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PLANBESKRIVNING 

Handlingar 

 

 

Till Detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser 
 Planbeskrivning  
 Genomförandebeskrivning  
 Illustration 
 Gestaltningsprogram 
 Grundkarta 
 Behovsbedömning och beslut  
 Arkeologiska utredningar 
 PM Geo- VA- och dagvattenutredning 
 Social checklista 
 Beslut dispens från Länsstyrelsen 

Handläggning Planen handläggs med normalt planförfarande enl. Plan- och 
bygglagen 5 kap. § 20 (SFS 1987:10) och har föregåtts av ett 
planprogram daterat den 20 december 2007. 
Man planerar att skicka planförslaget på samråd under vintern 
2013 och på utställning under våren 2013.  
Planen antas vara klar för antagande under hösten 2013. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder för 
förslagsvis seniorboende med lättillgängligt boende. Område i 
väster ska ges möjlighet att ha handel och ge utrymme för 
småskalig verksamhet. Även mindre restaurang/servering och 
stugor för uthyrning planeras.  
Parkeringsplatser i anslutning till detta anläggs inom området. 
Inom Parkområdet föreslår man uppföra ett växthus med 
möjlighet för samlingslokal för gemensamma aktiviteter. Ett 
område avsätts för vinodling.  
Parkeringsplatser för boende sker på respektive fastighet.  

BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Exploatören har önskemål om att avstycka mark för 
bostadsfastigheter med eget boende på fastigheterna Stora 
Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39). 
Bostäderna ska anpassas för seniorboende med mindre hus 
uppförda huvudsakligen i paritet med den 
byggnadsinventering som är gjord för Vickleby samhälle. 
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I den västra delen av planområdet ges möjlighet att bedriva 
verksamheter som handel och småskalig verksamhet samt 
även anordna boende i form av uthyrningsstugor. Parkering 
anordnas inom området. 

Planområdet ligger attraktivt med närhet till naturområden och 
bad samt inom pendlingsavstånd till bl.a. Kalmar, Färjestaden 
och Mörbylånga. Två tillfartsvägar ger möjlighet att nå 
planområdet från öster resp. väster. 
Planen ligger inte inom begreppet ”koncentrerad 
centrumbebyggelse” och behöver därför inte någon särskild 
brandskyddsutredning. 

PLANDATA 

Lägesbestämning Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vicklebys 
samhälle och gränsar till Linds väg och Carl Malmstens väg. 
Området är idag obebyggt så när som på en fastighet i 
nordost. 

 

Föreslaget planområde 

Areal Planområdet omfattar ca 3,3 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet är privatägt och omfattar Stora Vickleby 6:9 
(tidigare del av Stora Vickleby 3:39) och Stora Vickleby 6:43. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan I gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antagen 
2007 är området utpekat för bostäder. Planområdet ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse och är markerat enligt 
ovan. 
Enligt översiktsplanen krävs ny väg, in/utfart längs gamla 
järnvägsbanken för att inte belasta Vickleby bygata med mera 
trafik. 

 

Utdrag från översiktsplan 

 

 

Detaljplan 

 

Området är idag inte planlagt förutom fastigheten Stora  
Vickleby 6:43 och del av ”fägatan” som ingår i gällande 
detaljplan för Vickleby samhälle.  

Omkringliggande områden omfattas av samma detaljplan:  
M 64 – Förslag till ändring och utvidgning av samt  
upphävande av del av byggnadsplanen för Vickleby sam-
hälle, Mörbylånga kommun, lagakraftvunnen 1988-03-08. 
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Ovanstående detalj från gällande detaljplan visar att inom 
streckat område är byggnadsplanen upphävd vilket omfattar 
en del av föreslaget planområde.  

 

Gällande detaljplaner för Vickleby samhälle. 

Landskapsbildsskydd 
NVL 19 § 

Området omfattas inte av landskapsbildsskydd. 

Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd. 

Riksintressen (3 kap MB) 

 

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
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friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. (Miljöbalken) 
De grundläggande bestämmelserna för hushållning med 
mark- och vatten står inte i konflikt med Miljöbalken 3 kap. 
Konsekvenserna av exploateringen innebär inte någon 
påtaglig skada på miljövärdena inom området. 

