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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att ge Mörbylånga möjlighet till en tätorts-
utveckling med bostäder i form av friliggande villor på egna fastigheter.
Utvecklingen sker så att köpingens rutnätsplan kan anas och att breda
siktlinjer ner mot Kalmarsund lämnas fria.

Plandata 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget norr om Mörbylånga köping, i förlängningen av
Skansgatan, nordväst om Bruksparken och nordost om hamnen.

Areal
Planområdet omfattar ca 2,3 hektar.

Markägoförhållanden
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Ecodom AB.

Gräns för detaljplaneområdet
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Handläggning
Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 7 §. Enkelt planförfarande kan tillämpas eftersom
området är planlagt sedan tidigare.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i Kommunstyrelsen, augusti 2013
Underrättelsebeslut i SBU, november 2013
Antagande i Kommunstyrelsen, februari 2014
Laga kraft, mars 2014

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:

 •Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2013-08-06, reviderad 
2013-11-14
 •Illustration, upprättad 2013-08-06, reviderad 2013-11-14
 •Planbeskrivning, upprättad 2013-08-06, reviderad 2013-11-14
 •Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterad 
2009-03-18
 •Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2013-08-06
 •Aktuell grundkarta
 •Aktuell fastighetsförteckning

Bakgrund och uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 § 257 att uppdra åt plan och
byggverksamheten att upprätta en detaljplan för Mörbylånga 11:27,
Norra Viken.

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 

Ur översiktsplanen

ng räddnings
ation

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området redovisas att utveckling av golf-, ströv- och rekreations-
område på f d Sockerbruksområdet och norrut prioriteras. Utveckling av
bebyggelse i hamnen ska också prioriteras och tillgång till strand- och
hamnmark gynnar attraktiviteten för bostads- och rekreationsetable-
ringar. Behov av en stor, central samlingslokal ska beaktas.
Ingen ny bebyggelse inom erosionsbenäget område får förekomma.
Planförslaget följer inte intentionerna i gällande översiktsplan.

Program för planområdet
Eftersom intentionerna i översiktsplanen inte följs upprättades ett
planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Planpro-
grammet, upprättat 2008-12-17 och reviderat 2009-03-18 godkändes av
miljö- och byggnadsnämnden 2009-03-18 och låg till grund för gällande 
detaljplan. Detaljplanen följer intentionerna i planprogrammet.
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
Området omfattas av detaljplan M105 för del av Mörbylånga 11:27, 
Norra Viken, Mörbylånga kommun, laga kraft 2010-04-14. Detaljplanen
reglerar främst mark för bostadsändamål. Syftet med detaljplanen är att 
ge Mörbylånga möjlighet till en tätortsutveckling. Detaljplanen syftar 
även till att möjliggöra exploatering av området med bostäder för
permanent- och turismboende i havsnära lägen samt att öka tillgänglig-
heten för allmänheten till kust, hav och bad.

Godkänt planprogram för området

Illustrationsplan till
reviderat planprogram för
Sockerbruksområdet och
Mörbylånga hamn 

SAMRÅDSHANDLING 

Upprättad 2008-12-17 
Dnr 08/903 

Skala 1:4000 

Badplats och pir

Bostad
Handel
Kultur

Bostad
Handel
Service

Gräns för planprogram 

Bostad

Bostad och turiständamål 

Bostad, handel och service 

Bostad, handel och kultur 

Bostad, handel, kultur och fritid 

Verksamhet

Verksamhet, kultur och fritid 

Marina

Natur

Naturpark

Park och evenemang 

Cirkulationsplats 

Infart till område 

Strandstråk

Färg– och teckenförklaring: 

N

Bostad
Turist-
ändamål

Gällande detaljplan för området
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Omgivande detaljplaner

Gällande planer

M6 Stadsplaneändring av hamnen, Mörbylånga köping, fastställd
1946-03-08.
Detaljplanen medger industri- och hamnändamål. För området närmast 
aktuell plan medges industriändamål. Högsta byggnadshöjd är här satt 
till 8 meter tillåten byggnadsarea är inte angiven. 

M24 Ändring och utökning av stadsplanen kring Köpmangatan i
Mörbylånga tätort, fastställd 1967-02-09.
Detaljplanen medger allmänt-, bostad-, småindustri- och garageända-
mål. För området närmast aktuellt planförslag medges bostads- och 
småindustri. Högsta byggnadshöjd är 7 meter, regleringar i exploate-
ringsgrad saknas.

