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Planens syfte och 
huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av 6 
tomter för bostadsbebyggelse på en del av fastigheten Stora Frö 
16:1, tredje skiftet. 
 
Detaljplanen upprättas genom en detaljplaneprocess med normalt 
planförfarande. Den fördjupade översiktsplan som antagits för 
området gäller som planprogram för det aktuella planområdet. 

Plandata   

Lägesbestämning Planområdet är beläget i Sandbergen väster om Stora Frö på Ölands 
västra kust, ca åtta kilometer söder om Färjestaden och sex 
kilometer norr om Mörbylånga. Planområdet avgränsas av 
Dansbanevägen i väster och Skogsvägen i öster. I söder angränsar 
planområdet till Sandbergens fritidshusområde och i norr till ett 
nybyggt område på fastigheten Stora Frö 1:14.  
 

Areal Planområdet omfattar ca 2,5 hektar. Varav den redan avstyckade 
tomten (16:47) är på ca 155 m2 och övrig mark är naturmark. 
 

Markägoförhållanden Planområdet ligger på fastigheten Stora Frö 16:1, tredje skiftet, som 
ägs av Bengt Jönsson. 
 

Handläggning 

 

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 20 § (1987:10)/5 kap 11 §.  
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Handlingar 

 

Till Detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2012-06-12, 
senast reviderad 2012-11-20 

 Planbeskrivning, upprättad 2012-06-12, senast reviderad 
2012-11-20, antagandehandling 2013-05-28 

 Bilaga a (till planbeskrivning), Plankarta till Fördjupad 
Översiktsplan (FÖP), Stora Frö och Sandbergen, daterad 
2008-04-07, lagakraftvunnen 2008-07-11 

 Bilaga b (till planbeskrivning), Stadsarkitektens skrivelse: 
Fastigheten Stora Frö 16:1, Mörbylånga kommun, daterad 
2011-02-09 

 Bilaga c (till planbeskrivning), Länsstyrelsens beslut efter 
överklagande om förhandsbesked om bygglov för 
uppförande av bostadshus på fastigheten Stora Frö 16:1, 
daterad 2011-06-30 

 Bilaga d (till planbeskrivning), Kommunens remissyttrande 
angående Länsstyrelsens översyn av det utökade 
strandskyddet, daterad 2011-08-09 

 Bilaga e (till planbeskrivning), Kommunstyrelsens beslut att 
Ställa sig bakom stadsarkitektens tjänsteskrivelse (bilaga d),   
daterad 2011-09-13 

 Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet,  
2012-11-21 

 Genomförandebeskrivning, upprättad 2012-06-12,                    
senast reviderad 2012-11-20, antagandehandling 2013-05-28 

 Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, 
daterad 2012-06-01 

 Behovsbedömning, upprättad 2012-06-12 

 Grundkarta, daterad 2012-06-07 

 Aktuell fastighetsförteckning, daterad 2012-09-03 

 Social checklista, upprättad 2012-06-12 

 Samrådsredogörelse, upprättad 2012-08-06 

 Beslut om utställning, daterad 2012-08-21 

 Kn:s utlåtande efter utställning, upprättad 2012-11-20 

 Kn:s utlåtande efter underrättelse, upprättad 2013-05-28 
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Bakgrund och      
uppdrag 

Intresset för boende i kustnära läge är stort på Öland. Trakten kring 
Sandbergen/Hagapark har sedan länge varit ett populärt målområde 
för människor för rekreation, friluftsliv och semesterfirande. Det 
aktuella planområdet ligger mellan två detaljplanerade och redan 
bebyggda områden. Planområdet är angivet i den fördjupande 
översiktsplanen som lämpligt för ny bebyggelse.  
 
Under slutet av 2010 inkom ägaren till fastigheten 16:1, själv 
boende och verksam i Stora Frö, med en anhållan om att få upprätta 
en detaljplan med syfte att skapa ca fem tomter på sin mark inom 
fastigheten Stora frö 16:1, del av skifte 3. Planen kommer också att 
omfatta fastigheten Stora Frö 16:47, vilken är avstyckad från Stora 
Frö 16:1. 
 
Ärendet bereddes av Samhällsbyggnadsutskottet och beviljades av 
kommunstyrelsen den 15/3 2011.  
 

Bedömningsgrunder 

  

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte  

˗ stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för 
hushållning med mark- och vattenområden (MB kap 3) 

˗ stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet (MB kap 4) 

˗ medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5) 
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Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktsplan 

 
 
 
I gällande fördjupning av översiktsplanen för Stora Frö-Sandbergen 
(lagakraftvunnen 2008-07-11) är planområdet utpekat som lämpligt 
för framtida blandad bebyggelse. Området är en del av ett större 
område som i den fördjupade översiktsplanen pekats ut som lämp-
ligt för upprättandet av ca 15 tomter. Från detta område har tio tom-
ter i delen som ligger direkt norr om planområdet redan styckats av. 

