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PLANBESKRIVNING 
Handlingar 
 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Planbeskrivning 2010-11-24, Rev 2011-02-11, 2011-11-22, 

redaktionell ändrad 2012-05-04 
 Genomförandebeskrivning 2010-11-24, Rev 2011-02-11, 

2011-11-22, redaktionell ändrad 2012-05-04 
 Plankarta med planbestämmelser 2010-11-24, Rev 2011-02-

11, 2011-11-22, redaktionell ändrad 2012-05-04 
 Illustration 
 Grundkarta dat 2010-10-11 
 Fastighetsförteckning 2011-03-16, 2011-10-31 
 Behovsbedömning  2010-11-24, rev 2011-02-11 
 Sändlista 2011-03-18, 2011-11-22 
 Samrådsredogörelse 2011-03-15 
 Särskilt utlåtande I 2011-11-22 
 Särskilt utlåtande II 2012-05-04 
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ca 50 stycken 

fristående småhus i BRF-form, samt en 9 håls kortbana för golf, 
servicebyggnad och badanläggning - pool. 
 
Saxnäs Center AB är huvudman för Lokalgata, allmän 
platsmark och vatten och avlopp. Planen redovisar karaktär av 
fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap. 
 
Planen hanteras med enkelt planförfarande och beräknas att 
antas under hösten 2011. 
 

BEDÖMNINGSGRUNDER OCH UTGÅNGSPUNKTER 

 

Ansökan angående ändring av detaljplan för Saxnäs 1:243 har 
inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen från Saxnäs 
Center AB. 
Miljö- och byggnadsnämnden fick 2010-05-04 i uppdrag att 
upprätta en mindre ändring av tidigare detaljplan för Saxnäs 
Golf, Laga kraftvunnen 2010-01-28. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i protokoll från 2010-
08-25 att ställa sig positiv till att pröva planändring genom 
enkelt planförfarande.  
  
Ändringen avser en förändring av nyttjandegraden 
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 Enligt gällande plan på område betecknat med e3 avses 
en största byggnadsarea  på 5100 m2. Denna vill man 
utöka till 8200 m2. Området är beräknat till uppförande 
av 40 hus. Ändringen medger endast att inom byggrätten 
tillkommer komplementbyggnader. 

 Enligt gällande plan på område betecknat med e7 avses 
en största byggnadsarea på 1200 m2. Denna vill man 
utöka till 2050 m2. Området är beräknat till uppförande 
av10 hus.  

 Tennisbana, servicehus på ca 250 m2 och pool önskas 
uppföras i ett gemensamt område.  

 Byggnad inom området e3 får byggas in på område för 
service/bad/tennis med beaktande av avstånd till 
djurhållning. 

 
Ändringarna är föranledda av att redovisade komplement-
byggnader till bostadshusen inte blev inkluderade i den be-
räknade exploateringen. Vidare vill man ändra område för pool, 
N1, servicehus, Y4 samt tennisbana Y6 till ett gemensamt 
område men med samma ändamål. 
  
Byggrätterna är ändringar föranledda av felräkningar av 
kvadratmeterytan av tidigare angiven nyttjandegrad angiven på 
gällande plan, F193. Ändringarna bedöms inte få någon 
omvärldspåverkan utan reglerar användningen av marken inom 
de bestämmelsegränser som redan finns i planen. 
 
Planen ligger inte inom begreppet ”koncentrerad 
centrumbebyggelse” och behöver därför inte någon särskild 
brandskyddsutredning. 
 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning 

 

Planområdet är beläget nära kusten ca 3 km norr om 
Ölandsbron och norr om Färjestadens samhälle.  
I öster finns väg 958, närhet till lantbruk och några bostäder, i 
söder skog och ett nytt bostadsområde. 
 