M78 Detaljplan för Tulpanen 1 och 2 m fl, laga kraft 1997-01-10.
Detaljplanen medger bostadsändamål och småindustri som ej stör 
närboende. Högsta tillåtna totalhöjd är 9 meter och största tillåtna 
bruttoarea är 250 m2.

M111 Detaljplan för Mörbylånga 11:56 m.fl, Norra viken, laga kraft 
2013-02-14.
Detaljplanen medger bostadsändamål i en eller två våningar med en 
största byggnadsyta på 140 - 180 m2
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

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 § MB
riksintresse obruten kust. 
Riksintresset syftar främst på bad-, camping- och övriga rekreationsin-
tressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Mörbylånga tätort och uppfyller därmed kravet
för undantag från bestämmelser.

Områdesskydd 7 kap MB
Strandskydd

Strandskyddet är genom tidigare detaljplan upphävt. När ny detaljplan
upprättas återinträder strandskyddet automatiskt. Det strandskyddade 
området inom detaljplanen måste då åter upphävas för att planen ska 
kunna genomföras. 
Strandskyddet kan upphävas eftersom planförslaget innebär en tätortsut-
veckling i den naturliga expansionsriktningen i ett område som bedöms 
vara en del av tätorten och eftersom marken redan är ianspråktagen och 
förberedd för exploatering enligt underliggande detaljplan med bland 
annat avbaning av massor. 

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.
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Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
En exploatering enligt planförslaget kommer öka andelen hårdgjorda 
ytor. Det innebär att den naturliga infiltrationen av dagvatten minskar 
med risk för påverkan på Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-
162271 som följd. 
Omhändertagande av dagvatten i aktuellt planområde avses inte ledas 
in i naturområdet utan in i befintliga ledningar för dagvatten söder om 
planområdet. Det öppna dagvattensystemet ska dock dimensioneras 
för att klara kommande exploateringar eftersom dagvattendammarna i 
området är en förutsättning för att uppnå god rening av dagvatten och 
en förutsättning för att minska risken för översvämning i den underlig-
gande detaljplanens större exploatering. 
Sockerbrukets dammar har gjorts om till dagvattendammar, som tar
emot vatten från Resmobäcken och som i sin tur avvattnar ca 600 hektar
av de näringsrika åkrarna öster om Mörbylånga. Detta ökar reduktionen
av närsalter till recipienten Kalmarsund vilket ger en positiv effekt på
miljökvalitetsnormerna ekologiska och kemiska status.
Grundvattenstatusen på grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borg-
holm, SE628596-154217, kommer inte att påverkas då inget vattenuttag
sker i närheten. Närmaste plats för uttag är vattenverket i Resmo som
ligger drygt 10 km nordost om planområdet.

Världsarv
Världsarv utgörs av kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara
ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänsklighe-
ten. FN-organisationen Unesco upprätthåller en lista över världsarv.
Planområdet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
Området är utpekat för att landskapet här är präglat av lång kulturhisto-
ria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av
platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på
mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits
till vara på ett optimalt sätt.
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Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 4 kap 34 § 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 miljöpå-
verkan.
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.

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning för planprogrammet Sockerbruksområdet och
Mörbylånga hamn har upprättats, daterad 2008-12-09. Ett beslut,
daterat 2009-03-18 slår fast att programmets genomförande inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11-12 §§ miljöbalken
inte behöver genomföras. Då detaljplanen är en mindre ändring av den
gällande detaljplanen som följer planprogrammets intentioner anser
kommunen att beslutet även kan gälla denna plan.

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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Natur 
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdets södra del består av ytor av rudimentär karaktär som
tidigare använts för upplag av restmassor från sockerbetstvättning,
upplagen har skapat stora höjdskillnader i området. Vegetationen är
intensiv och består främst av fläder, brännässlor och andra kväveäls-
kande växter. På delar av den rudimentära marken har massor schaktats
bort, marken är grovt avbanad och här saknas växtlighet. Planområdets
norra del består av ej längre brukad åkermark.
I norr avgränsas planområdet av en tät växtridå bestående av främst
fläder, därefter breder odlingslandskapet ut sig. Fläderbuskar avgränsar
delar av planområdet i väster. Här ligger också Kalmarsund och numera
till stora delar avbanad rudimentär mark. I sydost ligger Bruksparken,
ett tätortsnära naturområde med det nedlagda Sockerbrukets sedimente-
ringsdammar, vilka användes vid sockerbetstvätt i samband med
kampanjerna. Dammarna är sammanlänkade och har ett utlopp i havet.
Området för upplag av restmassor från sockerbetstvättningen sträcker
sig vidare öster om aktuellt planområde.

