebeslutet med motiveri 
gen att anta en detaljplan med den utformning som getts och i syfte att 
ändra huvudmannaskapet för väg inte kan anses lagligen grundat. 
Mörbylånga kommun överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen i 
januari 2011. Regeringen avslog överklagandet dock på andra grunder än 
Länsstyrelsen redovisat. Bl a att ordet ”huvudmannaskap” inte får 
användas i rubriken och att detaljplanen inte uppfyller kraven på 
redovisning av Allmänna platser. Ärendet återremitterades till kommunen 
där ett nytt beslut måste tas om förnyad utställning.  
Ett nytt antagande av planen planeras under hösten 2013. 
 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning Planområdet ligger i västra delen av kommunen norr om brofästet förbi 

Saxnäs och norrut.  
Planområdet omfattar väg från Röhälla norrut mot Ytterrör och vidare 
österut mot Glömminge Backe. 
 

 

Väg söderifrån från Röhällakrysset upp mot och genom Lökenäs sköts 
idag av Lökenäs samfällighetsförening = Brostorp GA 3. Bil. Del 1-2.  
 
På båda sidor om vägen genom Lökenäs by är det detaljplanelagt. Boende 
inom dessa områden tillhör Lökenäs Samfällighetsförening. Delägande 
fastigheter finns inom detaljplanen för Glömminge 1:59, del av 
Glömminge 1:58 och S:4, Laga kraftvunnen 1999-11-06, samt detaljplan 
för del av Glömminge 1:58, Laga kraftvunnen 2001-07-11. Det är inte 
planlagt från Röhällakrysset upp till Lökenäs by. 
 
Väg Brostorp S:4 ner mot badet västerut från Lökenäs, Prästviksvägen,  är 
samfälld mark och delägande fastigheter finns inom detaljplan för 
Brostorp 46:18 m fl, Lökenäs, fastställd 1966-08-23. Denna väg ingår inte i 
Lökenäs samfällighetsförening. Bil. Del 3. 
 
Väg Lökenäs – Ytterrör ligger på enskild mark som ägs av Hovbo Hus AB 
och har för närvarande ingen väghållare. Bil. Del 4. 
 
Väg Ytterrör – Stubblyckan utgör samfälld mark, Brostorp S:4 och har 
ingen organiserad väghållare. Bil. Del 5. 
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Sista delen av vägen österut från fastigheten Brostorp 47:1 vid 
Stubblyckan – Glömminge Backe mot Lv 136 är samfälld mark, Brostorp 
S:1. Bil. Del 6. 
 
För väg 958 och väg 136 är Vägverket väghållare. 
 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan  Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs i juni 2007.  

 
Utdrag från översiktsplan 
 
Översiktsplanen visar att den södra delen av den aktuella vägen ligger 
inom vattenskyddsområde.  
Lökenäs by är planlagd. Ett markområde är markerat för framtida 
bebyggelse och väntar för närvarande på att bli planlagt av intressent. 
Även väster om Glömminge finns avsatt mark för framtida bebyggelse.  
 
En gång- och cykelförbindelse planeras mellan Färjestaden och 
Borgholm och finns föreslagen i kommunens översiktsplan. Vägverket 
kommer att utreda om framtida GC-förbindelser norr ut mot Borgholm 
kommer att ledas inom planområdet genom Lökenäs mot Stora Rör eller 
mot Glömminge samhälle längs väg 958 och fortsätter utmed väg 136 
mot Borgholm.  
 

Detaljplaner 
 
 

Planområdet ligger idag mestadels utanför tidigare planlagt område. 
Planer utmed vägområdet är: 
 

Planerad gång- och 
cykelväg 

Vattenskyddsområde 
Strandskogen 

Planerad bebyggelse 

Detaljplanelagt 
område 
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Plan nr 22, detaljplan för Brostorp 46:18 m fl, Lökenäs, fastställd 1966-
08-23. (Omfattar vägen ner till badplatsen) 
 
Plan nr 38, detaljplan för ändring och utvidgning för byggnadsplanen för 
fastigheten Brostorp 46:1, Röhälla 1:4 m fl, Torslunda kommun, 
fastställd 1971-10-29. (Berör inte föreslagen detaljplan). 
 
Plan nr F136, detaljplan för Glömminge 1:59, del av Glömminge 1:58 
och S:4, Laga kraftvunnen 1999-11-06 (Omfattar en del av korsningen 
Lökenäsvägen/Prästviksvägen). 
 