Riksintressen (4 kap MB) 

 

I Miljöbalken 4 kap 2 § anges Öland i sin helhet att turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Utveckling 
av befintliga tätorter är undantaget dessa bestämmelser.  
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Kultur 

 

För det aktuella området gäller område av riksintresse 
kulturmiljö (K 5), bebyggelse och odlingslandskap. I natur- 
och kulturmiljöprogrammet Natur- och kultur på Öland, 
Länsstyrelsen i Kalmar Län 2001, redovisas att planområdet 
ligger inom ett större område som bedöms som 
kulturhistoriskt värdefullt. Bland annat nämns Vickleby 
kyrkomiljö, Vickleby alvar och Landborgsgravfälten.  

Områdesskydd  
(7 kap MB) 

Den gamla fägatan samt stenmurar inom planen förses med 
skydd genom planbestämmelser. Ett brott i stenmuren har 
beviljats med villkor av Länsstyrelsen i beslut 2012-08-16. 

Program för planområdet Ett planprogram för området är upprättat 2007-12-20 av 
Vatten och Samhällsteknik i Kalmar.  

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§) ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för 
kommunens ställningstagande om detta görs först en  
behovsbedömning. Om den visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och redovisas i 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
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Ställningstagande till 
miljöbedömning 

En checklista, daterad 2012-12-18, reviderad 2013-04-23 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 yttrande från Länsstyrelsen i samband med samråd 
anses inte någon miljökonsekvens-beskrivning krävas.  

Kommunala beslut i 
övrigt 

 

 Plangruppen ställde sig positiv 2004-12-06 till att 
sökanden på egen bekostnad detaljplanelägger östra 
delen av Stora Vickleby 3:39 för bostäder samt att 
upplysa sökanden om att västra delen av fastigheten 
bedöms ha sämre förutsättningar för byggnation på 
grund av att området är sankt samt saknar möjlighet 
till lämplig VA-anslutning. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-12-15 
§ 265 att upprätta detaljplan för fast. Stora Vickleby 
3:39 och 6:9. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-01-24 
att efter viss korrigering av trafikfrågor godkänna den 
upprättade samrådshandlingen med tillhörande 
behovsbedömning för programsamråd. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-21 
om fortsatt detaljplanering efter planprogrammet. 

Efter att en av de två sökanden till detaljplanen, Johan 
Åhlund, (ref. till ovanstående protokoll), har dragit sig ur 
fortsatt planarbete enligt skrivelse dat. 2011-12-23 har 
ärendet helt övergått till medsökande Jahan Makipur.  
Planförslaget omarbetas utifrån skisser från sökanden med 
annat utförande och syfte.  

Planens behov av 
checklista för sociala 
konsekvenser 

Planering, projektering och byggande ska ske i nära 
samarbete med medborgare, medborgargrupper och olika 
aktörer för att få fram bra besluts- och kunskapsunderlag så 
tidigt som möjligt under planprocessen. Ett led i detta är att 
upprätta och låta medborgare ta del av en checklista som 
belyser viktiga sociala aspekter som berörs.  
En checklista för sociala konsekvenser har upprättats 2012-
12-18 och bifogas handlingarna. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Markbeskaffenhet 
(geotekniska 
förhållanden) 

Marken är flack inom planområdet och lutar från öster till 
väster. I öster ligger marknivån på ca + 34 möh och i väster på 
ca +31 möh. Med undantag för växtridåer kring diken och 
stenmurar består området av gräsbevuxen, obrukad åkermark. 

Geoteknik 

 

En geoteknisk utredning är upprättad av Vatten och 
samhällsteknik i Kalmar, daterad 2012-12-18. 
Den geotekniska undersökningen av planområdet visar att det 
överst är ett 20-30 cm lager matjord som lagras av sand 
alternativt moränlera ner till ca 1,5 – 1,8 m. Moränleran har 
inslag av skiffer. Sanden eller moränleran underlagras av 
lerskiffer. 
Inom området förekommer högt grundvatten som trycks upp 
under regniga perioder. Området måste dräneras och vattnet 
föras vidare västerut för att på så sätt få bort vatten österifrån. 
En uppsamlingsdamm anordnas därför i väster.  

Hydrologi 

 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken, 5 kap MB, och i 
enlighet med detta har Vattenmyndigheten för södra Östersjön 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som 
grundvatten. 

