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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 220

2019-09-03

Dnr KS 2019/000287

Antagande av detaljplan - Del av Glömminge 1:58
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit den 12 september 2007 ifrån sökanden om att
detaljplanelägga del av Glömminge 1:58 för enbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare bostadstomter i RöhällaLökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den
befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet
att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. Syftet är även
att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i området.
En checklista för miljöbedömning, upprättad den 19 april 2018 och reviderad
den 22 november 2018, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2007, § 168, att ställa
sig positiv till att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneför- farande.
Planläggningen skulle avvakta resultatet av detaljplan för Lökenäs-vägen.
Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft den 13 november
2014. Fastighetsbildning pågår för Lökenäsvägen.
Beslut om att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämn-den
den 19 april 2018, § 55. Planen har varit på samråd under tiden 30 april 2018 till
den 28 maj 2018.
Beslut om att godkänna planen för utställning togs i miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2018, § 185. Planen har varit på utställning under
tiden 3 december 2018 till den 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019.
Kommunens utlåtande, daterad den 28 februari 2019.
Plankarta, daterad den 28 februari 2019.
Planbeskrivning, daterad den 28 februari 2019.
Naturvärdesinventering, daterad den 12 september 2016.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-03

Dagvattenutredning, daterad den 9 mars 2017.
Checklista miljöbedömning, daterad den 22 november 2018.
Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 april 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens § 39 med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 28 februari 2019 godkänns
som sin egen.
2. Planförslaget daterat den 28 februari 2019 antas i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 29 § (1987:10).
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-12.55
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Datum

Referens

2019-02-18

18-231 (tidigare 07-1021)

Plan- och byggverksamheten
Anita Karlsson, 0485-474 17
anita.k.karlsson@morbylanga.se

Detaljplan för del av Glömminge 1:58 , Röhälla-Lökenäs
Antagande – Sökande: Gert-Ove Petersson
Beskrivning av ärendet
Ansökan har inkommit 2007-09-12 ifrån sökanden om att detaljplanelägga
del av Glömminge 1:58 för enbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare bostadstomter i RöhällaLökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den
befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är
syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området.
Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i
området.
En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19 och reviderad
2018-11-22, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande
bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan
varför en MKB inte behöver upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-24 § 168 att ställa sig
positiv till att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneförfarande.
Planläggningen skulle avvakta resultatet av detaljplan för Lökenäsvägen.
Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft 2014-11-13.
Fastighetsbildning pågår för Lökenäsvägen.
Beslut om att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, 2018-04-19 § 55. Planen har varit på samråd under tiden 2018-0430 – 2018-05-28.
Beslut om att godkänna planen för utställning togs i miljö- och byggnadsnämnden, 2018-11-22 § 185. Planen har varit på utställning under tiden
2018-12-03 – 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18
Kommunens utlåtande, daterad 2019-02-28
Plankarta, daterad 2019-02-28
Planbeskrivning, daterad 2019-02-28
Naturvärdesinventering, daterad 2016-09-12
Dagvattenutredning, daterad 2017-03-09
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Checklista miljöbedömning, daterad 2018-11-22
Checklista sociala konsekvenser, daterad 2018-04-19

Förvaltningens förslag till beslut
1. Det 2019-02-28 daterade utlåtandet över inkomna synpunkter godkänns
som sin egen.
2. Det 2019-02-28 daterade planförslaget antas i enlighet med PBL (Plan- och
bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10).

Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt

Anita Karlsson
Planarkitekt
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

17,38

Mörbylånga kommun, Kalmar län
Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning
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Anita Karlsson
Planarkitekt
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Datum

Dnr

2019-02-28

18-231 (tidigare 07-1021)

Anita Karlsson, 0485-474 17
anita.k.karlsson@morbylanga.se

Detaljplan för del av Glömminge 1:58
Röhälla-Lökenäs
Utlåtande över inkomna skrivelser efter utställning
Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen
har varit på utställning under tiden 2018-12-03 – 2018-12-31. Beslut att
ställa ut planen togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2018-11-22 § 185.
Redovisning
De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer
i högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en
lista över revideringar.
Inkomna skrivelser

Kommentarer

181207 Länsstyrelsen
Kontroll enligt kap 11 PBL
Förslaget strider inte mot de intressen som Noteras.
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap
1 § plan- och bygglagen.
181207 Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets
granskningshandlingar (daterade 2018-1122) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där
planen måste förbättras
Exploateringsgrad
Först anvisas byggnadsarean till 20 % av Beaktas. Tomt ändras till fastighet.
fastighetsarean sedan sätts maximalnivå i
förhållande till per tomt. Lantmäteriet vill
bara uppmärksamma att tomt och fastighet
inte är synonymt med varandra.