 
De generella rekommendationer som finns angivna i den fördjupade 
översiktsplanen och som berör planområdet är följande: 
 
Ny bebyggelse: 
• Nya bebyggelseområden ska innehålla villor med stora tomter, 
1500-2 000 m2. 
 
• Utformning och bebyggelsetyp ska anpassas till den befintliga 
bebyggelsen, terräng och vegetation. Nytillkommande bebyggelse 
ska även anpassas till ortens identitet och äldre bebyggelsestruktur. 
Bebyggelsekaraktären i Stora Frö och Sandbergen ska åtskiljas. 
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Naturmark: 
• Vid detaljplanering bör värden såsom gröna vegetationsstråk, 
skogsbryn, lövskogsbestånd  
 
• Tillräckliga skogsridåer/naturmark, framförallt i öster mot Stora 
Frö ska beaktas i kommande detaljplaner så att det inte uppstår en 
ny ”bebyggelsefront” mot Stora Frö. 
 
• Huvudman för allmänna grönytor klarläggs vid detaljplanering. 
Skötselansvar av grönområden och lekplatser inom framtida explo-
ateringsområden tillfaller resp. område och behandlas i exploate-
ringsavtal i samband med detaljplaneläggning. 
 
Kommunikationer: 
• Anslutning av nya bebyggelseområden bör främst ske till befintligt 
vägsystem.  
 
• Vidare arbete bör läggas på att utreda vem som är ansvarig 
väghållare då det förekommer olika varianter inom planområdet. 
Då vissa åtgärder kan upplevas som kostsamma för en enskild 
väghållare eller vägförening bör stor vikt läggas vid att hitta 
gemensamma lösningar för finansiering av de föreslagna 
åtgärderna enligt Trafikutredning Stora Frö. Vissa åtgärdsförslag 
är en direkt effekt av trafikökningen till följd av en nyetablering, 
vilket medför att vissa krav bör kunna ställas på att exploatören är 
medfinansiär för en viss åtgärd, alternativt hanterar den helt i egen 
regi. 
 
 
Då intentionerna för planen sammanfaller med dem som finns 
beskrivna i den fördjupade översiktsplanen så bedöms inte 
upprättande av planprogram vara nödvändigt. 
 

Detaljplan, områdes-
bestämmelser 

Området är inte planlagt sedan tidigare. 
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Omgivande detalj-
planer 

 
Områdena direkt norr och söder om planområdet är detaljplanerade 
sedan tidigare. Området direkt norr om planområdet omfattas av 
Detaljplan för del av Stora Frö 1:14, 2:48 m.fl. som vann laga kraft 
2009-02-26. Planen medger avstyckning av ca 20 tomter för 
bostadsbebyggelse. 
  
Området i direkt anslutning söderut omfattas av Byggnadsplan för 
del av fastigheten Frö Stora 16:5 vilken fastställdes 1970-09-15 och 
medger 31 tomtplatser á ca 300 m2 för upprättande av bostäder. 
Huvuddelen av dessa används idag som sommarbostäder. 
 

Pågående planer Inga ytterligare planer är på gång i området. 
 

Landskapsbildskydd 
NVL 19 §  

Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd. Däremot omfattas 
den del av kuststräckan som är belägen direkt nordväst om 
planområdet. 
 

Strandskydd Hela kuststräckan omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 
kap § 13 MB. Strandskyddsbestämmelsen är avsedd att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att bevara goda 
livsvillkor, på land och i vatten, för växt- och djurlivet. På Öland 
gäller strandskyddsbestämmelserna 300 meter från strandlinjen. 
Huvuddelen av planområdet omfattas därmed av områdesskydd för 
strandskydd.  
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Vattenskydd Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt. 

 
Riksintressen (3 kap 
MB) 

Planområdet omfattas av: 
- riksintresse för naturvård (3kap § 6 MB). Området ingår i ett större 
område som omfattar Beijershamn och Vicklebyskogen i norr och 
som sträcker sig till och med tallskogen i Sandbergen. 
 
- riksintresse för luftfart (3 kap § 8 MB). Eftersom planområdet 
ligger östra hörnet av påverkansområdet till Kalmar flygplats. 
 
Planområdet ligger precis utanför ett område som omfattas av 
riksintresse för friluftsliv. 
 
 

 

 
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 §  
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Områdesskydd (7 kap 
MB) 

Planområdet berörs av områdesskydd enligt 7 kap MB då större 
delen av planområdet omfattas av områdesskydd för strandskydd. 
Ölands kust har ett utökat strandskydd på 300 meter. Endast 
planområdets östra del hamnar utanför strandskyddet. 
 