Miljökvalitetsnormer Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som mynnar 
ut i vattenförekomsten ”S n Kalmarsund” och där det finns 
fastställda MKN, miljökvalitetsnormer, för såväl den 
ekologiska och kemiska statusen. Den kemiska statusen är av 
god status och får inte försämras till 2015. Den ekologiska 
statusen har bedömts som måttlig och riskerar att inte uppnå 
god ekologisk status till 2015. Förlängd tidsfrist till 2021 och 
åtgärdsprogram för att minska näringsbelastningen på Kalmar 
läns kustvatten och Östersjön som helhet har beslutats av 
Vattenmyndigheten.  
Bostadsfastigheter ansluts till kommunalt VA-nät. Risken för 
att växtbekämpningsmedel och ammonium sprids till grund- 
och ytvattnet bedöms minska i och med att områdets 
markanvändning förändras från åker till bostadsområde. När 
vegetation och ytliga marklager tas bort och ersätts med 
hårdgjorda ytor ökar avrinningen från området. En damm för 
uppsamling av dagvatten planeras i den västra delen av 
området Det innebär att vattnet fördröjs och att sedimentation 
sker innan vattnet förs vidare ut i havet. 
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 Förutsättningar 

Natur (mark och 
vegetation, förorenad mark, 
radon, risk för skred/höga 
vattenstånd samt 
fornlämningar) 

 

 

Terrängen är flack inom planområdet och kantas av växtridåer 
dels av större lövträd dels av mer slyig växtlighet. 
Planområdet genomkorsas av en gammal fägata med 
kalkstensmurar på bägge sidor som är övervuxna och börjar 
luckras upp, till stor del på grund av den vegetation som 
spränger sönder dem inifrån. I övrigt består planområdet av 
gammal åkermark, nu bevuxet med gräs.  
Stenmuren i söder har haft hägnadsfunktion eller som 
funktion att avgränsa jordbruksskiften.  
Åkermarken ligger i direkt anslutning till bebyggelse i 
Vickleby samhälle och har enligt uppgift ett lågt 
brukningsvärde på grund av ojämn fuktighet, stenighet och 
närhet till befintliga bostäder.  

 

 

Fägatan genom planområdet 

Fornlämningar En arkeologisk utredning utfördes i juli 2007 av Kalmar läns 
museum. Denna visade att de arkeologiska spåren var 
sparsamma. Den enda lämning med en förhistorisk datering 
återfanns centralt inom ytan och utgjordes av ett sotigt 
sandlager, med inslag av kol. I matjorden ovanför lagret 
återfanns ett rikligt inslag av skörbränd sten.  
I anslutning till lagret framkom en malstenslöpare, ett litet 
bränt ben och två bitar slagen kristianstadsflinta. Dateringen 
av lämningen är osäker. Den skörbrända stenen och 
malstenslöparen antyder en datering till brons- eller järnålder. 
(”Avstyckning av fastigheter för husbyggnation”, Arkeologisk 
utredning, Juli 2007, Kalmar läns museum).   
En översiktlig kontroll gentemot det äldrehistoriska 
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kartmaterialet visade att det åtminstone under 1800-talet löpt 
en mindre väg över ytan.  De kulturhistoriska lämningarna i 
området visar sig också i form av en välbevarad äldre fägata, 
flankerad av stenmurar, vilken löper i gränsen mellan 
fastigheterna Stora Vickleby 6:9 och Stora Vickleby 3:39 
(nuvarande Stora Vickleby 6:9). Anmälningsplikt till läns-
styrelsen gäller enligt Kulturminneslagen om ytterligare 
fornlämningar påträffas.  

 

Fornminne markerat inom planområdet. (RAÄ dnr 321-2974-2007). 
Fast fornlämning, boplats, Vickleby 130 

Biotopskydd 

 

 

Inom planområdet utgör flera stenmurar samt stora lövträd 
exempel på småbiotoper, vilka är viktiga för det mindre växt- 
och djurlivet. Hänsyn ska tas till dessa biotoper vid förändring 
av makanvändningen. Murarna omfattas av biotopskydd enligt 
Miljöbalken 7 kap. 11 § om de ligger i anslutning till 
jordbruksmark. Detta innebär att dispens måste sökas hos 
Länsstyrelsen för förändring av murarna.  