Areal Planområdet omfattar ca 10 ha 
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Markägoförhållanden Planområdet är privatägt och ägs av Saxnäs Center AB, 
Stockholm. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan Gällande översiktsplan antogs i juni 2007 

 

 
 
Bild 1. Utdrag från översiktsplan med föreslaget planområde 
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Detaljplan 
 
 
 
 
 

För området gäller detaljplan: 
 
F193 ”Detaljplan för Saxnäs 1:7, 1:243 m fl fastigheter, 
Saxnäs Golfbana och Golfby, Mörbylånga kommun 
Lagakraftvunnen 2009-01-18. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra  

 uppförande av cirka 70 stycken bostadshus i områdets 
östra del  

 hus och tomter ska vara lämpliga för permanentboende  
 medge utveckling av golfbanan med 

centrumanläggning, hotell, övningsbana, stugor m.m 
 Norra Saxnäs gård, utan att förvanska karaktären, ska 

kunna ändras till olika verksamheter i kombination 
med boende 

 i området omedelbart öster om centrumanläggningen 
föreslås uppförande av ca 50 stycken fristående 
småhus i BRF-form, samt en 9 håls kortbana med 
tennisbana, servicebyggnad och badanläggning – pool. 
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 Bild 2. Gällande detaljplan, F193 
    

Landskapsbildsskydd NVL 
19 § 
 

Berör inte planområdet eftersom landskapsbildsskyddet 
upphävdes 2007-05-21. 

Strandskydd 
 

Området berörs inte av strandskydd. 

Riksintressen (3 kap MB) 
 

Inga riksintresse för 3 kapitlet MB föreligger inom 
planområdet. 
 

Riksintressen (4 kap MB Öland i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap MB på 
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 grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Exploatering 
och andra ingrepp i miljön får inte påtagligt skada dessa 
helhetsvärden. Då planområdet redan idag är detaljplanelagt 
för golf och bostäder kan riksintressena inte hindra planerade 
förändringar. 
 

Områdesskydd 
 

 

Planområdet berörs inte av områdesskydd enl. 7 kap MB. 
Biotoper för utrotningshotade djur och växter ska skyddas.  
 
Lov för rivning av stenmur (dat. 2010-08-19), nybyggnad av 
gärdsgård och stenmur samt marklov för avverkning av två 
ekar har beviljats. Enligt detta har en liten bit stenmur rivits. 
Länsstyrelsen hade från meddelande 2010-07-12 vad gäller 
natur- och kulturmiljöpåverkan inget emot att det uppförs en 
ny stenmur enligt inkommen anmälan. 

Program för planområdet 
 

Något planprogram finns inte upprättat då en gällande detalj-
plan finns, laga kraftvunnen 2010-01-18.  Dessutom är 
området markerat i översiktsplan som rekreationsanläggning 
med bebyggelseutveckling. 
 

Miljökonsekvens-
beskrivning 
 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program (plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 18 § och miljö-
balken, MB, 6 kap 11§) ska kommunen genomföra en miljö-
bedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kom-
munens ställningstagande om detta görs först en behovsbe-
dömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB. 
 

Ställningstagande till 
miljöbedömning 

En checklista daterad 2010-11-24, rev 2011-02-11 för 
behovsbedömning av MKB har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för kommunens 
ställningstagande för att bedöma om ett genomförande av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
eller inte.  
Enligt beslut 2011-02-11 angående ställningstagande om 
miljöbedömning av detaljplanen visas att genomförandet av 
planen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
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Kommunala beslut i övrigt 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om ändring av 
detaljplan: 

 Att ställa sig positiv till att pröva ändring av detaljplan 
genom detaljplaneprocess med enkelt förfarande 

 
 Att uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att 

upprätta plankostnadsavtal med sökanden 
 
 Att inlämnad illustration ska gälla. 

 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Markbeskaffenhet  I områdets västra delar består marken huvudsakligen av sand och 

grus. I öster och söder finns till viss del skogsmark.  
 

Natur  

 

Nuvarande förhållande 
Avverkning av skogsmark inom planområdet har redan skett för 
ny exploatering. Enstaka träd finns kvar exempelvis tall- och 
granbestånd varierat med lövträd som ek och al. Stenmurar har 
delvis rivits och ersatts med nya, se under områdesskydd. Det 
finns inga befintliga stenmurar inom planområdet som kräver 
särskilt skydd. 
 