Webbplats

E-post

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

www.morbylanga.se

miljobygg@morbylanga.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

386 80 Mörbylånga

Trollhättevägen 4

0485-470 00 vx

0485-472 71

991-1876

212000-0704

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
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181211 Räddningstjänsten
Jag ser att man tagit hänsyn till mitt
Noteras.
tidigare yttrande så jag har inga ytterligare
synpunkter på förslaget.
181220 E ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON ) har
tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende och har följande
synpunkter.
E.ON noterar E-området som är utlagt på
plankartan vilket vi är tacksamma för.
Samt så noterar vi kommunens
kommentarer om att kommunen
förbehåller sig rätten att kunna anlägga
ledningar på prickmarken. Försiktighet
krävs även vid grävarbete vid
transformatorstationer. Ingen grävning får
ske närmre än 5 meter från vår
transformatorstation. Grävningsarbete får
inte utföras på så sätt att marken riskera
att undermineras, vilket bör framgå i
planbeskrivningen under rubriken
”Teknisk försörjning” och stycket ”El och
Tele” på sidan 18.

Beaktas. Planbeskrivningen kompletteras
på sida 18 med att ”Ingen grävning får
heller ske närmre än 5 meter från
transformatorstation, och grävningsarbete
får inte utföras på så sätt att marken
riskerar att undermineras.”

När nya infartsvägar anläggs måste våra
kablar skyddas med rör. Kontakt kan tas
med Elin Schygge, E.ON
Energidistribution AB, tfn 072-703 29 63.
för att diskutera skyddsåtgärder för
lokalnät, vilket bör framgå i
planbeskrivningen under rubriken ”Gator
och trafik”.

Beaktas. Planbeskrivningen kompletteras
på sida 18 med att ”När infartsvägar till
planområdet anläggs ska skyddsåtgärder
vidtas mot befintliga elkablar lokaliserade
i Lökenäs Bygata.”

Under förutsättning att man ta hänsyn till
ovan så har E.ON inget ytterligare att
erinra mot planförslaget.
181130 LRF
Tack så mycket för att LRF får möjlighet
att yttra sig! I detta fall har vi inget
ytterligare att tillägga från förra
samrådsrundan.

Noteras.

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
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181207 KSRR
Noteras. Planbeskrivningen kompletteras på
Vid fortsatt planering för eventuell
ombyggnation och förändring av området sida 19 med att ”KSRR:s regler och
förutsättes att planering sker för framtida rekommendationer ska beaktas”.
avfallshantering. Detta gäller för så väl
tillgänglighet och utformning av
miljörum, uppställningsplats för
avfallskärl eller dylikt i enlighet med
bifogade renhållningsföreskrifter. Se bil2.
Vi ser med fördel gemensamhetslösningar,
vilket innebär strategiskt väl utvalda
platser där det placeras ut ett mindre antal
större kärl eller underjordsbehållare. Detta
gynnar både boende miljö / säkerhet och
arbetsmiljön. Sopbilen angör på säkrare
platser och befinner sig kortare tid i
området +++.
181203 Byombud för fiberutbyggnaden
i Glömminge och Algutsrum

I planförslaget noteras enbart Eon och
Skanova som nätägare. Inget nämns om
fiber. Det är klart möjligt att kopparnätet
har lagts ned när man kan börja bygga
enligt planen och då är Skanova borta.
Vi vill upplysa om att IP Only byggt ett
heltäckande fibernät i Glömminge och
Algutsrums socknar i den mån det inte är
bekant för planenheten. Det aktuella
planområdet har redan fiber i närheten och
stamledningen går i vägen som avgränsar
området i väster. Hela Lökenäs och
Ytterrör är redan försett med fiber. Det
finns ingen anledning att tro att Skanova
kommer att ge sig in i området.
Det kan vara lämpligt att kommunen
kommunicerar planförslaget till IP Only så
att nätägaren tar med planområdet i
planeringen för fas 2 av utbyggnaden.

Tack för synpunkter. Planförslaget
skickades till IP Only under
samrådstiden. IP Only svarade att
kanalisation är utförd längs vägen väster
om planområdet. Planbeskrivningen
uppdateras med denna information på
sida 15, 19 och 27.
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Sammanfattning
- Handlingarna revideras redaktionellt, se nedan.