 

Bilden visar den gällande avgränsningen av strandskyddet sedan 
Länsstyrelsens översyn av det utökade strandskyddet (2011-05-11). 
 
I samband med en exploatering av området kommer ett upphävande 
av strandskyddet att krävas för en del av det planlagda området.  
 
 

Planens behov av 
miljökonsekvens-
beskrivning 

 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program, PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § 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 ska en miljöbedömning 
göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.  
 
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte medför 
sådan miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning 
skall upprättas. 
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Ställningstagande till 
miljöbedömning 

En behovsbedömning, daterad 2012-06-01, har upprättats och 
bifogas planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för kommunens 
bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  
 

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 få fram så 
bra besluts- och kunskapsunderlag som möjligt tidigt i 
beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.  
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Beskrivning, 
Mark och natur
Mark och vegetation 

 

 
 
 
Vegetationen inom planområdet består till största delen av ung tall 
och blandlövskog. De flesta träden är drygt 20 år gamla. Den västra 
delen av planområdet består främst av tät tallskog medan karaktären 
längre österut blir något glesare och med övervägande lövträd. Av 
lövträden är den vanligast förekommande arten björk. I mitten av 
planområdet finns även ett område med asp. Förutom de unga 
lövträden finns dessutom ett antal äldre individer av i första hand 
tall av vilka de flesta står i planområdets yttre del. Inga rödlistade 
arter finns i planområdet. 

 

Bilden visar den täta tallskog som finns i planområdets västra del. I 
det i norr angränsande nyligen uppkomna bostadsområdet har en 
remsa med vegetation, framför allt i form av ett antal större tallar, 
bevarats. 

  

Vegetationen i områdets östra del är gles med sporadisk utbredning 
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Geotekniska förhållan-
den 

Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av 
svallsediment, grus. Marken lämpar sig väl för uppförande av 
bebyggelse. 
 

Radon 

 

Området ligger inom normala värden (<2,5ppm) enligt kommunens 
radonkarta, 2006-10-19.  
 

Förorenad mark Inga av kommunen kända föroreningar finns i området. 
 

Fornlämningar Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. 
 

Grundläggning Planområdet ligger ca 6 m ö h. 
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Förändringar 
enl. planförslag 
Mark och natur
Mark och vegetation 

 

 
 
Naturmark (NATUR enligt plankartan) ska bevaras i planområdets 
norra del. En cirka 35 meter bred korridor lämnas för att säkra 
tillgänglighet och den fria rörlighet för såväl djur och växter, som 
för det rörliga friluftslivet. Förutom att fungera som passage och 
utbredningsområde för människor, växter och djur så blir korridoren 
en ridå mot det intilliggande bostadsområdet. 
 
I planområdets västra del ut mot Dansbanevägen planläggs en remsa 
som NATUR. Denna del kommer också att prickmarkeras med ett 
tio meter brett u-område för att skydda de underjordiska vatten- och 
avloppsledningar som finns här. Prickmarkeringen innebär, förutom 
att marken inte får bebyggas, att inga träd eller större buskar får 
planteras utmed sträckan. Dels för att rötterna inte ska skada 
ledningarna och dels för att slippa riva upp planteringar i samband 
med underhåll av ledningarna. 
 
Förutom denna gröna korridor ska ett antal större träd inom 
tomtmarken (gula områden på plankartan som betecknas med B) 
bevaras. Detta bör göras bl a för att försöka behålla ett visst 
kronskikt så att området på ett naturligt sätt anknyter an till 
omgivningen och inte uppfattas som ödsligt.  
 
En exploatering enligt planförslaget kan komma att medföra en 
ökad biologisk mångfald i området då monokultur av tall och asp 
ersätts med stora tomtytor och förväntad kultivering av 
trädgårdsväxter. 
 
En av tankarna med de stora tomter som planeras i området är att 
behålla stora delar av planområdet gröna. Den del av planområdet 
som kommer att hårdgöras är högst begränsad i förhållande till 
områdets sammanlagda storlek. 
 
Det område som planläggs som naturmark (NATUR) bör skötas på 
ett sätt som inbjuder till- och främjar vistelse och rörelse för 
människor, djur och växter. En medveten skötsel kan skapa ett mer 
attraktivt område för såväl människor som djur och växter att vistas 
i. 
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Geotekniska förhållan-
den 

Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av 
svallsediment, grus och det lämpar sig därmed väl för upprättande 
av bebyggelse. 
 

Radon 

 

Radonhalten ligger inom normala värden enligt kommunens 
radonkarta från 2006. I enlighet med den gällande fördjupningen av 
översiktsplanen (antagen 16/6-2008) ska eventuell förekomst av 
radon uppmärksammas innan exploatering. Radonrisken ska beaktas 
vid projektering så att den nya bebyggelsen inom området uppförs 
med radonskyddat utförande. 
 