Rödlistade arter
Söder om planområdet, i Resmobäcken och vid den södra dammen,
finns en lokal med den enligt rödlistan missgynnade skalbaggsarten
Hydrophilus arterrimus.

Växtridå av fl äderbuskar i väster mot den avbanade marken i söder.
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Geotekniska förhållanden
Jorden inom åkermarken i norr består av 0,5 – 1 meter sand eller silt
som vilar på fast friktionsjord. Grundvattenytan var vid utförda mät-
ningar belägen på nivåer mellan +1 till +2 meter.
Övrig mark inom planområdet består av upp till ca 7 meters fyllnings-
jord och därunder 0,5 – 2 meter organisk jord som i sin tur vilar på fast
friktionsjord. Grundvattenytan var vid utförda mätningar belägen på
+0,5 till +1,5 meter.

Radon
Enligt kommunens översiktliga radonkartor, 2006-10-19, klassas områ-
det som låg- till normalriskområde eftersom inga uranrika bergarter
finns i området.

Förorenad mark
Marken inom området är ej specifikt utredd i samband med aktuellt
planarbete, men enligt tidigare framtagna uppgifter kan föroreningar
uteslutas.

Fornlämningar
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar finns inom
planområdet. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om
fornlämning påträffas.

Grundläggning
Inom området varierar marknivåerna på jordbruksmarken mellan +1,5
meter till +3 meter och på övrig mark mellan +1,0 meter till +8,5 meter.

Förändring
Mark och vegetation

Planförslaget innebär att den rudimentära marken i söder schaktas
och åkermarken i norr behöver fyllas ut något för att uppnå de enligt
planförslaget angivna marknivåerna. Nuvarande förhållande med stora
höjdskillnader och öppna fält kommer ersättas med villatomter och
tomtavgränsande markeringar som delar området i mindre enheter. En
öppen lösning för dagvatten föreslås inom området.
För att uppnå syftet att bevara kontakten med Kalmarsund införs en
bestämmelse om höjd på vegetationen. Två naturområden föreslås,
ett i söder där parkering ska anordnas och där tekniska
anläggningarna säkras och ett längre norrut, utformat för att bibehålla
kontakten med Kalmarsund, där gc-väg och en öppen lösning för
dagvatten kan ordnas.
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Rödlistade arter 
Rödlistade arter bedöms inte påverkas av aktuellt planförslag.
 

Geotekniska förhållanden
Inom planområdet erfordras massförflyttning av befintlig fyllnadsjord.
Befintlig fyllningsjord över nivån +2 meter har fungerat som överlast,
vilket är till fördel vid utformningen av grundläggning och markarbeten.
Det kommer dock att finnas kvar befintliga fyllningsmassor och
organisk jord under nivån på +2 meter. Omfattningen av grundförstärk-
ningen beror på den kvarvarande jordens sammansättning och
egenskaper, avgörande är också vilken byggnadstyp som avses. Gator
kan troligen utföras utan grundförstärkning.
Inom jordbruksmarken bedöms bostäder kunna grundläggas på konven-
tionellt sätt utan grundförstärkningsåtgärder. Gator och grönområden
kan troligen utföras utan grundförstärkning.
Vid exploatering krävs dock att platsspecifika geotekniska undersök-
ningar utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur grundläggning bör
genomföras.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter införs en generell 
bestämmelse att nya byggnader ska konstrueras radonskyddade om 
mätning i byggnadsläget visar att det är nödvändigt.

Grundläggning
För att undvika att negativa konsekvenser från framtida havsyte-
höjningar uppstår införs en generell bestämmelse att färdigt golv ska
lägst vara +2,5 meter över nollplan.
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Bebyggelse
Förutsättning
Byggnader

Bebyggelse saknas idag inom planområdet. Nya villor är under uppfö-
rande i söder.

Service
Planområdet ligger i anslutning till Mörbylånga tätort där kommunal
och kommersiell service finns.

Byggnadskultur och gestaltning
Mörbylånga köping har en klassisk rutnätsplan. Bebyggelsen i de
äldre delarna ligger tätt mot gatan medan den i de nyare delarna ligger
indragna från gatan och tomtavgränsande åtgärder snarare än byggnader
definierar gaturummet.

Ny bebyggelse under uppförande söder om planområdet.

