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Beslutsunderlag för behovsbedömning för miljöbedömning och 
MKB 
Inledning 

Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en mil-
jöbedömning göras och beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Behovsbedömningen ligger till grund för den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras för planen eller inte samt för att avgränsa vilka typer av miljöpå-
verkan som behöver beskrivas. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningar-
na måste omvärderas. 

Reviderat planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn, Mörby-
långa kommun, Kalmar län.  
Planområdets avgränsning I söder avgränsas området av Köpmangatan, i väster av Kalmar-

sund, i norr av fastigheten Mörbylånga 4:8 och i öster av villabe-
byggelse längs Bruksgatan. 

Gräns för programområdet. 
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 Då programområdet är stort har området delas upp i mindre delom-
råden, 1-3. Detta gör att en bättre bild av området fås i samband 
med kommentarer och förklaringar i föreliggande behovsbedöm-
ning. 

 
Olika delområdens avgränsning.  

Planens syfte Syftet med att upprätta ett planprogram för programområdet utgörs 
av att utreda och övergripande fastslå framtida markanvändning. 
Avsikten är att planprogrammet skall ligga till grund för detaljpla-
neläggning som kan ske i delar och etappvis, beroende på intresse 
för exploatering. Den markanvändning som föreslås bli aktuell är 
hamn, verksamheter, bostäder, handel, service, kultur, fritid, park 
och evenemang. 
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Översiktlig beskrivning av plan-
området och dess omgivning 

Programområdet ligger norr om den centrala bebyggelsen i Mörby-
långa köping. Området har idag många olika användningsområden 
och en mängd olika typer av markanvändningar och verksamheter 
finns. Nedan följer en översiktlig beskrivning av respektive delom-
råde: 

Delområde 1 
Delområde 1 utgörs av de västra delarna av programområdet, 
Hamnområdet. Hamnen används idag som handelshamn, men har 
inte funktion som hamn för verksamheter för företag lokaliserade 
utanför samhället. Några gånger om året kommer en båt med melass 
till Danisco. Mellan hamnen och Danisco:s cisterner går en rörled-
ning. Hamnen nyttjas även som marina. Inom hamnområdet bedrivs 
ett antal verksamheter. Dessa utgörs av Odalmannen AB (bearbet-
ning och lager), John Anderssons Trä (trävaruhandel), Daniscos 
melasshantering, Lantmännen bedriver idag butik och lager i södra 
hamnen och Mörbylånga båtklubb nyttjar segelladan som båtupp-
lag. Strax norr om parken finns även en byggnad som används för 
konstutställning.  

I de centrala delarna av delområde 1 ligger en park. Parken är in-
hägnad med stängsel och tillgängligheten för allmänheten bedöms 
vara begränsad. I parken finns en scen samt ett antal mindre ”frig-
gebodar”. Parken används exempelvis vid kulturdagarna m.m. I 
anslutning till parken ligger den gamla hotelltomten. Här revs för ca 
20 år sedan det anrika hotellet ”Hotell Mörbylånga”. Rivningen av 
byggnaden betraktas av många som ett ”sår i Mörbylångas själ”. 
Fastigheterna Hotellet 1, Sjömannen 4 och Mörbylånga 11:38 är 
privatägda. Övriga fastigheter är kommunägda och upplåts genom 
arrendeavtal med varierande löptid.  
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 Delområde 2 
Delområde 2 består till största delen av det gamla sockerbruksom-
rådet. Under sockerbrukets verksamhet var området ej tillgängligt 
för allmänheten (industrimark). Efter sockerbrukets nedläggning har 
området successivt tagits i anspråk som strövområde och området 
genomkorsas idag av upptrampande stigar och enklare körvägar. 
Gång- och cykelleden ”Mörbylångaleden” går på vallen i områdets 
norra och västra del.  

Området består till stora delar av utfyllnads/restmassor från betes-
hanteringen. Dammområdet (f.d slamdammar) är marginellt vatten-
fyllt (genom regnvatten). Någon dagvattentillförsel sker ej idag och 
genomströmningen är dålig. Dammsystemet som härrör från sock-
erbrukstiden nyttjades för tvättning av betorna, har genom kulvert 
utlopp i Kalmar sund. Idag leds dagvattnet, avvattning av stora ytor 
jordbruksmark i Mörbylångadalen, i Resmobäcken. För närvarande 
pågår utredning avseende möjligheterna att avvattna stora ytor av 
jordbruksmark i Mörbylångadalen genom sockerbruksområdet och 
Resmobäcken. Genom att leda delar av vattnet genom dammsyste-
met skulle detta kunna fungera som en ekologisk dagvattenhanter-
ing.  

De norra och nordvästra delarna i området arrenderas idag ut som 
jordbruksmark.  

Fastigheten Mörbylånga 11:31 (jordbruksmark) är privatägd. Övrig 
mark inom sockerbruksområdet är kommunal.  
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 Delområde 3 
Delområde 3 utgörs av området strax norr om Köpmangatan. Inom 
områdets västra delar ligger den kommunala fritidsgården ”Zok-
ker”, som dagligen hyser ca 30-50 barn och ungdomar. Strax väster 
om ”Zokker” ligger den nybyggda fjärrvärmeanläggningen. Norr 
om ”Zokker” finns en återvinningsstation. Strax öster om återvin-
ningsstationen ligger det gamla ”Kampanjehotellet” tillsammans 
med bostadsbebyggelse. 
 
Det centrala området inom delområde 3 består av impedimentmark 
som till viss del är asfalterad och till viss del består av natur. Här 
återfinns rester av den gamla sockerbrukanvändningen. Området 
utnyttjas som uppställningsplats för cirkus och för den årliga häst-
tävlingen. I områdets södra del, längs med Köpmangatan ligger 
befintlig villabebyggelse. Strax öster om bostadsbebyggelsen ligger 
ett äldreboende. I anslutning till äldreboendet finns en våg, där man 
tidigare har vägt sockerbetslasten.  
 

 
Översiktsplan I gällande översiktsplan för kommunen (antagen år 2007) anges 

följande ställningstagande avseende programområdet:  

”Utveckling av bebyggelse i hamnen, samt utveckling av golf-, 
ströv, och rekreationsområde på f d sockerbruksområdet och norrut 
prioriteras”. 

”Utbyggnad av kommunalt VA krävs i Sockerbruksområdet och 
hamnen” 

”Status av Mörbylånga hamn som handelshamn kan komma att 
ändras vid bebyggelse av bostäder vid handelshamnen” 

”Sockerbruket skall säkras som tätortsnära rekreationsområde.” 