Förorenad mark Ingen verksamhet som innebär att marken förorenas kommer att äga 
rum inom planområdet. 
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Strandskydd 

Länsstyrelsens checklista för 
upphävande av strandskydd i 
detaljplan 

* Avgränsning av gällande 
strandskydd (se sidan 9) 

 

 

* Överväganden som gjorts 
angående planutformning med 
hänsyn till strandskyddet 

 

 

* Omfattning av 
planförslagets intrång i 
strandskyddsområde 

 

 

 

* I vilka delar planen 
förutsätter att strandskyddet 
upphävs, respektive var 
strandskyddet kan ligga kvar 

 

 
 
 
 
Den gällande avgränsningen av strandskyddet redovisas ovan (s.9). 
Ett upphävande av strandskydd föreslås inom den del av 
kvartersmarken i planområdet som betecknas med a i plankartan. 
 
En viktig utgångspunkt i planarbetet har varit att de syften som 
strandskyddet avser ska uppfyllas. En bred remsa på minst 35-40 
meter skyddas i planen. Denna remsa ligger i direkt anslutning till 
den gröna korridor som skyddas av den plan som ligger norr om 
planområdet (del av Stora Frö 1:14, 2:48 m fl). 
 
Av planområdet totalyta upphävs strandskyddet på en yta av ca 1,2 
ha vilket motsvarar halva planområdet. Inom denna del finns dock 
redan en avstyckad tomt, Stora Frö 16:47, som omfattar 1545 kvm 
och för vilket strandskyddsbestämmelsen därmed i praktiken inte 
gäller.  
 
Den södra delen av planområdet förutsätter ett upphävande av 
strandskyddet. Det är den delen som angränsar till befintlig 
bebyggelse söderut. Strandskyddet föreslås ligga kvar i ett område, 
35-40 meter brett, i planområdets norra del, samt som en remsa 
utmed Dansbanevägen i västra delen av planområdet. 
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* Redovisning av berörda 
strandområdens värden 
(allemansrättslig tillgänglighet 
samt växt- och djurlivet) ur 
strandskyddssynpunkt 

 

 

 

 

 

* Konsekvenserna av planen 
för den allemansrättsliga 
tillgängligheten samt växt- 
och djurlivet 

 

 

 

 

 

 

* Avvägning av om intresset 
att ta området i anspråk på det 
sätt som planen avser väger 
tyngre än 
strandskyddsintresset. 

 

 

 

 

 

 

* I vilken mån fri passage 
längs stranden enligt 7 kap 18 
f § kan säkerställas 

 
 

 

 

 

Den del som hamnar inom det område som omfattas av strandskydd 
består främst av relativt ung tät tallskog samt ett mindre område 
med aspträd. Natur- och landskapbildsvärdena är högst begränsade i 
denna del av området då det är unga planteringar och tillika 
monokulturer med låg biodiversitet. De naturvärden av betydelse 
som finns i planområdet, i form av större träd och något högre 
artdiversitet, ligger i norra och västra delarna och därmed i delar 
som inte omfattas av strandskyddet eller där strandskyddet kommer 
bevaras. 
 
Ett upphävande av strandskyddet i enlighet med planförslaget 
innebär inte att själva strandområdet kommer att påverkas. De nya 
tomterna kommer inte att kunna förnimmas eftersom de ligger 
bakom det skogområde som finns mellan stranden och 
Dansbanevägen. De hus som finns inom planområdet idag (Stora 
Frö 16:47) upplevs inte på något sätt från området nere vid själva 
stranden eller från den gångväg som löper uppe på sandklitterna i 
strandens omedelbara närhet. Samtidigt säkras tillgängligheten till 
strandområdet tack vare det grönområde som föreskrivs i planen. 
Grönområdet försäkrar tillgänglighet och möjliggör passage och 
förflyttning för människor, djur och växter. 

 

Den del inom vilken strandskyddet föreslås upphävas är av litet 
allmänt intresse. I den del av området som är av allmänintresse 
föreslås strandskyddet fortsätta gälla som tidigare. Snarare är det 
olika enskilda intressen som står emot varandra eftersom de boende 
söder om planområdet använder planområdet som t ex vedupplag 
och parkeringsplats. Markägarens enskilda intresse av att ta sin 
mark i anspråk bör lämpligen väga tyngre än dessa motstående 
enskilda intressen. Markägarens enskilda intresse stämmer väl 
överens med kommunens planer så som de presenteras i den 
fördjupade översiktsplanen för Stora Frö och Sandbergen (bilaga a). 
Kringliggande exploatering har kunnat ske i enlighet med vad som 
föreslås i kommunens fördjupade översiktsplan. 