Handlingarna revideras redaktionellt enligt följande
Plankarta
- Under utnyttjandegrad/fastighetsindelning ändras ordet ”tomt” till ”fastighet”.
Planbeskrivning
- Planbeskrivningen kompletteras på sida 18 med information om att grävning ej
får ske närmre än 5 meter ifrån transformatorstation och att skyddsåtgärder ska
vidtas mot befintliga elkablar.
- Planbeskrivningen kompletteras på sida 19 med information om att KSRR:s
regler och rekommendationer ska beaktas.
- Upplysning om att IP Only är bredbandsnätägare i området har tillkommit på
sidorna 15, 19 och 27.

Anita Karlsson
Planarkitekt

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Glömminge 1:58
Antagandehandling
28 februari 2019

Planbeskrivning
Dnr 18-231 (tidigare 07-1021)
Planbesked
Samrådsbeslut
Utställningsbeslut
Antagandebeslut
Laga kraft

2007-10-24 §168
2018-04-19 §55
2018-11-22 §185
2019-02-28

Samrådshandling
Utställningshandling
Antagandehandling

2018-04-19
2018-11-22
2019-02-28

Medverkande i planarbetet
Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun.
Följande personer har medverkat i planarbetet:
Mörbylånga kommun:
Anita Karlsson			Planarkitekt
Marie-Christine Svensson		
Stadsarkitekt
Magdalena Andersson			Miljöhandläggare
Peter Eriksson 			
Rörnätschef
Christina Hysing Borrhed		
Gatuingenjör
Bengt Johansson			
Mark- och exploateringschef

Mörbylånga 2019-02-28
Anita Karlsson			

Marie-Christine Svensson

Planarkitekt				Stadsarkitekt

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen
ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska
genomföras.
Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark
och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet
med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år.
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och
skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen
bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.
Antagandehandling
Detaljplan för del av Glömminge 1:58
Sida 2

Detaljplaneprocessen normalt förfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med utökat eller standardplanförfarande, planer initierade innan 1 januari 2015 med enkelt eller normalt planförfarande.
Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. I
det här fallet upprättas detaljplanen med normalt planförfarande och nedan följer en
kortare beskrivning av processen, se även figuren nedan.
Samråd

Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.
Utställning

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget
allmänt tillgängligt för utställning under minst tre veckor. Under utställningstiden är
det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.
Antagande och laga kraft

Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och eventuella
ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkännande av
samhällsbyggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige för slutlig
antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga kraft
tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.

Här befinner vi oss nu
Här beﬁnner vi oss nu

Eventuellt
Planprogram

Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Antagandehandling
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Vad är en detaljplan?
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Planens syfte
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Förutsättningar
Natur
Gator och trafik
Teknisk försörjning
Hälsa och säkerhet

Förändringar
Natur
Teknisk försörjning
Hälsa och säkerhet

Ställningstagande och planeringsförutsättningar
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Syfte och omfattning
Planens syfte
Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet.
Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen och ta
hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form
av en passage genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i området.
Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse, lokalgata, naturområde och översvämningsyta för dagvatten. I norr finns en stenmur som ska bevaras. I sydväst finns skog
med högt naturvärde som ska bibehållas. Dagvatten ska avledas i västlig riktning till
översvämningsytor där dagvattnet kan infiltreras.
Bakgrund och uppdrag
Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Glömminge 1:58 inkom 2007-09-17 med
syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-24 §168 att ställa sig positiva till
förslaget att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneförfarande med förbehåll
att planläggningen skulle avvakta resultatet av framtagandet av detaljplan för Lökenäsvägen. Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft 2014-11-13.
Fastighetsbildning pågår för nämnda detaljplan.
Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap
20 § (1987:10).
-Samrådsbeslut
i miljö- och byggnadsnämnden april 2018
-Utställningsbeslut
i miljö- och byggnadsnämnden november 2018
-Antagande
i kommunfullmäktige juni 2019
-Laga
kraft juli 2019
Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
-Plankarta
med planbestämmelser, daterad 2019-02-28
-Planbeskrivning,
daterad 2019-02-28
-Kommunens
utlåtande, daterad 2019-02-28
-Checklista
för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19, reviderad 2018-11-22
-Checklista
sociala konsekvenser, daterad 2018-04-19
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-Naturvärdesinventering,
daterad 2016-09-14
-Dagvattenutredning,
daterad 2017-03-09
-Grundkarta,
daterad 2016-11-07
-Aktuell
fastighetsförteckning
Läge och areal
Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om Brofästet. Precis söder
om planområdet ligger Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt en km
österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.
Markägoförhållanden
Fastigheten Glömminge 1:58 ägs av Hovbohus AB.