 Föreslagna förändringar 

 För att kunna genomföra Lokalgatan genom den s.k. fägatan 
måste ett brott på 7 meter i befintliga stenmurar göras.  
En ansökning om detta har skett till Länsstyrelsen som i beslut 
2012-08-16 har beviljat dispens enligt berörd lagstiftning  
7 kap 11§ Miljöbalken samt 5 § förordning om områdesskydd 
enligt densamma.  
Fornlämningsområdet centralt i planområdet skyddas eftersom 
byggnation tillåts inom PARK. Fägatan i öst-västlig riktning 
vilken skyddas genom planbestämmelsen NATUR. Murar 
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utmed fägatan och i den södra plangränsen skyddas med 
bestämmelsen n1 på plankartan. En trädinventering är gjord 
och de bevarandevärda träden är inritade på plankartan med 
skyddsbestämmelse. För fällning av träd och åtgärder på 
murar krävs också enligt planförslaget utökad lovplikt. 
Planområdet inrymmer i sig inga särskilt utpekade 
naturvärden eller rödlistade arter. Utformningen av planen 
anpassas till de natur- och kulturvärden som finns. 
Inom område för NATUR i sydväst säkras möjligheten att 
anlägga en damm som tjänar som fördröjningsmagasin för 
dagvatten. Vid anläggning av denna ska regler beaktas för att 
undvika risk för olyckor exempelvis genom låga slänter. Se 
vidare bilaga för dagvattenutredning. En skötselplan bör 
upprättas för skötseln av naturområdena inklusive diken, 
växtligheten och stenmurarna i området. Den/de som är hu-
vudman för de allmänna ytorna i området bör stå för 
upprättandet av en skötselplan. 

 Nuvarande förhållande 

Bebyggelse (bostäder, 
arbetsplatser, övrig 
bebyggelse, offentlig 
service, kommersiell 
service, tillgänglighet, 
byggnadskultur samt 
gestaltning) 

Vickleby är en av de små och lite gammaldags radbyar som 
finns på Öland. Här finns många och väl bevarade byggnader. 
Dessa är inventerade av Gunnar Magnusson och Sabine Wiese 
1995. Här beskrivs det föreslagna planområdet som karaktär 
av malmbebyggelse med kraftig variation. Nya hus bör följa 
traditionen till läge, storlek, taklutning, fasad- och takmaterial 
och färg.  Stor vikt fästs vid att fastigheter får kalkstensmurar 
eller trästaket med grind mot gator. Träd bör planteras på 
lämpliga ställen. 

 Befintlig bostadsbebyggelse finns mestadels i öster och i norr 
och kringgärdar planområdet. Bebyggelsen utgörs av 1-1½-
plans villor med ljusa träfasader och tegeltak. 

I väster finns ett par mindre hästgårdar med betande hästar i 
anslutning till planområdet. 
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Exempel från nämnda inventering 

Service 

 

I samhället finns Capellagården med utställningslokaler, 
trädgårdar och en butik för försäljning av trädgårdsprodukter 
med ekologisk inriktning. Bo kursgård som ägs och förvaltas 
av Capellagården och Bo pensionat. För övrig finns café, 
hantverk, daghem och en fotbollsplan. Butiker och övrig 
service finns i Mörbylånga och Färjestaden ca 8 km åt vardera 
hållet. 

 Föreslagna förändringar 

 Utförandet av byggnader ska hålla den tradition som 
föreskrivs i inventeringen för Vickleby samhälle från 1995 
och gestaltningsprogrammet. I möjligaste mån ska 
tillkommande bebyggelse anpassas efter sedvanlig öländsk 
byggnadstradition.  
Det aktuella planförslaget visar på en exploatering av ca 30 st 
bostadsfastigheter med minsta fastighetsarea på 400 kvm. För 
huvudbyggnad föreslås en största byggnadsarea på 90 kvm 
med en komplementbyggnad på 20 kvm per fastighet. 
Intentionen är att uppföra passivhus. Syftet med passivhus är 
att minimera kostnads- och energieffekten, dvs bygga 
energisnålt. Detta medför byggnation med hållbara material, 
energieffektiva fönster samt välisolerade och lufttäta 
ytterväggar, tak och grund.  
Den befintliga fastigheten Stora Vicklebly 6:43 beviljas en 
utökad byggnadsarea till sammanlagt 250 kvm. En 
fastighetsförrättning för Stora Vickleby 6:43 sker i samband 
med fastighetsbildningen av planområdet. Del av mark 
tillhörande Stora Vickleby 6:9 överförs till fastigheten enligt 
plankartan.  
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 Beteckningen på plankartan är B. Byggnaderna föreslås 
uppföras med 