Programförslaget bedöms till stor del följa intentionerna i kommu-
nens översiktsplan, med undantaget av golfändamål. 
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Gällande detaljplan För området finns gällande detaljplaner M2, M6, M24, M34, M57, 
M59, M71 och M95 samt angränsande detaljplaner M24, M29, 
M67, M78, M79 och M82.  

Ett tidigare planprogram finns för det aktuella området. Programmet 
antogs av kommunfullmäktige 2005-06-13 § 66.  

 

Ställningstagande 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i kommande planbeskriv-
ningar.  

 

x 
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GÄLLANDE REGLERING-
AR OCH SKYDDSVÄRDEN 

Ja Kanske Nej Kommentarer: 

1. Lagenligt skyddad natur 

Berör planen: 

    

område med lagenligt skyddad natur 
enligt miljöbalken 4 och 7 kap 
(geografiska bestämmelser eller 
områdesskydd)? 

x   Riksintresse för rörligt friluftsliv, 
riksintresse för obruten kust (4 kap 
MB). 

område med strandskyddsbestäm-
melser? 

x   Området omfattas av utökat strand-
skydd på 300 m i de västra delarna 
av programområdet. I de delar som 
omfattas av detaljplan är strand-
skyddet upphävt.  

område med förordnande om land-
skapsbildsskydd? 

  x  

kulturreservat, byggnadsminne eller 
fornminne (fast fornminne)? 

  x  

vattenskyddsområde?   x  

2. Riksintresse för natur-, kul-
turmiljövård och rörligt fri-
luftsliv 

Berör planen: 

    

a. område av riksintresse för 
naturvården)? 

  x  

b. område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

  x  

c. område av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet? 

x   Området berörs av riksintresse för 
rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB). 
Bestämmelsen utgör dock inte hin-
der för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller näringslivet.  

d. Natura 2000-område?   x  

e. övriga riksintressen? x   Riksintresse för obruten kust (4 kap 
3 § MB). 

3. Högt naturvärde 

Kommer planen beröra: 
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a. område, som bedömts ha 
högt regionalt naturvärde (läns-
styrelsens naturvårdsplan)? 

  x  

b. område, som är utpekat i 
Skogsstyrelsens nyckelbiotop 
eller sumpskogsinventering? 

  x  

4. Ekologiskt känsligt om-
råde 
Kommer planen beröra område 
som bedömts vara ekologiskt 
särskilt känsligt (enligt kom-
munens översiktsplan)? 

  x  

 

MILJÖPÅVERKAN Ja Kanske Nej Kommentarer: 

5. Mark- och vattenanvänd-
ning 

    

Kommer projektet att orsaka avse-
värd förändring av nuvarande eller 
planerad mark i området? 

  x Delar av delområde 1 omfattas av 
gällande planer som i huvudsak 
anger industriändamål som markan-
vändning. Programförslaget bedöms 
inte medföra någon avsevärd för-
ändring av ändamålet inom delom-
rådet, då området avses exploateras 
med bostäder, park, kultur, handel 
etc. Idag används hamnen för last-
ning och lossning. Kommunen har 
dock intentioner på att göra om 
hamnen till marina.  

En del av de öppna platserna i de 
norra delarna av delområde 2 kom-
mer att exploateras med byggnader 
och öppenheten kommer att mins-
kas. Jordbruksmark kommer att 
övergå till bebyggel-
se/verksamheter. Sockerbruksområ-
det i de centrala delarna av område 
2 kommer dock att till största delen 
undantas från bostadsbebyggelse 
och utgöra naturpark.  

Delområde 3 är idag till viss del 
exploaterat och består även av im-
pedimentmark. En exploatering 
bedöms medföra en positiv föränd-
ring av delområdet och områdets 
positiva karaktär och centrala loka-
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lisering bedöms komma till rätta. 
Delar av området är redan sedan 
tidigare påverkat av industriverk-
samhet inom området. 

Är projektet lokaliserat till för än-
damålet mest lämpliga plats? 

x   Programområdet bedöms vara loka-
liserat till mest lämpliga plats. Om-
rådet är beläget i de centrala delarna 
av Mörbylånga köping och har ett 
attraktivt och havsnära läge. En del 
av marken utgörs av impediment-
mark och områdets centrala läge och 
karaktär kommer inte till sin rätt. 
Delar av området är redan sedan 
tidigare påverkat av industriverk-
samhet inom området. 

I planprogrammet kan omgivande 
gatunät användas vid exploatering. 
Då Mörbylånga tätort idag har en 
neråtgående trend i befolkningsstati-
stiken, kan ett attraktivt bostads- 
och verksamhetsområde så centralt 
medföra positiva konsekvenser för 
kommunen i form av inflyttning, 
arbetstillfällen, service m.m.  

Bör andra lokaliseringsalternativ 
utredas? 

  x Området ligger i den naturliga ex-
pansionsriktningen för Mörbylånga 
köping då det i söder finns begrän-
sande faktorer som reningsverk, 
industriområde och campingplats. 

Ligger befintlig miljöstörande verk-
samhet i omgivningen? 

 x  I delområde 1 finns några verksam-
heter som kan bli miljöstörande om 
bostadsbebyggelse uppförs i anslut-
ning till dessa. 

Odalmannen AB:s verksamhet be-
döms vara begränsande för bostads-
bebyggelse. 

Trävaruhandeln bedöms ej som 
störande för bostadsbebyggelse då 
tex. inga utsläpp sker samt att ingen 
sågverksamhet pågår. Räddnings-
tjänsten har bedömt det som att 
verksamheten ur brandsynpunkt ej 
är begränsande för ändrad använd-
ning av intilliggande fastigheter. 

Hamnen, som idag används för 
hamnverksamhet, trafikeras maxi-
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malt med 5 fartyg per år för Dani-
scos melasshantering. Denna hanter-
ing och transporter från omlast-
ningscentralen – melass cisternerna 
skapar buller från fartyg och last-
bilstrafik till och från området. Han-
teringen bedöms ej vara förenlig 
med föreslaget bostadsändamål. 
Själva hamnverksamheten bedöms 
idag vara av begränsad karaktär men 
kan i framtiden utökas och kan där-
för medföra störningar i form av 
buller, utökade lastbilstransporter 
m.m. kommunen har dock intentio-
ner enligt kommunens översiktsplan 
och föreliggande planprogram att 
omvandla hamnen till marina, vilket 
följer intentionerna i översiktspla-
nen.  

Lantmännen bedriver idag butik och 
lager i södra hamnen. Lantmännen 
skall omlokalisera sin verksamhet 
från hamnområdet till en plats väster 
om Kamerala villan. Miljö- och 
byggnadsnämnden har beslutat om 
bygglov på sockerbruksområdet för 
nybyggnad av affärsfastighet, Kal-
mar Lantmäns nya butik. 