 

Fri passage finns utmed vattnet, såväl ovan som nedan sluttningen 
ner mot stranden. Avståndet från strandlinjen till det område där 
strandskyddet föreslås upphävas är minst 150 meter utmed hela 
sträckan. Området mellan strandlinjen och planområdet består 
dessutom av ett område med relativt tät och mogen tallskog.  
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* Vilka särskilda skäl (7 kap. 
18 c-d §§ MB) utifrån 
strandskyddets syften, som 
kommunen bedömer 
föreligger för upphävande av 
strandskyddet 

 

 

 

Kommunens bedömning är att det särskilda skäl som främst 
motiverar ett upphävande av strandskyddet i området är att det 
redan är avskuret från stranden av Dansbanevägen (enligt 
miljöbalkens 7 kap 18 c §, 2 st). För de områden som ligger söder 
och norr om planområdet är det just Dansbanevägen som utgör 
gränsen för strandskyddet. Då det gäller denna avgränsning har 
kommunen varit genomgående konsekventa och Länsstyrelsen har 
tidigare (även efter översynen av strandskyddet) ställt sig bakom 
kommunens motivering att Dansbanevägen är en naturlig gräns för 
strandskyddet. I samband med ett tidigare ärende på samma 
fastighet (Stora Frö 16:1) uttryckte Länsstyrelsen att man delar 
kommunens bedömning (bilaga c) såsom uttryckt i Stadsarkitektens 
skrivelse upprättad 2011-02-09 (bilaga b). Kommunen har vidare 
skrivit ett remissyttrande, 2011-08-09 (bilaga d), där man hänvisar 
till Länsstyrelsens översyn av det utökade strandskyddet. Yttrandet 
godkändes av Kommunstyrelsen 2011-09-13 (bilaga e).  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Stora Frö-Sandbergen, 
lagakraftvunnen 2008-07-11 (bilaga a), pekas området ut som 
lämpligt för bebyggelse. Enligt samma dokument finns även en grön 
kil som löper genom området i öst-västlig riktning för att binda 
samman områdena på respektive sidor. Planförslaget är i detta 
hänseende väl anpassat till den fördjupade översiktsplanen som 
godkändes utan att länsstyrelsen inkom med synpunkter på de av 
kommunen föreslagna bostäderna i det aktuella planområdet. 
 
Enligt Länsstyrelsens översyn av strandskyddet, som finns 
tillgängligt som ett GIS-skikt under http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/ framgår det att just 
Dansbanevägen, och inte intilliggande fastighetsgränser, utgör 
gränsen för strandskyddet såväl norr som söder om planområdet. 
Det mest konsekventa vore att tillåta ett upphävande av 
strandskyddet inom det föreslagna området och att låta planen 
säkerställa passage i form av den breda remsa som lämnas i norra 
delen av planområdet.  
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* Vilka särskilda skäl (7 kap. 
18 c-d §§ MB) utifrån 
strandskyddets syften, som 
kommunen bedömer 
föreligger för upphävande av 
strandskyddet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Beslutet att upphäva 
strandskyddet ska anges i 
detaljplan genom en 
administrativ bestämmelse och 
gränsen för det eller de 
områden där strandskyddet 
upphör ska markeras på 
plankartan. Som 
planbestämmelse används 
lämpligen ”a” med precisering 
genom index exempelvis a1= 
strandskyddet upphävt. 

 

 

 

 

En del av den marken där strandskyddet föreslås upphävas är redan 
ianspråktagen (enligt miljöbalkens 7 kap 18 c §, 1 st). Framför allt 
den avstyckade tomten 16:47 som ligger utmed Dansbanevägen i 
planområdets sydvästra del.  
 

 

Fastigheten 16:47 är en redan ianspråktagen del av planområdet 
 
Marken öster om 16:47 ligger därmed utanför redan ianspråktagen 
mark, dessutom är stor del av den marken redan nyttjad som upplag 
för bl a ved och som parkeringsyta. 
 

 

Marken norr om 16:47 är används idag som yta för vedupplag och 
parkering 
 

 

Röda markeringar visar a-bestämmelsen 
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Grundläggning Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning 
påträffas. Planområdesgränserna innehåller inga stenmurar vilka 
annars är vanliga som historiska markörer av skiftesgränser.  
 

Fornlämningar 

 

Planförslaget medför inga betydande förändringar i områdets 
topografiska förhållanden. Viss utfyllnad av marken kan bli 
nödvändig på de delar som är lägst belägna och mest fuktiga, till 
exempel i den del av området där det aspbeståndet finns idag. 
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Beskrivning, 
Bebyggelse och 
teknisk försörj-
ning etc 
Byggnader 

 

 
 
 
 
 
 
Inom planområdet finns idag ett par byggnader. Husen ligger på 
fastigheten 16:47 i områdets sydvästra hörn med utfart mot 
Dansbanevägen. Dels är det en något större huvudbyggnad, ett brunt 
trähus i ett plan med sadeltak i svart taktegel. Huset har karaktären 
av ett permanentboende. Inom tomten finns också en något mindre 
rödmålad träbyggnad med vita knutar som snarare har karaktären av 
ett fritidshus.  
 