 en våning med möjlighet att inreda vind 
 sadeltak med en största lutning på 45 grader och förses 

med lertegel.  
 takkupor får uppföras med 1/3 av taklängden  
 ljusa träfasader eller med sten/puts.  

Den totala byggnadsarean för samlingslokalen/växthuset som 
planeras inom parkområdet får inte överstiga 250 kvm, Park.  

 Högsta totalhöjd är 8 m 
 Största taklutning är 45 grader 
 Två våningar tillåts 

 
Fastigheterna i väster föreslås få möjlighet att uppföra 
byggnader för uthyrning, småhandel och för utövande av 
mindre verksamhet samt parkering för användandes behov.  

 Högsta byggnadshöjd är 5 m  
 Största taklutning är 27 grader  
 En våning med möjlighet att inreda vind 
 Fastigheten som har beteckningen BHJP e4 på 

plankartan föreslås en byggnadsyta på 300 kvm och en 
minsta fastighetsstorlek på 1900 kvm. 

Den sammanlagda byggrätten för den södra fastigheten är 600 
kvm och har beteckningen BHJP e5 på plankartan. Minsta 
fastighetsstorlek är 2 300 kvm   
Husen ska placeras så högt att en god vattenavrinning kan fås 
mot dräneringsstråk eller dagvattenledning. Golvnivån ska 
ligga högre än gatan. 

 

Illustration visande fastighetsindelning 
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Vattenområden Det finns inga vattenområden i närheten. 

 Nuvarande förhållande 

Gator och trafik (gatunät, 
gång-, cykel- och 
mopedtrafik, 
kollektivtrafik, parkering, 
varumottag samt utfarter) 

Alla vägar är av god standard för de trafikmängder som 
nyttjar vägarna, med asfaltbeläggning och gles gatubelysning. 
För väg 136 och 944 är Trafikverket huvudman, för övriga 
vägar är Vickleby Samfällighetsförening huvudman. Från väg 
944 leder Linds väg norrut till ett par villor med mindre 
hästgårdar och en småskalig åkeriverksamhet. Vägen saknar 
hårdgjord yta och gatubelysning. Kommunen är huvudman för 
Linds väg. Det finns inga separata gång- och cykelvägar inom 
området. 

Busshållplats finns utmed Länsväg 136 ca 300 m österut. 

 

 

Befintligt vägnät 

 Föreslagna förändringar 

 En ny Lokalgata är föreslagen genom området och förbinder 
Carl Malmstens väg i öster med Linds väg i väster. I norr ger 
planförslaget möjlighet att i framtiden kunna fortsätta och 
ansluta till Mattsons väg. Lokalgatan föreskrivs hålla 
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kommunal standard med en bredd på 7 m och vara hårdgjord. 
Gatubelysning ska anordnas.   
Biltrafikalstringen för det nya bostadsområdet kan för Linds 
väg bli mellan 24 och 80 trafikrörelser per dygn beroende på 
verksamheter och standard på väg. För Carl Malmstens väg 
beräknas trafiken öka med mellan 72 och 120 trafikrörelser 
per dygn. Hur stor ökningen på Carl Malmstens väg är också 
beroende på vilka verksamheter som etableras i väster och 
standarden på Linds väg. Tillkommande trafikmängder till 
följd av den tänkta exploateringen är små. Eftersom befintliga 
vägar är lågt trafikerade idag blir den förväntade ökningen 
relativt stor men i absoluta tal rör det sig även efter 
exploateringen om små trafikmängder.  
Höjdsättning av hårdgjorda ytor, gator och parkeringar ska 
göras i samband med detaljprojektering. Vid en 
detaljprojektering ska också standarden på Linds väg och dess 
anslutning till väg 944 utredas. Om åtgärder krävs i 
korsningen ska tillstånd sökas hos Trafikverket och samråd 
ska ske om åtgärdens utformning. 
Parkeringsplatser till bostäder anordnas på egen fastighet. 
Särskild besöksparkering anordnas i anslutning till området 
för Park. 