Enligt kommunens översiktliga radonkartor klassas området som 
lågriskradonområde. 
 
Inga fornlämningar finns registrerade inom området. 
 
Föreslagna förändringar 
Området har redan förberetts för bebyggelse. Avverkning av träd 
har skett och vägar har till viss del anlagts.  
 

Bebyggelse 

 
 
 

Nuvarande förhållande 
Det finns idag ingen bebyggelse inom området. Området har 
varit helt oexploaterat. Exploateringen har dock påbörjats genom 
pågående uppförande av två visningshus. Bygglovet för 
uppförande av enbostadshus på 146 m2 med gäststuga 19 m2 
samt förråd/garage på 35 m2 beviljades 2010-08-11. 
 
Föreslagna förändringar 
Avsikten är att uppföra ca 50 st fristående småhus om 4-5 rum 
och kök ca, 100-120 kvm med tillval om ca 15 kvm generations- 
och gästboende. 
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Upplåtelseformen kommer att ske i en eller flera BRF-
föreningar. I direktanslutning till nya bebyggelsen kommer en ny 
9 håls kortbana att anläggas, och ingå i bildade BRF som en 
gemensamhetsanläggning, med även en servicebyggnad, pool 
och en tennisbana på sammanlagt 250 m2. Vid anläggandet av 
pool ska säkerhetsanordningar gälla enligt Boverkets regler. 
Servicebyggnader såsom kiosk, affär eller dylikt får inte 
uppföras inom detta område.  
 
Inom området BI vill man 
uppföra 40 st bostadshus med 
en våning (I) och med 27 
graders taklutning. Största 
utnyttjandegrad är 8200 m2. 
Fasadbeklädnaden varierar med 
puts, tegel och trä. Storleken på 
tomtenheter varierar,  
dock minst 500 m2. 
Inom området BII föreslås 10 bostadshus uppföras med två våningar 
och med en taklutning på 27 grader. Största utnyttjandegrad är 2050 
m2. Fasadbeklädnaden varierar med puts, tegel och trä. Storleken på 
tomtenheter varierar, dock minst 700 m2. 

 
 
Bild 4. Exempel från bygglovsbeslut 
 
Saxnäs Golfcentrum ligger längs infartsvägen från Lv 958. Här 
finns en parkering för ca 100 bilplatser. Golfbanan ligger norr 
och delvis sydväst om det föreslagna planområdet. 

Bild 3. 
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Vid golfcentrumet finns en mindre matservering och ett 
klubbhus. 

Kommersiell service 
 

Ett rikt utbud av kommunal och kommersiell service finns i 
Färjestaden ca 3 km söderut. Planering av förskoleverksamhet 
pågår i nordöstra delen av Golfbyn norr om det altuella 
planförslaget. Till butik och LM-skola i Glömminge är det fyra 
km. Sommartid finns livsmedelsbutik i Saxnäs camping strax 
söder om planområdet. 
 

Gator och trafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuvarande förhållande 
En nygjord väg ca 8 m bred, med infart från väg 958, finns i norr 
i anslutning till planområdet  
För övrigt finns en del redan anlagda vägar inom planområdet. 
Gatubredden på dessa är 5,5 m och med en asfalterad yta på  
3,5 m. 
En gång- och cykelväg finns utmed Lv 958 i nord/sydlig 
riktning. 
 

 
 
Bild 5. Karta visande utförd tomtindelning och vägnät. 
 
Föreslagna förändringar 
En Lokalgata finns inom den gällande planen. Den föreslås gälla 
även i denna aktuella planen. Lokalgatan tjänar även som tillfart 
till miljöstationen och mäter 8 m i bredd. I Lokalgatans södra del 
ansluter en befintlig gång- och cykelväg som mynnar ut på 
fastigheten Saxnäs 1:183.  
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Friytor 
 

Nuvarande förhållande 
Förutom golfen finns stora möjligheter till rekreation dels inom 
planområdet och dels utanför.  
I anslutning till planområdet finns Saxnäs golfbana, Saxnäs 
Camping och Strandskogens ridskola. Många strövstigar finns i 
närområdet. 
 