Plan nr F141, detaljplan för del av Glömminge 1:58, Lagakraftvunnen 
2001-07-11 (Berör inte föreslagen detaljplan). 
 
Plan nr F149, detaljplan för Brostorp 46:18 m fl, Lökenäs, Laga-
kraftvunnen 2003-04-21. 
 

Planprogram Planen föregås inte av planprogram. Behovet av planprogram bedöms 
inte föreligga då planen inte innebär någon exploatering. 
 

Landskapsbildsskydd NVL 
19 § 
 

Området omfattas inte av landskapsbildsskydd enligt beslut från 
Länsstyrelsen 2007-05-21. 

Riksintressen (3 kap MB) 
 

Området omfattas inte av riksintresse enl. 3 kap MB. 

F149 

F141 

22 

F136 

F38 
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Riksintressen (4 kap MB) 
 

Öland i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap MB på grund av 
sina samlade natur- och kulturvärden. Exploatering och andra ingrepp i 
miljön får inte påtagligt skada dessa helhetsvärden 
Genom att de berörda vägområdena inte innefattar vare sig värdefull 
natur eller bebyggelse bedöms riksintresset inte beröras av planförslaget. 
 

Skyddsområde (7 kap MB) Utmed vägsträckorna finns inga skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken eller andra särdrag i naturmiljön som anses särskilt 
skyddsvärde.  
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. 
 

Miljökonsekvens-
beskrivning 
 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program 
(plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 18§ och miljöbalken, MB, 6 kap 11§) 
skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och 
planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om den 
visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
 
Som stöd för kommunens ställningstagande om detta har en checklista 
upprättats, daterad 2008-08-25 och bifogas planhandlingarna.  
Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande för att 
bedöma om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller inte.  
Ett beslut baserat på behovsbedömningen är upprättat 2008-11-03 och 
bifogas planhandlingarna. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut från 2006-12-13 § 264 beslutat 
om planläggning efter ansökan från Tekniska förvaltningen, Mörbylånga 
kommun. 

 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Markbeskaffenhet  
 

De ytor som skall planläggas utgörs idag i huvudsak av väg. Det vill säga 
påförda massor som getts en körbar beläggning i huvudsak grus. Under 
planprocessens gång har Lökenäs bygata fått varmasfaltbeläggning som 
bekostats av Lökenäs samfällighetsförening. 
 
Befintliga mötesplatser ska behållas.  
 

Natur  Nuvarande förhållande 
Idag har kommunen enligt Tekniska förvaltningen fullt skötselansvar för 
vägdelen mellan ”Glömminge kvarn – Lökenäs badplats”. Dessutom 
sköter kommunen erforderlig snöröjning på vägen från ”Röhällakrysset - 
vägen ner till badet”, enligt mellan parterna tidigare undertecknat avtal.  
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Vägområdet har ringa vegetation som normalt får slås för att inte inverka 
negativt på framkomligheten och trafiksäkerheten.  
Förorenad mark bedöms inte förekomma inom området.  
Risk för skred inom planområdet eller höga vattenstånd i samband med 
tillförsel av dagvatten via diken bedöms inte förekomma. 
 
Utmed vägarna finns ett antal stenmurar som bevaras. Inga 
skyddsbestämmelser läggs däremot in eftersom de ligger utanför 
planområdet. Murarna är omfattas av biotopskydd enligt Miljöbalken 7 
kap 11 §, om de ligger i eller i anslutning till jordbruksmark. Detta innebär 
att dispens måste sökas hos Länsstyrelsen för eventuell förändring av 
murarna. 
Enstaka träd förekommer utmed vägen. Avverkning kan ske vid behov 
efter kommunens övertagande. 
 
Några kända fornlämningar finns inte inom vägområdet. 
 
Föreslagna förändringar 
Förändringen med det ändrade huvudmannaskapet innebär bl a att vägen 
blir öppen för allmän trafik. Skyltar och bommar som idag inte ger 
framkomlighet skall tas bort. Efter översyn kommer tekniska 
förvaltningen att inta erforderliga åtgärder som eventuell 
hastighetsbegränsning och/eller fysiska hinder, skyltning samt skötsel och 
underhåll. 
Under planprocessens gång har överenskommelse skett med Lökenäs 
samfällighetsförening och kommunen att en avsiktsförklaring som avser 
den framtida hanteringen av vägen ska upprättas. Representanter från 
kommunen och en motpartsgrupp från samfällighetsföreningen ska 
bildas och medverka under planprocessens gång.  
 
Kommunen kommer att måna om att befintlig karaktär behålles. 
 