Då det gäller den omgivande bebyggelsen, så angränsar 
planområdet i söder till ett område med fritidshus. Inom 
fritidshusområdet finns drygt 30 mindre tomter som är bebyggda 
med fritidshus. Fritidshusen är regelbundet utplacerade i ett 
rutnätsmönster. Exploateringsgraden är relativt hög i detta område 
på grund av att tomterna är små och husen upptar stor andel av 
tomtytan. Husen har fasader i trä som är målade röda eller i ljusa 
kulörer med mörka tak. Husen uppfördes i huvudsak under 70-talet. 
 

 

Fritidshusområdet söder om planområdet består av tätt placerade 
trähus med mörka tak. 
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Området direkt norr om planområdet har en mer öppen karaktär 
med stora tomter (>1300 m2) och begränsad bebyggd yta (<200 m2). 
Högsta bygghöjd här är tre och en halv meter och planen medger 
sadeltak eller pulpettak. Husen är trähus i ljusa kulörer medan 
takens färger varierar. Även i detta område är placeringen av 
byggnaderna relativt symetrisk med huvudbyggnader som breder ut 
sig i öst-västlig riktning. Byggnaderna är uppförda under de senaste 
åren då planen vann laga kraft så sent som i februari 2009. 

 

Den nya bebyggelsen norr om planområdet. 
 

Service 

 

I närområdet finns idag endast en sommaröppen servicebutik som är 
belägen vid campingplatsen i Haga park. Under resterande del av 
året finns närmsta livsmedelsbutik i Mörbylånga, ca sex kilometer 
söder om planområdet. Även då det gäller skola och förskola så 
ligger planområdet inom upptagningsområdet för Mörbylånga. Ett 
daghem som drivs som ett föräldrakoopererativ finns i Vickleby ca 
fem kilometer nordost om planområdet. I såväl Sandbergen som i 
Stora Frö finns ett antal andra verksamheter, bl a lantbruk, VVS-
firma, vandrarhem, butiker och ateljéer för hantverk. Bland de 
viktigaste av dessa kan nämnas Mörbylånga VVS, Sturessons 
Lantbruk och Ölands Örtagård i Stora Frö samt Strandnära 
vandrarhem och Stora Frögården i Sandbergen. 
 
 
 

Friytor  
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Lek och rekreation Då det gäller möjligheter för lek och rekreation så är möjligheterna 

inom och i direkt anslutning till planområdet mycket goda. Precis 
väster om planområdet finns en vacker kustremsa med vacker öppen 
tallskog som lämpar sig för såväl barns lek som promenader. 
Då det gäller ordnade lekplatser så är tillgängligheten begränsad i 
närområdet. En anordnad lekplats finns i Haga park. I Haga park 
finns också t ex minigolfbanor och förutsättningar för utövande av 
vattensport och surfning. 

 

Stigen i planområdets norra del bör bevaras då den får en viktig 
funktion som promenadstråk genom planområdet. 
 

Naturmiljö Naturen i området kring planen ger goda möjligheter för lek och 
rekreation. Väster om planområdet finns en planterad tallskog som 
gränsar till havet och stranden. Det strandnära läget är också en 
viktig kvalitet för området. Stranden direkt väster om planområdet 
är relativt dramatisk med sandklitter som sluttar flera meter ner till 
havet.  
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Gator och trafik  

Gatunätet Planområdet nås idag via mindre vägar som leder från länsväg 943. 
Den av vägarna som används mest frekvent idag är Mältaregatan 
som ansluter till Skogsvägen. Skogsvägen leder söderut och 
förgrenar sig sedan till två vägar som löper i nord-sydlig riktning 
och ramar in planområdet. Planområdet ligger mellan Skogsvägen i 
öster och Dansbanevägen i väster. Den senare ligger som en barriär 
mellan planområdet och stranden. Idag är det ont om bra anslutning 
mellan de båda vägarna (Skogsvägen och Dansbanevägen). 

 

Skogsvägen som den ser ut öster om planområdet 
 
Trottoarer och cykelvägar saknas i anslutning till planområdet. Den 
relativt låga hastighetsbegränsningen (50 km/h) och vägarnas 
karaktär lämpar sig dock relativt väl för fotgängare och cyklister. 
 