Förändring av
Byggnader

Planförslaget omfattar 15 fastigheter för bostadsändamål. Fastigheterna
föreslås bebyggas med friliggande villor. Placeringsbestämmelser
och exploateringsgrad är formulerade för att breda siktlinjer ner mot
Kalmarsund ska lämnas fria. Detta innebär att byggnader i två våningar
kan uppföras till en större boarea än byggnader i ett plan. Bygg-
nadshöjden regleras för att hålla samman byggnadsvolymerna inom 
planområdet. Området är avstyckat i relativt smala tomter vilket innebär 
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att byggnaders placering behöver regleras för att lämna siktlinjer fria. 
Fastigheten Mörbylånga 11:57 föreslås få friare placeringsbestämmelser 
på grund av dess läge. I gengäld regleras våningsantalet. Bestämmelsen 
p3 införs vilket innebär att övriga placeringsbestämmelser utgår när 
fastighetsstorlekar och fastighetens utbredning mot gatan överskrider 
vissa mått. I det fall en sådan fastighetsreglering kommer till stånd 
bedöms siktlinjer mot Kalmarsund säkras utan vidare placeringsbestäm-
melser.  
För att undvika att byggnader på en fastighet byggs i olika stil föreslås
bestämmelse om utformning av komplementbyggnader i förhållande
till huvudbyggnad.

Service
Närheten till kommunal och kommersiell service är positivt och en
exploatering kan ge ett ökat underlag för befintlig service.

Tillgänglighet
Byggnader och allmänna platser utformas tillgängligt, gällande
bygglagstiftning reglerar. För tillgänglighet är det också viktigt med en
genomtänkt belysning som varieras mellan olika rum och användnings-
områden. Både höjd på stolpar, armaturer och ljuskällor kan varieras. På
platser där tillfredställande trafiksäkerhet ska uppnås är det lämpligare
att använda en högre stolpe eller en riktad belysning, medan i miljöer
där personer rör sig till fots eller cyklar är en låg belysning att föredra.
Ljuskällan bör anpassas till de material som finns i omgivningen. Det
är lämpligt att använda en ljuskälla av typen metallhalogen tillsammans
med vegetation för att framhäva färgerna, medan en ljuskälla av
högtrycksnatrium är lämpligare i trafikmiljö. På vissa platser kan vackra
objekt, naturliga eller konstruerade, effektbelysas för att ge ett annat
uttryck i mörker och skapa spänning. Den främsta anledningen till att
belysa är dock att ge orienterbarhet, överblickbarhet, säkerhet, trygghet
och för att hålla samman områden.
Eftersom gestaltningsprogram saknas och detaljplanen inte reglerar
placering och utformning bör redovisnings- och utformningskrav ställas
i samband med tecknande av exploateringsavtal.

Byggnadskultur och gestaltning
Tillkommande bebyggelse ska uppföras i överensstämmelse med bebyg-
gelsestrukturen i köpingen där rutnätsplanen med bebyggelsen något
indragen från gatan kan anas. Tomtavgränsande åtgärder snarare än
byggnader definierar gaturummet. Planförslaget innebär att plank inte
får uppföras i syfte att bevara fira siktlinjer till Kalmarsund.
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Friytor
Förutsättning
Lek och rekreation

Inom planområdet saknas möjligheter till lek och rekreation. Norr och
väster om planområdet leder Ölandsleden genom en tunnel av fläder-
buskar. I nord-sydlig sträckning är leden starkt kuperad, i ost-västlig är
den jämn och rak. Enligt gällande plan ska den så kallade fläderstigen
i nord-sydlig riktning ersättas med en tillgänglighetsanpassad gc-väg.
Sydost om planområdet ligger Bruksparken, ett tätortsnära naturområde
med promenadstigar och utblickspunkter över dammarna, Kalmarsund
och Mörbylånga. I anslutning till Bruksparken finns en bana för Frees-
beegolf och en BMX-bana. Närmaste kommunala lekplats finns i parken
längs Skansgatan ca 600 meter söder om planområdet. Enligt gällande
plan ska en lekplats anordnas ca 400 meter sydost om aktuellt planom-
råde. I Hamnen finns båtklubb och längs kusten finns flera badplatser.
På den närmaste, Norra viken, ordnas simskola och seglarskola.

Naturmiljö
Bruksparken är en stor tillgång vad gäller tätortsnära naturmiljö. 
Områdets speciella karaktär innebär att ett flertal fågelarter gynnas. Det 
kanske mest speciella är det täta beståndet av kärrsångare, som vissa år 
kan häcka med upp till tjugo par. Även näktergal häckar i stort antal. 