Sträckan Lökenäs – Ytterrör, som tidigare inte haft något 
huvudmannaskap, kommer nu att ingå i det kommunala 
huvudmannaskapet. 
 

Bebyggelse 
 
 
 

Nuvarande förhållande 
Utmed vägsträckningen finns detaljplanerade områden för fritidshus vid 
Lökenäs.  
I anslutning till Lökenäs finns även en kommunal badplats med toalett och 
parkeringsplatser.  Där vägen passerar Lökenäs stugområde finns viss 
bebyggelse med äldre karaktär. I övrigt finns en blandad bebyggelse utmed 
vägen. 
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Föreslagna förändringar 
Vägen kommer inte att påverka ovanstående förhållanden. Det är inte 
avsikten att ta mark från bostadstomter i samband med ändringen av 
huvudmannaskapet. Där bostadstomter ligger nära vägen kan 
hastighetsbegränsningar och fysiska hinder styra trafiken.  
 
 

Gator och trafik 
 

Nuvarande förhållande 
Vägen är idag endast avsedd för dem som äger den. Den fungerar till 
största delen som matningsväg till de fastigheter som ligger längs vägen. 
Hastigheten på vägen är 70 km/h enligt uppgift från Länsstyrelsen. Privata 
skyltar gäller inte. Vägens beskaffenhet medger dock en anpassning av 
hastigheten.  
Vägen passerar genom Strandskogens vattenskyddsområde. 
 
Vid infarten till Lökenäs finns en bro, vägtrumma, över en bäck. Bron är 
uppförd i natursten och trafikeras idag av lokaltrafik med begränsad vikt. 
 
Föreslagna förändringar 
Huvudmannaskapet innebär förbättringar för de boende. Vägarna klassas 
inte som genomfartsleder utan benämns Lokalgata, vilket innebär att det 
rör sig om lokaltrafik.  
I kommunens översiktsplan finns redovisat en gång- och cykelväg. 
Framtida exploatering av denna ansvarar Vägverket för. Sträckan planeras 
att gå från brofästet till Borgholm och är uppdelad i fem etapper längs väg 
958. Delen för denna planläggning är inte aktuell ännu.  
Lökenäsområdets samfällighetsförening kommer att beröras av 
lantmäteriförrättning, där här berörd väg anses undantagas deras 
förvaltning. Vid eventuellt framtida nya bebyggelseområden väster om 
Glömminge samhälle kommer det att krävas planläggning med 
planprogram och detaljplan. Under denna planläggning kommer bland 
annat vägfrågan att utredas. 
 
I exploateringsavtal kommer kostnaden för förbättringar eller ny 
infrastruktur (va-ledningar, gc-vägar och gator) fördelas på exploatör och 
kommun. 
 
Vid kommunalt övertagande kommer kommunen att göra en översyn av 
bron och se över eventuella åtgärder så att det inte blir problem med bl.a. 
sopbilar och utryckningsfordon.  
 

Teknisk försörjning 
 

Nuvarande förhållande 
Vägarna sköts idag av väghållarna. 
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Föreslagna förändringar 
I samband med att huvudmannaskapet går över till kommunen så kommer 
även skötseln och underhållet och ev vägförbättringar inom planområdet 
att övergå till kommunen och Tekniska verksamhetsområdet. 
 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag antagandebeslutet vinner 
laga kraft. 
 

 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

Planen möjliggör genomfart söderifrån mot Röhälla genom Ytterrör och 
österut mot Glömminge Backe mot Lv 136. 
 
Planens genomförande medför att ansvaret för väghållningen åligger 
kommunen som med huvudmannaskapet tar på sig skötsel och underhåll.  
 
Kvartersmark ska förbli orörd. 
 
När kommunen övertagit huvudmannaskapet på denna del kommer även 
kostnaden för skötsel och underhåll, hastighetsbegränsning och skyltning 
att åligga kommunen. 
 

 
MEDVERKANDE 
 
 
 

Detaljplanen och behovsbedömningen har upprättats av Miljö- och 
byggnadsförvaltningen och i samarbete med kommunledningskontoret, 
Mörbylånga kommun. Grundkartan är upprättad av Metria, Kalmar.  
Utställningshandlingarna för andra utställningen är upprättade på Plan- 
och byggverksamheten inom kommunens nuvarande organisation. 

 
 

Mörbylånga 2013-10-29 
 
 
 
 
Christina Lööv     Marie-Christine Svensson 
Plantekniker     Stadsarkitekt 
 
 
 