I de norra delarna av delområde 3 
ligger en återvinningscentral som 
kan medföra störningar på bebyg-
gelse i form av lukt, tunga transpor-
ter, buller m.m. Denna bedöms ej 
med dagens utformning vara fören-
lig med programförslaget. 

I de sydöstra delarna av delområde 
3 ligger en fjärrvärmeanläggning. 
Verksamheten kommer att fortgå 
och hänsyn måste tas till denna vid 
detaljplanering av området.  

Ovan angivna verksamheter kan 
medföra att det kan finnas behov av 
skyddsavstånd. Dock kommer en 
omstrukturering av en stor del av 
verksamheterna att ske i samband 
med detaljplaneläggning. Verksam-
heterna kommer att bli lokaliserade 
till andra platser som anses vara 
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bättre inom kommunen. 

6. Mark 

Kan planens genomförande orsaka: 

    

a. instabilitet i markförhållan-
dena eller de geologiska grund-
förhållandena: risk för skred, 
ras etc? 

 x  Marknivån inom programområdet är 
till största delen flack. Risk för ras 
och skred är därför minimal. Vid 
uppfyllnad och invallning vid dam-
mar bör markens geotekniska förut-
sättningar undersökas. Geotekniska 
utredningar har utförts inom en stor 
del av programområdet, se bilagor i 
planprogrammet.  

b. skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk for-
mation 

  x  

c. risk för erosion?   x  

d. förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, sjö 
eller havsområde? 

 x  Sedimentering i havet kan upp-
komma om inte hänsyn tas till ut-
formning av utlopp från planerade 
dammar inom delområde 2. 

Har det aktuella området tidi-
gare använts som tipp, utfyll-
nadsplats eller dylikt varvid 
miljö- och hälsofarliga ämnen 
kan finnas lagrade i marken? 

x   WSP har utfört en översiktlig 
markmiljöteknisk utredning, daterad 
2006-10-02 inom delområde 1, en 
översiktlig markmiljöteknisk under-
sökning inom delområde 3, daterad 
2008-12-12 samt en förtätad miljö-
teknisk utredning inom delområde 1 
(Matrosen 1), daterad 2007-12-10.  

Resultaten i utförda utredningar 
visar att det i delområde 1 finns bl.a. 
föroreningar i form av PAH med 
koncentration över riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) och 
koncentrationer av metaller och olja 
över riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

En förtätad miljöteknisk utredning 
är utförd för fastigheten Matrosen 1 
(D på ovanstående karta), och visar 
något förhöjda halter av arsenik och 
cancerogena PAH i den västra delen 
av fastigheten. Polycykliska aroma-
tiska kolväten (PAH) uppstår vid 
ofullständig förbränning och finns 
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bl a i olika tjärprodukter, avfalls- 
och smörjoljor etc. PAH tas lätt upp 
genom huden, men kan också kom-
ma in i kroppen via inandning av 
damm eller t ex om man äter mat 
eller snusar med förorenade händer. 
Flyktigheten för de flesta PAH är 
normalt låg varför risken för att 
exponeras via andningsvägarna är 
liten. Vissa av PAH-föreningarna är 
cancerogena. Underökning har även 
gjorts gällande pesticider, då dessa 
har hanterats av Lantmännen. Ingen 
förekomst går att påvisa, se bilaga 3. 

I den norra delen av delområde 1 
finns en ej utredd hushållstipp. Ut-
bredningen är idag osäker. Under-
sökningar pågår för att fastställa 
dess utbredning och innehåll.  

I södra delen av delområde 3 har en 
bensinmack funnits. Se Miljöteknisk 
markundersökning vid ICA bensin-
station på Köpmangatan i Mörby-
långa av DM D-Miljö AB, dnr 
03/1061. Inget behov av efterbe-
handling finns. 

Den övriga marken inom program-
området är ej undersökt men över-
siktliga utredningar pågår. 

För vidare information om markmil-
jötekniska utredningar se bilagor i 
planprogrammet.  

7. Vatten 

Kan planens genomförande orsaka: 

    

a. förändring av grundvatten-
kvalitén? 

  x  

b. förändring av flödesriktning-
en för grundvattnet? 

  x  

c. minskning av vattentillgång-
en i någon yt- eller grundvat-
tentäkt? 

  x  

d. förändrade infiltrationsför-
hållanden, avrinning eller drä-
neringsmönster med risk för 

 x  Programförslaget kommer att med-
föra att andelen hårdgjord yta ökar. 
Dock kommer dagvattnet att kunna 
tas om hand lokalt och renas i det 
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översvämning/uttorkning? planerade dagvattensystemet inom 
delområde 2.  

e. förändringar i ytvattenkvali-
tén (bakteriologiskt eller ke-
miskt, temperatur och om-
blandning)? 

x   En förbättring avseende närsalter i 
Kalmarsund är beräknad att ske i 
och med den planerade utbyggnaden 
av dammsystemet inom delområde 
2. Dammsystemet har en kväve- och 
fosforreducerande funktion. 

f. förändrat flöde eller riktning 
eller strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller havsområ-
de? 

 x  Dammarnas flödesriktning kan 
komma att förändras och ytvatten 
från hav kan komma att pumpas in 
vid låga nivåer i dammar. 

8. Luft och klimat 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

    

a. väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén? 

  x Beror på vilka typer av verksamhet 
som etablerar sig i området. Dock 
måste verksamheterna vara förenli-
ga med bostäder, då befintlig bo-
stadsbebyggelse ligger i direkt an-
slutning inom programområdet. 
Området är välventilerat och ligger i 
anslutning till havet.  

En exploatering medför ett utökat 
transportarbete. Detta gäller framför 
allt personbilstrafiken. Då några av 
de befintliga verksamheterna inom 
programområdet som alstrar tung 
trafik kommer att flyttas, bedöms 
den tunga trafiken inom Mörby-
långa köping minska. Gällande mil-
jökvalitetsnormer för luft bedöms 
inte överskridas.  

b. obehaglig lukt?   x Risken bedöms som liten. Området 
är även välventilerat och ligger i 
anslutning till havet.  

c. förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)? 

  x  

d. skador på stenfasader eller 
hällristningsmiljöer? 

  x  
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9. Vegetation 

Kommer projektet att orsa-
ka/innebära: 

    

a. förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter 
eller växtsamhällen? 

 x  Planerat dagvattensystem inom del-
område 2 kan medföra någon mind-
re förändring avseende antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen. Risken bedöms dock 
vara liten, då området redan idag 
utgörs av våtmarksområde. För öv-
riga delområden bedöms inte växt-
samhällena påverkas nämnvärt.  

b. en minskning i antalet av 
någon unik, sällsynt eller hotad 
växtart eller växtsamhälle? 

 x  Inom området finns fyra lokaler 
med kärlväxter som är rödlistade 
enligt ArtDatabanken. Arterna åter-
finns inom delområde 1 och 2.  