Precis söder om planområdet finns en grusväg som används av de 
boende i fritidshusområdet. Vägen leder från Skogsvägen i väster 
och i dess östra del finns en vändzon. 
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Gång-, cykel- och  

mopedtrafik 

Vandringsleden Mörbylångaleden och cykelleden Ölandsleden går 
längs med kusten förbi Sandbergen. Det finns även många mindre 
stigar i området som bl.a. leder ner till sjön.  
 
Den gång- och cykelväg som sträcker sig mellan Färjestaden och 
Mörbylånga (Slingervägen) betyder mycket för området eftersom 
länsväg 943 är smal och upplevs som osäker för oskyddade 
trafikanter. Som fotgängare kan man ta sig från Slingervägen till 
planområdet via stigen som går från Stora Frö ner till Sandbergen. 
Den vägen kan också användas av barn och ungdomar för att ta sig 
till busshållplatsen vid affärsgatan. 
 

Kollektivtrafiken Den busshållplats som är belägen närmast planområdet är idag 
hållplatsen som ligger uppe på länsväg 943, precis norr om utfarten 
från Affärsgatan. Här finns busshållplatser på båda sidor av väg 
943. På västra sidan finns dessutom en busskur. För skolungdomar 
som ska in till Mörbylånga finns det en mer skyddad busshållplats 
på Affärsgatan precis Öster om Ölands Örtagård, på vägen hem 
släpper bussen av ungdomarna nere vid Genvägen vid Haga Park. 
 
Busshållplatserna ligger idag ca en kilometer från planområdet. Det 
befolkningsunderlag som finns idag tillsammans med de planerade 
bostäderna bedöms inte vara underlag nog för kollektivtrafik ner till 
planområdet. Ur den synvinkeln vore en vidare utveckling av 
ytterligare bostäder önskvärd. 
 

Parkering Parkering inom planområdet kommer att ske på de respektive 
fastigheterna. 

Trafik Trafikmängderna i närområdet varierar mycket under året. 
Landsväg 943 har mindre än 2000 fordon dagligen under 
vintermånaderna medan nästan 6000 fordon per dag i juli. Haga 
Parkvägen har ca 110 fordon per dygn under november och nästan 
2000 under juli. Mältaregatan har runt 80 fordon i november och 
runt 500 under juli vid infarten till Stora Frögården. Då trafiken 
ökar avsevärt i området under sommaren är det svårt att bedöma 
vilka krav som ska ställas på vägnätet. Den större delen av året har 
vägnätet tillräckligt bra standard för att tillgodose behovet för de 
boende i området. Under sommarmånaderna kan dock vissa vägar 
upplevas trånga och osäkra.  
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Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp Ledningar för vatten och avlopp är dragna längs med planområdets 
västra del. Ledningarna ligger tillsammans ett fåtal meter öster om 
Dansbanevägen.  
 

Brandvattenförsörjning Brandposter finns i områdena norr och söder om planområdet. 
 

Energi, värme och av-
fall 

 

El, tele och kommuni-
kation 

Elkablar finns i nära anslutning till området. En transformatorstation 
finns strax öster om planområdet, precis söder om fastigheten Stora 
Frö 16:6. 
 

Uppvärmning Uppvärmning av bostäderna i närområdet sker idag enskilt för varje 
byggnad, vilket även avses ske i de nya bebyggelseområdena. 
Möjlighet att införa system för utvinning av jordvärme skall ges, 
förutsatt att det inte påverkar områdets miljö menligt. 
 

Avfall KSRR svarar för sophanteringen i området. 
 

Störningar De främsta störningar som förekommer idag är från biltrafiken, men 
eftersom trafikflödena i området är relativt låga så är de störningar 
som genereras begränsade i omfattning. Området ligger även inom 
det yttre skyddsområdet för buller från Kalmars flygplats. 
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Förändringar 
enl. planförslag 
Bebyggelse och 
teknisk försörj-
ning etc 
Bebyggelse  

 
 
 
 
 
 
 
Planen skapar förutsättningar för uppförande av friliggande bostäder 
(B) på sex tomter. På varje enskild tomt tillåts en bebyggd area på 
totalt 200 m2 varav huvudbyggnaden får utgöra högst 150 m2 (se 
bestämmelse e1). De nya tomterna som skapas ska vara som minst 
ca 1500 m2 och som störst ca 2300 m2. De större tomternas storlek 
avviker något från vad som formulerats i den fördjupade 
översiktsplanen för området, stora tomter bedöms dock vara positivt 
för områdets karaktär. 
 
Som översiktsplanen visar så ska ny bebyggelse i området anpassas 
till befintlig bebyggelse, terräng och vegetation, dessutom bör den 
knyta an till den äldre öländska byggnadstraditionen och ortens 
identitet. 
  