Ölandsleden genom tätt fl äderbuskage.



 17 (24)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Mörbylånga 11:68 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 12/1241
SAMRÅDSHANDLING 2013-08-06, rev. 2013-11-14
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2013-11-14
ANTAGANDEHANDLING  2014-02-11 § 30
LAGA KRAFT 2014-03-11

I direkt anslutning till dammarna häckar bland annat smådopping, 
rörhöna, skedand, snatterand och vattenrall. Brun kärrhök gör häcknings 
försök ideligen, men det är oklart huruvida de lyckats. Svarthakedop-
pingen däremot har lyckats med sina häckningsförsök. Vidare är strand-
ängarna och odlingslandskapet som omgärdar köpingen en värdefull 
tillgång.

Förändring
Lek och rekreation

Inom planen föreslås inga lek- eller rekreationsområden. Däremot
föreslås öppningar mot kringliggande befintliga resurser genom natur-
område och lokalgata.

Naturmiljö
Befintlig naturmiljö med tätt bevuxna, svårforcerade rudimentära ytor
och åkermark ersätts med privata tomter för villabebyggelse.

Bruksparken.
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Gator och trafik
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet angörs via tätortens huvudgata, Köpmangatan, sedan
norrut via Skansgatan. Skansgatan har förlängts in i det nya bostads-
området söder om aktuellt planområde. Mörbylånga tätort har i stora 
delar en rutnätplan där Kalmarsund är synligt åt minst två håll i varje 
korsning. Fotgängare, cyklister och bilister samsas på befintliga gator 
som till stor del saknar trottoarer.
Kommunen är huvudman för samtliga gator inom tätorten förutom
Esplanaden och Köpmangatan där Trafikverket är huvudman.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutom befintliga bilvägar finns också ett rikt nät av åkervägar och
stigar i omgivningarna. I de senare tillkomna delarna sydost i köpingen
finns också ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Bredvid den 
nya förlängningen av Skansgatan är en separat gång och cykelväg 
byggd.
 

Kollektivtrafiken
Närmast busshållplatser, Mörbylånga busstation och Skansgatan ligger
ca 600 meter från planområdet.
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Parkering
Parkering sker utmed befintliga vägar och på den egna fastigheten.

Trafik
Trafikintensiteten är låg. Uppmätta trafikrörelser under 2009 visar
knappt 2 000 på den västra delen av Köpmangatan och drygt 3 000
på den östra delen. I gällande detaljplan för området antogs den nya
bostadsetableringen om ca 220 lägenheter ge en trafikökning längs
Köpmangatan på ca 1 000 fordon per dygn. Trafiken avsågs delas på två
infarter. Den föreslagna badplatsen uppskattades sommartid innebära ca
500 tillkommande fordonsrörelser. Den tunga trafiken består av bussar
för kollektivtrafiken och varuleveranser.

Befi ntlig gata och den planerade förlängningen.

Förändring
Gatunätet

Den påbörjade gatan norrut från Skansgatan föreslås förlängas vidare
norrut och avslutas i en tillfällig vändplats.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Den planerade gång- och cykelvägen norrut från Skansgatan föreslås
förlängas vidare norrut och anslutas till Fläderstigen.
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Parkering
Parkering föreslås kunna anordnas på naturområdet i söder, på den egna
fastigheten och genom gatuparkering.

Trafik
Tillkommande bebyggelse förväntas medföra en ökning av ca 60
fordonsrörelser/dygn.

Teknisk försörjning
Förutsättning
Vatten och avlopp

Ledningar för vatten, dagvatten och avlopp finns fram till det nya
bostadsområdet söder om planområdet. En tillfällig pumpstation är 
lokaliserad i planområdets södra del.

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandvattenpost ligger på Fabriksgatan.

Förändring
Vatten och avlopp

Ledningar ska läggas inom vägområde för lokalgata. Ny bebyggelse ska
anslutas till det kommunala VA-systemet. Exploateringen förutsätter 
byggnation av en ny pumpstation. Pumpstationen lokaliseras i natur-
området i söder och säkras i plan.

Brandvattenförsörjning
Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon så att
materialtransport och slangdragning inte blir längre än 50 meter. Brand-
postnätet utformas i enlighet med gällande VA-norm. Väljs alternativ
utformning, sker detta i samråd med räddningstjänsten.