Vidare kontakt bör tas med sakkun-
niga föreningar i samband med de-
taljplaneläggning.  

c. införande av någon ny växt-
art? 

 x  Möjligheter finns att det planerade 
dagvattensystemet inom delområde 
2, bidrar till att införa någon ny 
växtart inom området.  

10. Djurliv 

Kommer projektet orsa-
ka/genomföra: 

    

a. förändringar av antalet eller 
sammansättningen av djurarter 
i området (däggdjur, fåglar, 
fiskar, reptiler, skaldjur, insek-
ter)? 

 x  Uppförandet av dagvattensystemet 
inom delområde 2 bedöms kunna 
främja framför allt fågelliv och arter 
knutna till vatten och våtmarker. 

b. en minskning i antalet av 
någon unik, sällsynt eller hotad 
djurart (enligt Artdatabankens 
rödlista eller EU:s art eller 
habitatdirektiv? 

 x  Inom området finns en känd lokal 
med en skalbaggeart ”Hydrophilus 
aterrimus” som är rödlistad enligt 
ArtDatabanken. Arten återfinns 
inom de norra delarna av delområde 
3. Vidare kontakt bör tas med sak-
kunniga föreningar i samband med 
detaljplaneläggning. 

Enligt uppgift finns törnskata, sked-
and och rosenfink inom området. 
Dessa arter finns upptagna på Art-
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Databankens rödlista. Alla tre är 
klassificerade som missgynnade 
(NT). Vidare kontakt bör tas med 
sakkunniga föreningar i samband 
med detaljplaneläggning. 

c. införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns 
för djurens förflyttningar och 
rörelser? 

 x  Uppförandet av dagvattensystem 
med dammar inom delområde 2 
bedöms kunna främja fågelliv och 
andra arter som är knutna till vatten 
och våtmarker. Nya arter kan kom-
ma att införas.  

11. Rekreation och friluftsliv 

Kommer projektet att försämra kva-
litén eller kvantitet på någon rekrea-
tionsmöjlighet (strövområde, vand-
ringsled, friluftsanläggning etc.)? 

  x  

Tillför projektet förbättrad kvalité 
eller kvantitet på någon rekrea-
tionsmöjlighet (strövområde, vand-
ringsled, friluftsanläggning etc.)? 

x   Områdets kvalité på rekreationsmöj-
ligheter kommer att öka. Tillgäng-
ligheten till b la natur/dammområdet 
i delområde 2 kommer att öka för 
allmänheten och förbättra möjlighe-
ten till rekreation. En förbättring av 
miljön i hamnområdet (delområde 
1) medför att möjligheten för vistel-
se för allmänheten inom delområde 
1 ökar och förbättras. Möjligheten 
finns även att park och strandpro-
menad kan anläggas. Tanken är 
också att en badplats skall anläggas 
i de västra delarna av området. Pro-
gramförslaget bedöms medföra po-
sitiva konsekvenser.  

12. Kulturminnesvård 

Kommer projektet att orsaka någon 
förändring eller skada på någon 
kulturhistoriskt värdefull miljö?  

  x Inga kända fornlämningar eller kul-
turhistoriska lämningar finns inom 
området.  

I samband med att planprogrammet 
har upprättats, har kommunen låtit 
utföra en byggnadsteknisk utredning 
av byggnaderna på fastigheterna 
Lotsen 5, Lotsen 7 och Sjömannen 
5. Vissa av byggnaderna i hamnom-
rådet föreslås sparas, medan vissa 
föreslås rivas. 

Sockerbruksområdet (delområde 2) 
med sina kvarvarande byggnader 
och dammar bedöms utgöra ett in-
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dustrihistoriskt minne. Området har 
därför ett visst kulturhistoriskt vär-
de. Då dammarna samt den gamla 
byggnaden som innefattar ”Zokker” 
och byggnaden norr om denna avses 
behållas, bedöms inga nämnvärda 
negativa konsekvenser uppstå. Det 
bedöms vara positivt att man åter-
använder de gamla byggnaderna.  

13. Landskapsbild/Stadsbild 

Kan genomförandet av planen för-
sämra någon vacker utsikt eller 
landskapsmässig skönhet eller ska-
pas någon för allmänheten obehag-
lig landskaps- eller stadsbild? 

  x Inom delområde 1 (hamnen) be-
döms den föreslagna exploateringen 
kunna tillåtas ha en skala jämfört 
med befintliga byggnader, såsom 
silobyggnaden. Byggnaderna be-
döms kunna utgöra ett nytt land-
märke för Mörbylånga köping. I de 
södra delarna av delområde 1 bör 
den nya bostadsbebyggelsen vara 
lägre, då den ansluter till den lägre 
stadsbebyggelsen.  

Tillkommande bostadsbebyggelse 
inom delområde 2 och 3 bedöms 
medföra en förändring av stadssilu-
etten från havet och för befintlig 
bebyggelse öster om programområ-
det. Den planerade bebyggelsen bör 
anpassas efter landskapet och dess 
skala. Framför allt bör höjderna på 
de framtida byggnaderna studeras så 
att de ansluter väl till befintlig och 
småskalig bebyggelse öster och 
söder om området.  

Inga nämnvärda negativa konse-
kvenser bedöms uppstå på land-
skapsbilden.  
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EFFEKTER PÅ HÄLSAN Ja Kanske Nej Kommentarer: 

14. Transpor-
ter/Kommunikationer 

Kan genomförande av planen ge 
upphov till betydande ökning av 
fordonstrafik? 

 x  Föreslagen exploatering bedöms 
medföra en ökning av personbilstra-
fiken inom närområdet. Framför allt 
kommer Köpmangatan att påverkas. 
Andelen tung trafik kommer dock 
att minska jämfört med idag då be-
fintliga verksamheter som bidrar till 
tung trafik inom köpingen avses 
förflyttas till andra delar av kom-
munen, vilket bedöms som positivt.  

I samband med detaljplan bör Köp-
mangatans utformning och kors-
ningen mellan Köpmangatan och 
Trollhättevägen vidare studeras.  