Föreslagna förändringar 
Planförslaget erbjuder en 9-håls korthålsbana, tennisbana samt 
badpool. En servicebyggnad uppförs för bostadsrättsföreningens 
medlemmar.  
 

Störningar  Planområdets sydöstra del ligger inom 400 meter från en större 
djuranläggning. Hänsyn har tagits för störningar från ev lukt och 
flugor från lantbruk och en 400-meters gräns från denna är 
illustrerad på plankartan. 
 
En skyddszon, alternativt fysiskt skydd utmed korthålsbanan, 
Y7, mot Lv 958 anordnas. Skyddsavståndet mot vägen ska vara 
minst 12 meter brett enligt Vägverkets publikation 2007:133. 
 

Vatten och avlopp 
 

Planområdet ansluts till kommunens vatten- och avlopps-
ledningar. Området ingår inte i Mörbylånga kommuns 
verksamhetsområde.  
Dagvatten tas om hand lokalt genom anläggande av fördröj-
ningsdamm för att sedan ledas ut i öppet dike. 
Detta regleras i ett avtal med berörda fastighetsägare. 
En huvudledning går i nord-sydlig riktning i den befintliga 
Lokalgatan och i gång- och cykelvägen. Möjlighet för tillträde 
till ledningen ska ges i form av en skyddszon på ca 8 meter. 
 
En ny brandpost installeras på kommunens stamledning i det 
södra området, BII. 
 

El  
 

E.ON kommer att ansvara för elförsörjningen inom området. 
 

Avfall En miljöstation ska anläggas utmed  Lokalgatan. Denna anpassas 
efter de 50 hushållens behov enligt KSRR:s  (Kalmarsunds-
regionens renhållare) föreskrifter. Regler för transportvägar och 
renhållningsfordon beaktas enligt KSRR:s föreskrifter. 
Hushållsavfall hanteras enligt kommunens avfallsplan. 
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Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag 
antagandebeslutet vinner laga kraft. 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 Planen möjliggör en utbyggnad av bostäder i sydöstra delen med 

50 småhus i form av bostadsrätter. Här föreslås även tennisbana, 
pool, servicebyggnad och korthålsbana. Exploateringen är redan 
påbörjad. Bygglov har beviljats för två visningshus som är under 
uppförande. 
I norra delen av det gällande planförslaget finns inom kvarters-
mark angivet möjlighet för förskoleverksamhet. I dag pågår 
planläggning för förskoleverksamhet. 
 

Fortsatt arbete Den upprättade detaljplanen skickades på samråd i december 
2010 till berörda fastighetsägare, föreningar och myndigheter. 
Synpunkter inkomna under samrådstiden sammanställdes i en 
samrådsredogörelse. Därefter skickades planen på underrättelse 
(enkelt planförfarande) till berörda. Efter underrättelsen 
sammanställdes inkomna synpunkter i ett Särskilt utlåtande. 
Revideringar föranledde att planen åter ska skickas på 
underrättelse för andra gången. Ett nytt utlåtande upprättas och 
planen lämnas till Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) för 
godkännande av utlåtandet samt att låta SBU föreslå 
Kommunstyrelsen om antagande av detaljplanen. När beslutet 
har vunnit Laga kraft kan bygglov ges och exploatering påbörjas.
 

MEDVERKANDE 
 
 

 

Denna detaljplan har upprättats av plantekniker Christina Lööv, 
stadsarkitekt Marie-Christine Svensson samt mark- och 
exploateringsingenjör Bengt Johansson. 
Behovsbedömningen är upprättad av miljöhandläggare Sten 
Forsberg. 
Grundkartan är upprättad av Anders Johansson, Metria Kalmar. 
 

 
 

Mörbylånga 2010-11-24, Rev 2011-02-11, Rev 2011-11-22, redaktionell ändrad 2012-05-04 
 
 
 

 
Christina Lööv    Marie-Christine Svensson 
Plantekniker    Stadsarkitekt 