Energi, värme och avfall
Förutsättningar
El, tele och kommunikation

E ON svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation är
lokaliserad i söder.
Ledningar för bredband och telefoni finns utbyggda till befintliga
telestationer. Skanova är nätägare.

Uppvärmning
Befintliga byggnader värms med individuella lösningar. Kommunal
fjärrvärme finns i närområdet.
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Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El, tele och kommunikation 

Befintlig transformatorstation anses tillräcklig för att förse tillkom-
mande bebyggelse med el. Transformatorstationen säkras i plan med
ett E-område.
Ledningsnätet för bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av
tillkommande byggnader.
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Plane-
rade ledningar läggs inom vägområdet.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används
för uppvärmning. Anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig.
 

Avfall
Avfallssortering uppmuntras. KSRR råd och rekommendationer ska
följas vid utformning av soprum och transportvägar.

Störningar
Förutsättningar

Ingen trafik finns idag i området som bedöms skapa buller.
Som information kan nämnas att Trafikverket tillämpar riktvärden för
buller från vägtrafik. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör
överskridas vid icke väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är 65
dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i
tätorter. Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen,
kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i utomhusluft).

Förändringar
Trafiken kommer efter genomförandet att öka inom området men inte
så att risk för bullerstörning förekommer. Gällande bygglagstiftning
reglerar.
Ökningen av trafiken bedöms inte vara av den storlek att gällande
miljökvalitetsnormer för luft överskrids.
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Administrativa och ekonomiska frågor
Upprättande av detaljplan

Kostnaden för upprättande av detaljplan, ca 150 000, faller på exploatö-
ren.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller
upphävas om inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller
upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att
gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång
kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna rättigheter
behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Exploatören bekostar samtliga kostnader för infrastrukturen inom
planområdet. Efter iordningställande övertar kommunen ansvaret för
den allmänna platsmarken och infrastruktur i form av VA-ledningar och
lokalgator.
Kommunen blir således efter övertagandet huvudman för lokalgator,
gc-vägar, huvudstammar för VA-ledningar, inklusive dagvatten och
naturmark.

Avtal
Genomförandeavtalet reglerar bl a genomförandefrågor och fördelning
av kostnader för genomförandet.
Innan planen antas av kommunstyrelsen skall exploateringsavtal angå-
ende utbyggnaden av infrastruktur, m.m. tecknas mellan kommun och
exploatör.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Större delen av området är avstyckat till enskilda fastigheter. Ytterligare 
avstyckning och eventuell fastighetsreglering ansöker och bekostar 
exploatören. 
Åtkomsten av eventuellt tillkommande allmänna underjordiska led-
ningar inom kvartersmark, ska säkerställas genom ledningsrätt. 
Allmän platsmark övergår i kommunal ägo. Exploatören ansvarar för 
och bekostar fastighetsregleringen.
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Ansvars- och kostnadsfördelning
Enskild fastighetsägare ansvar för att radonmätningar utförs, bekostar 
mätningar och ökade kostnader för radonsäkert utförande.
Exploatören ansvarar för och bekostar en utbyggnad av öppna dagvat-
tensystem i samråd med kommunen.
  

Total kostnad
Den totala kostnaden för projektering och byggnation av infrastruktur
inom planområdet bedöms uppgå till 2-3 Mkr

Tidplan för byggnation
Ecodom AB avser att påbörja projektering och byggnation snarast.

Konsekvenser av planens genomförande
Planerade ändamål inom planområdet bedöms medföra en marginell
ökning av personbilstrafiken till och inom närområdet. Framför allt
kommer Köpmangatan att påverkas. I samband med tidigare detaljpla-
neläggning har dock buller från trafiken inte bedömts överstiga gällande
riktvärde för ny bebyggelse om 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasad.
Strandskyddet föreslås upphävas eftersom planförslaget innebär en 
tätortsutveckling i den naturliga expansionsriktningen i ett område som 
bedöms vara en del av tätorten och för att marken redan är ianspråkta-
gen och förberedd för exploatering enligt underliggande detaljplan med 
bland annat avbaning av massor.
Delar av den rudimentära marken kommer schaktas bort för att uppnå
de marknivåer som planen föreskriver.
Exploateringen innebär en positiv befolkningsutveckling i Mörbylånga.

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med 
berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnadssektorn.

Mörbylånga 2014-02-11

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson   
Arkitekt SAR/MSA   Stadsarkitekt



Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras 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 utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment 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
• Underrättelseförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