15. Utsläpp, buller, vibrationer 

Kan planens genomförande medfö-
ra: 

    

a. ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen? 

  x Syftet med programmet och kom-
mande detaljplaner inom program-
området är inte att tillåta verksam-
heter som har en störande och be-
gränsande faktor. Verksamheter 
som avses etableras inom program-
området måste vara förenliga med 
bostäder, då befintlig bebyggelse 
ligger i direkt anslutning och inom 
programområdet. Området är även 
välventilerat och ligger i anslutning 
till havet. Risken bedöms vara 
mycket liten.  

b. ökning av nuvarande ljudni-
vå? 

 x  Föreslagen exploatering bedöms 
medföra en ökning av personbilstra-
fiken. Samtidigt kommer den tunga 
trafiken att minska till köpingen, då 
befintliga verksamheter som idag 
bidrar till tung trafik inom köpingen 
avses förflyttas till andra delar av 
kommunen. 

c. att människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommende-
rade gränsvärden? 

  x I samband med detaljplaneläggning 
bör bullerberäkningar avseende 
trafikbuller utföras för att undvika 
att människor exponeras för ljudni-
våer över rekommenderade gräns-



         MÖRBYLÅNGA 2008-12-09 18 (30) 
         KOMMUN 

värden. Om rekommenderade 
gränsvärden för ny bebyggelse (55 
dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasad) överskrids, kan åtgärder före-
slås i kommande detaljplaner. 

d. vibrationer som kan störa 
människor? 

  x Syftet med programmet och kom-
mande detaljplaner inom program-
området är inte att tillåta verksam-
heter som har en störande och be-
gränsande faktor. 

16. Djurhållning 
Medför projektet närhet till 
djurhållning? 

  x  

17. Ljus, skarpt sken eller 
skuggor 

Kan planens genomförande medfö-
ra: 

    

a. nya ljussken som kan vara 
bländande? 

  x  

b. stora eller rörliga skuggor?   x  

18. Säkerhet 

Kan planens genomförande medfö-
ra: 

    

a. explosionsrisk?   x  

b. risk för utsläpp för särskilt 
farliga ämnen vid olycka? 

  x  

c. risk för att människor utsätts 
för strålning (radon eller elek-
tromagnetiska fält)? 

  x Innan exploatering bör en radontek-
nisk utredning göras. Om inte sär-
skilda radonmätningar visar låga 
värden bör byggnaderna konstrueras 
radonskyddat.  

d. att människor utsätts för 
någon hälsofara (tex. otrygghet 
eller oro)? 

  x  
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EFFEKTER PÅ HUSHÅLL-
NING MED MARK, VATTEN 
OCH ANDRA RESURSER 

Ja Kanske Nej Kommentar: 

19. Övergripande miljömål 

Finns det någon risk att ett genom-
förande av planen åstadkommer 
effekter som: 

    

Strider mot nationella miljömål?   x Programförslaget bedöms följa in-
tentionerna i några av de nationella 
miljömålen som ”Myllrande våt-
marker”, ”Ingen övergödning”, 
”God bebyggd miljö”, ”Bara natur-
lig försurning” samt ”Ett rikt växt- 
och djurliv”. Positiva effekter be-
döms uppstå på miljömålen.  

Strider mot regionala miljömål?   x  

Strider mot lokala miljömål?   x  

Strider mot nationella folhälsomå-
len? 

  x  

Var för sig är begränsande men 
tillsammans kan vara betydande? 

  x  

Kan orsaka skada på människors 
hälsa, direkt eller indirekt? 

  x  

20. Mark- och vattenanvänd-
ning 

Kan genomförandet av planen med-
föra avsevärd förändring av mark 
eller vattenanvändning i området: 

    

-faktiska förhållanden?   x Inom delområde 1 (hamnen) be-
döms inte föreslagen markanvänd-
ning medföra någon avsevärd för-
ändring jämfört med nuvarande 
markanvändning, då befintliga verk-
samheter avses ersättas med marina, 
bostadsbebyggelse, kultur, handel 
m.m. Området kommer att fortsätta 
vara exploaterat.  

En del av de öppna platserna i de 
norra delarna av delområde 2 före-
slås att exploateras med byggnader. 
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Jordbruksmark kommer att övergå 
till bostadsbebyggelse. Föreslagen 
plan bedöms inte medföra någon 
avsevärd förändring jämfört med 
nuvarande markanvändning, då 
sockerbruksområdet i de centrala 
delarna av delområdet till största 
delen kommer att undantas från 
bostadsbebyggelse.  

Delområde 3 är idag till viss del 
exploaterat och består även av im-
pedimentmark. En exploatering 
bedöms medföra en positiv föränd-
ring av delområdet och områdets 
positiva karaktär och centrala loka-
lisering bedöms komma till rätta. 
Delar av programområdet är redan 
idag påverkat av tidigare verksam-
heter. 

-enligt gällande plan?  x  Stora delar av programområdet om-
fattas inte av gällande plan. Dock 
omfattas delar av delområde 1 av 
gällande planer som i huvudsak 
anger industriändamål som använd-
ning. Inom delområdet föreslås in-
dustriändamål att ersättas av bl a 
bostäder, service, kulturändamål 
m.m. För resterande delar av pro-
gramområdet bedöms inte någon 
avsevärd förändring av mark och 
vattenområden ske enligt gällande 
plan, då stora delar av området inte 
omfattas av detaljplan.   

21. Naturresurser 

Kan genomförandet av planen med-
föra: 

    

a. uttömmande av ej förnyelse-
bar naturresurs? 

  x  

b. att mål och riktlinjer i grus-
hushållningsplanen motverkas? 

  x Område upptaget i grushushåll-
ningsplanen gränsar till programom-
rådet i öster, men bedöms inte på-
verkas negativt. 
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MILJÖBALKEN Ja Kanske Nej Kommentar 

22. Miljöfarlig verksamhet en-
ligt MB 

Anger planen förutsättningar för 
verksamheter som: 

    

kräver tillstånd, anmälan eller 
samråd enligt miljöbalken? 

 x  I programförslaget föreslås en bad-
strand samt brygga/träpir att uppfö-
ras. I kommande detaljplan bör ut-
redning göras av hur strandlinjens 
utformning skall se ut och hur man 
kan minska belastningarna av orga-
niskt material från Resmobäcken. 
Verksamheten kan medföra att till-
stånd för vattenverksamhet enligt 11 
kap miljöbalken behövs sökas.  

leder till att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken 
överskrids? 

  x  

Innebär projektet att någon 
verksamhet eller åtgärd enligt 
bilaga 3 i Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning, 
blir aktuell (om sådana fall ska 
bedömning göras enligt bilaga 
2)? 

  x  

 

FÖRORDNING (1998:905) OM MIL-
JÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR  

BILAGA 4 

Bedömning: 

1. Planen eller programmets karaktäristiska 
egenskaper 

 

Anger planen förutsättningar för verksam-
heter eller åtgärder när det gäller plats, art, 
storlek och driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser? 