 Nuvarande förhållande 

Friytor (lek och rekreation, 
naturmiljö) 

I dag är området oexploaterat så när som på en avstyckad 
fastighet i nordöstra delen av planområdet. Inga anlagda 
lekytor finns inom området. En fotbollsplan ligger strax 
utanför planområdet i öster. Den gamla fägatan inom 
planområdet fungerar som gångväg i öst-västlig riktning och 
utnyttjas frekvent.  
Norr om planområdet ligger Capellagården som ger möjlighet 
till besök i örtagårdar, rosengårdar, fruktträdgårdar och 
grönsaksodlingar.  

 Föreslagna förändringar 

 Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt dricks- 
och spillvattennät.  
En dagvattenutredning är upprättad av Vatten- och 
samhällsteknik i Kalmar, 2012-11-01, PM Geo- VA- och 
dagvattenutredning. Utredningen belyser bl a 
förutsättningarna för avvattning av det västra området. En yta 
som möjliggör fördröjning av dagvatten anläggs i västra 
delen. 
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Illustration av hur gemensamma ytor kan utformas 

Störningar  

 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som 
infördes med Miljöbalken år 1999. Miljökvalitetsnormer kan 
innefatta föroreningsnivåer och störningsnivåer som 
människor och naturen/miljön kan utsättas för, utan fara för 
påtagliga olägenheter och som inte får understigas eller 
överskridas. Normerna syftar till att uppfylla de gemensamma 
kraven inom EU.  
Planen anses inte orsaka den störning som åsyftas ovan. 

Hästhållning Vickleby är starkt präglad av lantbruket och dess 
verksamheter. Betande nötkreatur, får och hästar är ett 
naturligt inslag i omgivningen. Det aktuella planområdet 
gränsar till beteshagar för hästar.   
Mörbylånga kommun är en jordbrukskommun. Till fasta 
anläggningar som stall, gödselbrunnar och rasthagar krävs 
skyddsavstånd men bete och gödsling kan inte ses som 
kontinuerliga störningar och därför kan inga skyddsavstånd 
tillämpas. Enligt gällande översiktsplan rekommenderas ett 
avstånd på minst 100 meter mellan bostadsbebyggelse och 
fasta anläggningar med mindre än tio hästar. 
Till närmaste anläggning är det 50 meter från plangräns och 
80 meter från föreslagen kvartersmark. 

 Nuvarande förhållande 

Teknisk försörjning 
(vatten och avlopp) 

Området försörjs av det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. 
Det förekommer högt grundvatten i delar av området där 
vatten trycks upp under vissa perioder, bland annat vid stor 
nederbörd och snösmältning. 
Planen innebär en större samling hårdgjorda ytor i form av 
byggnader och asfalterad mark. Detta innebär att markens 
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infiltrationsförmåga försämras. Dessutom är området i den 
västra delen känt för att vara sankt och har sämre 
förutsättningar för byggnation. Därför är dagvatten-
hanteringen inom planområdet viktig och ska behandlas i 
särskild utredning, se PM Geo- VA- och dagvattenutredning. 

 Föreslagna förändringar 

 Planområdet ska anslutas till kommunalt dricksvatten- och 
spillvattennät. Dragning av nya ledningar ska följa de 
föreslagna lokalgatorna. Höjdsättning av gatumark och 
hårdgjorda ytor måste planeras så att dagvattnet kan avledas 
på ett önskvärt sätt. Höjdsättningen ska utredas vid kommande 
detaljprojektering. 
En dagvattenutredning, PM Geo- VA- och 
dagvattenutredning, är upprättad av Vatten och Samhälls-
teknik i Kalmar och belyser bl a förutsättningarna för 
avvattning av det västra området. En yta för uppsamling av 
dagvatten anläggs i sydvästra delen av planen. 
Utflödet från dagvattennätet sker i dike söder- och väster om 
planområdet. Diket i söder ligger på den exploaterade marken, 
fastigheten Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 
3:39) och tillhör inget dikningsföretag. Dikningsföretaget för 
diket i väster är vilande. Kulvertering ska genomföras vid 
behov. 