För att anpassa ny bebyggelse till kringliggande befintlig så ska de 
nya byggnaderna begränsas till en våning (I), den högsta tillåtna 
byggnadshöjden blir tre och en halv meter. Takvinkeln ska vara 14-
38 grader för att nya byggnader ska knyta an till äldre öländsk 
byggtradition och kringliggande bebyggelse. Av samma anledning 
ska den nya bebyggelsen utformas med sadeltak och ha fasader av 
trä (f enligt plankarta). Då det gäller byggnadernas placering så ska 
huvudbyggnader och garage placeras minst sex meter från gatan, bl 
a för att lämna utrymme för uppställning av bilar. Huvudbyggnader 
ska placeras minst fyra meter från tomtgräns och uthus minst två 
meter från tomtgräns (p enligt plankarta). 
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Friytor Möjligheterna för rekreation och lek påverkas inte i större 

utsträckning av planen. Fritidshusägarna söder om planområdet får i 
vissa fall längre till skogsmark. Idag används en del av fastigheten 
Stora Frö 16:1 som uppställningsyta för bilar och ved av ägarna till 
fritidshusen. 
 
Planförslaget säkrar ett 35-40 meter brett naturområde i planens 
norra del. I planens södra del kryssmarkeras en remsa på tio meter 
för att förhindra uppförandet av huvudbyggnader i planområdets 
södra del. På så vis säkras att inga större byggnader hamnar för nära 
det befintliga fritidshusområdet söder om planområdet. 
 

Gator och trafik Upprättandet av en ny koppling mellan de båda vägarna kommer att 
underlätta mycket för såväl boende som besökare i området.  
 
Planförslaget innebär att en ny lokalgata anläggs som knyter 
samman de båda vägarna. In- och utfarter till de nya tomterna 
kommer att ske från denna nya väst-östliga väg. 
 
Av trafiksäkerhetsskäl tillåts inga utfarter från de nya tomterna mot 
fritidshusområdets grusväg i söder.  

 

Utfartsförbud söderut mot fritidshusområdet. 
 
En eventuell breddning av Skogsvägen fram till den nya lokalgatan 
genom planområdet bör beaktas i samband med planen och avtalas i 
exploateringsavtalet mellan exploatören och kommunen. 
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Teknisk försörjning I samband med upprättandet av den nya gatan genom planområdet 

så kommer ledningar att kunna dras under densamma. Till dessa 
ledningar kan de boende sedan koppla på sig på det kommunala 
vatten- och avloppsnätet med enskilda servisledningar till respektive 
bostad. 
 
Dagvatten ska omhändertas inom respektive fastighet. 
 

Energi, värme och av-
fall 

Tomterna på området ligger enligt planförslaget inom 200 meter 
från närmaste transformatorstation. 
 
Den nya gatan i väst-östlig riktning innebär att förutsättningarna för 
sophämtning blir goda. 
 

Störningar En viss ökning av trafiken i området kommer att följa av planen. 
Uppskattningen är att de nya bostäderna kommer att generera ca 20 
bilresor ytterligare per dag. De störningar i form av buller och 
utsläpp som dessa resor innebär blir relativt små för området som 
helhet. 
    

Administrativa och 
ekonomiska frågor 

Kostnaderna för detaljplaneläggningen och förrättningskostnader 
betalas av exploatören. Genomförande regleras i ett 
exploateringsavtal innan planen antas av Kommunfullmäktige. 
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Konsekvenser av 
planens genomfö-
rande 

Planens genomförande skulle innebära en liten ökning av 
trafikströmmarna i området, samtidigt skulle infrastrukturen och 
vägnätet förbättras avsevärt tack vare skapandet av en ny 
genomfartsgata i väst-östlig riktning. 
 
Planen för med sig att en del av ett befintligt naturområde hårdgörs. 
Samtidigt medför planen att ett grönområde blir planlagt och 
skyddat som naturmark (NATUR). Tomternas väl tilltagna storlek 
gör att den gröna karaktären som idag finns i området, till stor del 
bevaras och i enlighet med översiktsplanen får karaktären av hus i 
skog. 
 
Vad gäller försörjning av VA och el så är dessa redan väl utbyggda i 
området och kan lätt anslutas till. 
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Medverkande 

 

Planbeskrivningen har upprättats av Anton Svensson i samarbete 
med följande tjänstemän: 
 
 

 Marie-Christine Svensson  
Bengt Johansson  
Billy Gidö 
     

Stadsarkitekt 
Mark- och exploateringschef 
VA-ingenjör 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mörbylånga 2013-05-28 
 
 
 
 

 

 Anton Svensson 
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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 kommu-
nens hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- 
och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska ut-
vecklas 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 ut-
formas och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bin-
dande 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 ska en lagstadgad planeringsprocess följas, 
med följande steg: 

 Program 

 Samrådsförslag 

 Utställningsförslag 

 Underrättelse 

 Antagande 
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