Kommande detaljplan bedöms ej bli flexibel. De 
olika ändamålen avses preciseras i kommande 
detaljplan.  

Kommer planen ha betydelse för andra 
planers eller programs miljöpåverkan? 

Eftersom kommande detaljplaner syfte inte är att 
tillåta miljöpåverkande verksamheter bedöms 
denna inte ha någon nämnvärd betydelse för 
genomförandet av andra planer eller program. 

Har planen betydelse för integreringen av 
miljöaspekter särskilt för att främja en håll-
bar utveckling? 

Genom att fastlägga dammarna i kommande 
detaljplan och därmed dess syfte som fosfor- 
och kvävefällor bedöms dessa bidra till en håll-
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bar utveckling. 

Stora delar av programområdet utgörs av ett 
nedlagt industriområde. Det bedöms vara posi-
tivt ur hushållningssynpunkt att ett redan påver-
kat område, som ligger så centralt utnyttjas för 
att utveckla Mörbylånga köping.  

Innebär planen miljöproblem som är rele-
vanta för planen? 

Planen bedöms inte innebära miljöproblem. 

Möjligheter finns att ansluta planerad bostads-
bebyggelse och verksamheter till fjärrvärmenä-
tet.  

Har planen betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning? 

Planen bedöms inte ha den digniteten att det 
påverkar gemenskapens miljölagstiftning.  

2. Typen av påverkan och det områ-
de som kan antas bli påverkat 
I bedömningen ska särskilt beaktas: 

 

Sannolikheten, varaktigheten och frekven-
sen av påverkan och möjligheten att av-
hjälpa den? 

Föreslagen markanvändning bedöms inte med-
föra några nämnvärda negativa konsekvenser. 

Påverkans totaleffekt? 
Påverkans totaleffekt bedöms inte medföra någ-
ra nämnvärda konsekvenser. 

Påverkans gränsöverskridande art? 
Inga faktorer bedöms överskrida gällande nor-
mer och riktlinjer.  

Riskerna för människors hälsa eller miljön? 
Riskerna för människors hälsa och miljö bedöms 
som ringa.  

Påverkans storlek och fysiska omfattning? 
Programområdet storlek och fysiska omfattning 
bedöms vara relativt begränsad.  

Vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har pga. intensiv mark-
användning, överskridna miljökvalitets-
normer, kulturarvet eller speciella särdrag i 
naturen? 

I vissa delar av programområdet kan översväm-
mas på grund av låg marknivå. Länsstyrelsens 
rekommendationer angående lägsta golvnivå på 
2,5 m skall beaktas. Noggrannare studier behö-
ver göras i samband med upprättande av detalj-
plan.  

Påverkan på områden eller natur som har erkänd 
nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddstatus? 

Inga natura 2000-områden berörs.  
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PLAN- OCH BYGGLAGEN 5 
kap 18 § 

Ja Kanske Nej Kommentar: 

3. Kan planen antas medföra 
betydande miljöpåverkan på 
grund av att planområdet får 
tas i anspråk för: 

    

a. industriändamål   x  

b. köpcentrum, parkeringsan-
läggning eller annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse, 

  x  

c. skidbacke, skidlift eller lin-
bana med tillhörande anlägg-
ningar, 

  x  

d. hamn för fritidsbåtar,   x Inom programområdet finns en 
hamn som idag används för lastning 
och lossning. Hamnen föreslås att 
ombildas till marina, vilket följer 
intentionerna i kommunens över-
siktsplan. Ingen betydande miljöpå-
verkan bedöms uppstå, då hamnen 
finns redan idag.  

e. hotellkomplex eller fritidsby 
med tillhörande anläggningar 
utanför sammanhållen bebyg-
gelse, 

  x Programområdet ligger inom tätor-
ten. 

f. permanent campingplats,   x  

g. nöjespark eller   x  

h. djurpark   x  

 

FÖRORDNING (1998:905) 
OM MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNINGAR 

BILAGA 2** 

Ja Kanske Nej Kommentar: 

4. Projektets karaktäristiska 
egenskaper  

Medför (a-f) betydande miljöpåver-
kan: 
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a. projektets omfattning    x Projektets omfattning bedöms vara 
begränsad.  

b. projektets förening med 
andra projekt  

  x Syftet med programmet och kom-
mande detaljplaner är inte att tillåta 
verksamheter som har en störande 
och begränsande faktor. 

c. projektets utnyttjande av 
mark, vatten och andra resurser 

  x Projektet bedöms utnyttja området 
och dess positiva resurser och egen-
skaper väl. Genom nuvarande mark-
användning bedöms inte områdets 
positiva karaktär utnyttjas. Delom-
råde 2 och 3 bedöms redan vara 
påverkade av tidigare industriverk-
samhet. 

d. projektets alstrande av avfall   x  

e. föroreningar och störningar   x Projektet bedöms inte medföra be-
tydande miljöpåverkan på grund av 
föroreningar och störningar. I sam-
band med detaljutformning bör hän-
syn tas till de bullerberäkningar som 
bör upprättas.  

f. risken för olyckor, särskilt 
när det gäller de ämnen och 
den teknik som har använts 

  x  

5. Projektets lokalisering 
Behöver särskild hänsyn tas till: 

    

a. nuvarande markanvändning? x   Länsstyrelsens rekommendationer 
angående lägsta golvnivå på 2,5 m 
skall beaktas. Noggrannare studier 
behöver göras i samband med upp-
rättande av detaljplan. Hänsyn till 
marknivån behöver tas inom hela 
köpingen.  

b. markens, vattnets och andra 
resursers förekomst, kvalitet 
och förnyelseförmåga i områ-
det? 

  x  

c. den befintliga miljöns käns-
lighet, med särskild uppmärk-
samhet på  

    

- Större opåverkade områden?   x  

- Våtmarker?  x  Hänsyn bör tas i detaljplaneringen 
av området till det föreslagna dag-
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vattensystemet/dammområdet inom 
delområde 2.  

- Kustområden?   x  

- Bergs- och skogsområden?   x  

- Områden som är skyddade 
enligt 7 kap. Miljöbalken? 

x   Strandskydd om 300 m gäller. I 
samband med upprättande av detalj-
plan ska upphävande från strand-
skyddet sökas hos Länsstyrelsen i 
Kalmar län.  

- Områden där kvalitetsnormer 
har överträtts eller riskerar att 
överträdas? 

  x  

- Tätbefolkade områden?   x  

- Historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla 
markområden? 

 x  Vissa byggnader och anläggningar 
från sockerbrukets tid har satt sin 
prägel på området. Några av dessa 
byggnader avses sparas och återan-
vändas. Även vissa byggnader i 
anslutning till hamnen avses sparas. 