Brandposter 

 

För att säkerställa möjligheten för effektiv brandsläckning ska 
ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P76, vatten för 
brandsläckning, samt VAV P83 allmänna vattenledningar 
anordnas med erforderliga brandposter samt vattenflöden och 
tryck i enlighet med dessa. I dag finns en brandpost placerad 
invid Linds väg utanför det sydvästra hörnet av planområdet. 
Ytterligare brandposter placeras inom planområdet. 

Räddningstjänst Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänst så att 
materialtransport och slangdragning inte blir mer än 50 meter. 

 Nuvarande förhållanden

Energi och tele E.ON är ansvarig nätägare för befintliga bebyggelseområde. 
Planområdets sydvästra hörn korsas av en högspännings-
luftledning som inte uppfyller kraven för att ligga inom 
detaljplanerat område enligt Starkströmsföreskrifterna, 
(ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1).   
Telia Skanova svarar för telefonnätet.  
Uppvärmning sker idag individuellt för befintlig fastighet. 
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 Föreslagna förhållanden 

 I samband med exploatering ska luftledningens utförande 
åtgärdas. Exploatören ska träffa en överenskommelse med     
E ON angående befintlig ledning innan planen genomförs. 
Eftersom planen inte möjliggör för byggnation inom ett önska 
skyddsområde och en exploatering förutsätter en ändrad 
ledningsdragning behövs inget l-område.  
Skanova önskar att tillkommande bebygelse ansluter till 
befintligt system och att samråd sker vid eventuella 
förändringar. Bredband kan byggas ut från närmaste 
telestation till tillkommande bebyggelse. För att kunna svara 
på framtidens behov kring bredbandutbyggnad i form av 
fiberledningar ska så långt det är möjligt läggas ner tomrör för 
fibertråd. 
 

 Uppvärmning föreslås lösas individuellt. Kommunen ser 
positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för 
uppvärmning. 

Avfallshantering Avfallshantering sker inom respektive fastighet. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag 
antagandebeslutet vinner laga kraft. 
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 Genomförandet av detaljplanen bedöms inte få någon 
betydande miljöpåverkan. Motiverat ställningstagande 
framgår av beslutsunderlag för behovsbedömning för 
miljöbedömning för MKB (miljökonsekvensbeskrivning).  

Tillkommande trafikmängder till följd av den tänkta 
exploateringen är små. Eftersom befintliga vägar är lågt 
trafikerade idag blir den förväntade ökningen relativt stor men 
i absoluta tal rör det sig även efter exploateringen om små 
trafikmängder.  

Planen möjliggör ett attraktivt boende i den sydvästra delen av 
Vickleby samhälle. Området är främst avsett för seniorer. Det 
färdigbyggda området kommer att bli ett nytt inslag i 
samhället eftersom marken tidigare inte är planlagd. Även om 
planen bestämmer försiktig utformning och förespråkar ett för 
Vickleby samhälle karaktäristiskt byggnadssätt kommer 
området att särskilja sig från övrig bebyggelse i Vickleby med 
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begränsad byggnadsarea som genererar små hus som uppförs 
på små fastigheter med intentionen passivhus. Vilket på ett 
positivt sätt bidrar till mångfald i bostadsutbudet. 

Detaljplanen föreslår att brukbar jordbruksmark tas i anspråk 
för bebyggelse. Jordbruksmark är ett angeläget 
samhällsintresse enbart andra angelägna samhällsintressen kan 
medföra att brukningsvärd mark kan tas i anspråk. Eftersom 
brukningsvärdet på marken bedöms vara lågt har inga 
alternativa placeringar studerats. 

Planen medför en stor andel hårdgjord yta. Omhändertagande 
av dagvatten sker inom planområdet vilket medför en bättre 
kontroll av dagvattenflöden vid extrem nederbörd. En damm 
är föreslagen i sydvästra delen som upptagningsområde för 
dagvatten. Även diken i söder och väster ger 
upptagningsmöjligheter. 

Stenmurar och träd inmätta på grundkartan utmed fägatan ska 
bevaras. Inom området PARK är en fast fornlämning 
markerad. Eftersom planen medger byggnation i området 
PARK skyddas fornminnet i plan. 
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