6. De möjliga effekternas 
karakteristiska egenskaper 
Medför (a-e) betydande miljö-
påverkan: 

    

a. effekternas omfattning (geo-
grafiskt område och den berör-
da befolkningens storlek)? 

  x Det geografiska påverkansområdet 
bedöms vara begränsat. 

b. effekternas gränsöverskri-
dande karaktär 

  x Inga nämnvärda negativa konse-
kvenser bedöms uppstå. 

c. effekternas betydelse och 
komplexitet, varvid särskild 
hänsyn bör tas till allmänhetens 
behov av information? 

  x Inga nämnvärda negativa konse-
kvenser bedöms uppstå. 

d. effekternas sannolikhet?   x Inga nämnvärda negativa konse-
kvenser bedöms uppstå. 

e. effekternas varaktighet, van-
lighet och uppträdande (rever-
sibilitet)? 

  x Inga nämnvärda negativa konse-
kvenser bedöms uppstå. 

 

 * Utsträckningen bör utredas vidare i behovsbedömningen.  

 ** Används enligt plan- och byggförordningen 12 § 



         MÖRBYLÅNGA 2008-12-09 26 (30) 
         KOMMUN 

Motiv till ställningstagande samt sammanfattande kommentarer 

I Mörbylånga kommuns översiktsplan, antagen i juni år 2007, anges viljeinriktningen för området. 
Den prioriterade markanvändningen anges till bostäder i hamnen, samt golf och rekreation i sock-
erbruksområdet. Intentionen var att följa gällande planprogram, antagen av kommunfullmäktige 
2005-06-13 § 66. I dagsläget är det inte längre aktuellt med en utveckling av golfändamålet och ett 
nytt planprogram upprättas för området där markanvändningen ges en stor variation från bostad, 
handel och service till verksamhet, park, kultur och fritid samt en omvandling av hamnen från han-
delshamn till marina. Föreliggande programförslag bedöms till stor del följa intentionerna i kom-
munens översiktsplan, med undantaget av golfändamål. Delar av programområdet omfattas av gäl-
lande detaljplaner, där ändamålet i huvudsak utgörs av verksamheter.  

Föreliggande planprogram medför ett antal mycket positiva effekter avseende: 

• Förorenad mark 

Planprogrammet bidrar till att den mark som finns inom planprogrammet kommer att saneras. 
Positiva effekter bedöms uppstå för miljön. 

• Hushållning med naturresurser samt stadsbild 

Planprogrammet medför att ett område som idag till stora delar utgörs av nedlagda verksamhe-
ter rustas upp och blir en attraktiv del av Mörbylånga köping. Då området idag är kraftigt på-
verkat av tidigare verksamheter, bedöms det vara positivt ur hushållningssynpukt att redan ex-
ploaterad mark utnyttjas. Även stadsbilden bedöms påverkas positivt, då området rustas upp 
och dess stora kvalitéer tas till vara.  

• Naturmiljö 

I planprogrammet föreslås sockerbruksdammarna att fungera som dagvattensytem. En förbätt-
ring avseende närsalter i Kalmarsund är beräknad att ske i och med den planerade utbyggnaden 
av dammsystemet, som har en kväve- och fosforreducerande funktion. 

• Tillgänglighet 

Planprogrammet bedöms öka tillgängligheten till strandzonen inom området för allmänheten.  

Programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (2 §) och obruten kust (3 §) enligt 4 
kap Miljöbalken (Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
landet). Enligt 4 kap 1 § miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 – 8 §§ och det kan ske på ett sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket och i 
2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller 
för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.  

Inga nämnvärda konsekvenser bedöms uppstå på riksintresseområdet. För övrigt berörs inte pro-
gramområdet av några dokumenterade bevarandevärda områden för natur- och kulturmiljö. Inte 
heller berörs några fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden 
som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden. 

En del av programområdet omfattas av utökat strandskydd på 300 meter. Inom vissa delar är dock 
strandskyddet upphävt genom att de omfattas av detaljplan. Idag är den strandskyddade zonen till 
stora delar igenväxt av sly och vass, vilket gör att tillgängligheten för allmänheten till standzonen 
bedöms som mindre god. Intentionerna i programområdet kan komma att medföra intrång i strand-
skyddat område. Dock föreslås en zon längs med kuststräckan att utgöras av ändamålen natur, bad-
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plats och pir. Den planerade markanvändningen bedöms medföra att tillgängligheten till strandzo-
nen för allmänheten ökar, och inga nämnvärda negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms upp-
stå. I samband med upprättande av detaljplan ska upphävande från strandskyddet sökas hos Läns-
styrelsen i Kalmar län. 

Inom programområdet finns några rödlistade djur och växtarter. Lokalerna ligger främst inom ytor 
som ska bibehållas eller utvecklas till park och där det finns stora möjligheter att bibehålla förut-
sättningar för dess fortlevande. Dialog bör ske med sakkunniga föreningar i samband med upp-
rättande av kommande detaljplaner. Uppförandet av dagvattensystem inom delområde 2 bedöms 
kunna främja fågelliv och andra arter som är knutna till vatten och våtmarker. Inga nämnvärda 
negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Inom delområde 1 (hamnen) bedöms den föreslagna exploateringen kunna tillåtas ha en skala jäm-
fört med befintliga byggnader, såsom silobyggnaden. Byggnaderna bedöms kunna utgöra ett nytt 
landmärke för Mörbylånga köping. I de södra delarna av delområde 1 bör den nya bostadsbebyg-
gelsen vara lägre, då den avses ansluta till den lägre stadsbebyggelsen i söder.  

 

Delområde 1 

Tillkommande bostadsbebyggelse inom delområde 2 och 3 bedöms medföra en förändring av 
stadssiluetten från havet och för befintlig bebyggelse öster om programområdet. Den planerade 
bebyggelsen bör anpassas efter landskapet och dess skala. Framför allt bör höjderna på de framtida 
byggnaderna studeras så att de ansluter väl till befintlig och småskalig bebyggelse öster och söder 
om området. Om dessa intentioner följs bedöms inte några nämnvärda negativa konsekvenser upp-
stå på landskapsbilden.  
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Delområde 2 

 

Delområde 3 

Inom programområdet finns några verksamheter som kan utgöra miljöstörande verksamheter om 
bostäder uppförs i anslutning till dessa. Verksamheterna kan medföra att det kan finnas behov av 
skyddsavstånd. Dock kommer en omstrukturering av en stor del av verksamheterna ske i samband 
med detaljplaneläggning. Verksamheterna kommer att bli lokaliserade till andra platser inom 
kommunen, och inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. Dock kommer fjärrvärme-
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anläggningen som ligger väster om ”Zokker” inom delområde 3 att finnas kvar. Hänsyn till denna 
måste tas i samband med detaljplaneläggning.  

Inom delområde 3 föreslås ett verksamhetsområde. Syftet med programmet och kommande detalj-
planer inom programområdet är inte att tillåta verksamheter som har en störande och begränsande 
faktor. Verksamheter som avses etableras inom programområdet måste vara förenliga med bostä-
der, då befintlig bebyggelse ligger i direkt anslutning och inom programområdet. Inga nämnvärda 
negativa konsekvenser bedöms uppstå.  

Planerade ändamål inom programområdet bedöms medföra en ökning av personbilstrafiken inom 
närområdet. Framför allt kommer Köpmangatan att påverkas. Andelen tung trafik kommer dock att 
minska jämfört med idag då befintliga verksamheter som bidrar till tung trafik inom köpingen av-
ses förflyttas till andra delar av kommunen, vilket bedöms som positivt. I samband med detaljplan 
bör Köpmangatans utformning och korsningen mellan Köpmangatan och Trollhättevägen vidare 
studeras. I samband med detaljplaneläggning bör bullerberäkningar avseende trafikbuller utföras 
för att undvika att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden. Om 
rekommenderade gränsvärden för ny bebyggelse (55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad) 
överskrids, kan åtgärder föreslås i kommande detaljplaner. Inga nämnvärda negativa konsekvenser 
bedöms uppstå.  

I anslutning till hamnen föreslås b la bostäder att uppföras. Bostadsändamål bedöms inte vara 
lämpligt att kombinera med lastning och lossning av båtar, då detta ger upphov till olägenheter i 
form av buller, lukt m.m. Verksamheten medför också tunga transporter till och från hamnen, vilket 
medför att trafiksäkerheten inte blir tillfredställande för de oskyddade trafikanterna.  

Efterforskningar har gjorts avseende rekommenderat skyddsavstånd mellan hamnverksamhet och 
bostäder. Verksamhet i form av ”handelshamn” är inte definierat i bilagan till förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och således föreligger ingen anmälnings- 
eller tillståndsplikt med avseende på just handelshamn. Däremot förekommer tillståndsplikt enligt 
miljöbalken för hamnar där trafik medges för större fartyg. Anmälningsplikt enligt miljöbalken 
föreligger för fiskehamn eller hamn för försvarsmakten. I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre 
plats för arbete” definieras inte heller begreppet handelshamn. Några särskilda skyddsavstånd finns 
därför inte mellan bostäder och ”handelshamn”.  

I Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar NFS (2003:18) berörs inte han-
delshamn som något separat begrepp. Inte heller i Naturvårdsverkets handbok och allmänna råd 
2003:7 ”Hamnar” definieras handelshamn som ett särskilt begrepp. Det enda skyddsavstånd som 
berörs i dessa råd gäller påverkan från buller. Enligt miljölagstiftningen förekommer således inga 
särskilda restriktioner eller råd när det gäller handelshamnar. 

På grund av buller från lastning och lossning samt tung trafik föreslås Mörbylånga hamn att ombil-
das till marina, vilket följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Detta gör att Danisco:s me-
lasshantering måste flyttas. Möjligheten finns dock att i en övergångsperiod kombinera Danisco:s 
verksamhet med utveckling av bostäder inom delområde 1. Så länge ingen etablering av bostäder 
sker längs med den västra kajen, bedöms melasshanteringen kunna fortgå. På lång sikt bör ändå 
melasshanteringen inom hamnen avvecklas. Mörbylånga kommun ser en framtida möjlighet att 
använda Degerhamns hamn, vilken är privatägd av Cementa, för godstrafiken och att diskussioner 
pågår för närvarande med Cementa. 

WSP har utfört en översiktlig markmiljöteknisk utredning, daterad 2006-10-02 inom delområde 1, 
en översiktlig markmiljöteknisk undersökning inom delområde 3, daterad 2008-12-12 samt en för-
tätad miljöteknisk utredning inom delområde 1 (Matrosen 1), daterad 2007-12-10.  
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Resultaten i utförda utredningar visar att det i delområde 1 finns bl.a. föroreningar i form av PAH 
med koncentration över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) och koncentrationer av metal-
ler och olja över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). 

En förtätad miljöteknisk utredning är utförd för fastigheten Matrosen 1 (D på ovanstående karta), 
och visar något förhöjda halter av arsenik och cancerogena PAH i den västra delen av fastigheten. 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppstår vid ofullständig förbränning och finns bl a i olika 
tjärprodukter, avfalls- och smörjoljor etc. PAH tas lätt upp genom huden, men kan också komma in 
i kroppen via inandning av damm eller t ex om man äter mat eller snusar med förorenade händer. 
Flyktigheten för de flesta PAH är normalt låg varför risken för att exponeras via andningsvägarna 
är liten. Vissa av PAH-föreningarna är cancerogena. Underökning har även gjorts gällande pestici-
der, då dessa har hanterats av Lantmännen. Ingen förekomst går att påvisa. I den norra delen av 
delområde 1 finns en ej utredd hushållstipp. Utbredningen är idag osäker. Undersökningar pågår 
för att fastställa dess utbredning och innehåll. I södra delen av delområde 3 har en bensinmack fun-
nits. Se Miljöteknisk markundersökning vid ICA bensinstation på Köpmangatan i Mörbylånga av 
DM D-Miljö AB, dnr 03/1061. Inget behov av efterbehandling finns. Den övriga marken inom 
programområdet är ej undersökt men översiktliga utredningar pågår. För vidare information om 
markmiljötekniska utredningar se bilagor i planprogrammet.  

Vissa delar av programområdet kan översvämmas på grund av låg marknivå. Länsstyrelsens re-
kommendationer angående lägsta golvnivå på 2,5 m skall beaktas. Noggrannare studier behöver 
göras i samband med upprättande av detaljplan. Hänsyn till marknivån behöver tas inom hela kö-
pingen. 

Programförslaget bedöms följa intentionerna i några av de nationella miljömålen som ”Myllrande 
våtmarker”, ”Ingen övergödning”, ”God bebyggd miljö”, ”Bara naturlig försurning” samt ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. Positiva effekter bedöms uppstå på miljömålen. 

Genom ovanstående resonemang och bedömningen att planerad markanvändning inte bedöms med-
föra några nämnvärda negativa konsekvenser, bedöms ett genomförande av detaljplanen inte få 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (PBL) erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i kommande planbeskrivningar. 

 

 

 

 

Upprättad av Jessica Andersson, WSP 2008-12-09 

Granskad av Liselotte Eriksson samt Marie-Christine Svensson, Mörbylånga kommun 
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