o

Mörbylånga kommun grundkarta

april 9, 2018

Planområdet
Credits not available.
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Förutsättningar
Natur
Landskap

Området består idag av skog, mestadels ung likåldrig tall- och björkplantering på
mager sandig jord. Skogen är tät med några smala och snåriga stigar som genomkorsar området.
Öster om planområdet finns en sandbrink med höga naturvärden bland annat bestående av senvuxen hassel och fynd av ekoxe. Planområdet avgränsas i väster av en
smal grusväg. Inom planområdet finns en smal remsa i sydväst med höga naturvärden,
här återfinns ädellövsträd och hassel.
Norra plangränsen utgörs av en stenmur och innanför den finns en stig. Vid planområdets nordöstra gräns leder sedan stigen vidare upp österut mot Glömminge.
Vid planområdets södra gräns finns sex villatomter varav en tomt är obebyggd.

Naturvärdesinventering 2016, rödmarkerat område har högt naturvärde
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Vegetation planområdet, december 2017

Lek och rekreation

Planområdet ingår i mellersta Ölands kustskog vilket är ett strandnära rekreationsområde. Planområdet bedöms i sig inte ha några större värden för lek och rekreation då det
är något vildvuxet.
Ungefär 500 m väster om planområdet återfinns Lökenäs badplats som är en populär,
kommunal badplats. I Glömminge drygt 1 km österut finns lekplatser och drygt 2 km
söder om planområdet finns Aledals ridskola.
Vegetation och djurliv

Planområdet består av skogsmark, mestadels ung likåldrig tall- och björkplantering på
mager sandig jord. En smal remsa i sydväst består av ädellövsträd och hassel och innehar höga naturvärden enligt en naturvärdesinventering utförd av Calluna på uppdrag av
Mörbylånga kommun under 2016. Vid naturvärdesinventeringen påträffades även fynd
av signalarterna tandrot och gulsippa inom detta område (signalarter för skyddsvärd
skog). Planområdet hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för utrotningshotade djur.
Fornlämningar

Det finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.
Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Marken är som högst 19 m över havet i öster, och som lägst 15,5 m över havet i sydväst.
En viss sluttning i västlig inriktning infinner sig.
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Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom större delen av området av flygsand, närmast grusvägen består den av postglacial sand. Markens genomsläpplighet är
hög.
Byggnadskultur och gestaltning
Arkitektur

Planområdet är idag obebyggt.
Omkringliggande bebyggelse i Lökenäs och Ytterör innehar stor variation. Byggnadsstilmässigt finns här både äldre och nyare hus, hus för permanentboende och fritidsstugor, mindre och större hus. Husen närmast planområdet i söder är byggda under
2000-talet. Det som kan sägas vara gemensamt för den omkringliggande bebyggelsen
är att den består av villor med träfasad och att husen till större delen är enplanshus.
Omkringliggande fastigheters storlek innehar även stor variation. Fastigheterna
närmast planområdet i söder är på cirka 1300 kvm, och fastigheterna närmast planområdet i norr är på cirka 1900 kvm.

Lökenäs, december 2017
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Lökenäs, december 2017
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Kulturhistoria

Det finns inga tydliga kulturhistoriska lämningar i området. Däremot utgörs norra
plangränsen av en stenmur. Denna utgör rester av ett äldre kulturlandskap i området
och visar hur landskapsstrukturen en gång har sett ut.
Tillgänglighet

Planområdet består idag av en tät skog som kan vara svårtillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.
Bostäder

I närområdet finns uteslutande friköpta villor och småhus som används både för
permanent- och fritidsbostäder.
Arbetsplatser och service

Inga större arbetsplatser eller serviceställen finns i närområdet. Några butiker och
grund- samt förskola finns i Glömminge, drygt 1 km öster om planområdet. Matbutik
finns närmast i Rälla ca 8 km norrut och i Färjestaden ca 7 km söderut. Ytterligare
offentlig och kommersiell service finns i Färjestaden.
Gator och trafik
Tillgänglighet och orienterbarhet

Planområdet anges antingen söderifrån via Lökenäs Bygata, eller norrifrån från
Ytterrör. Planområdet upplevs som något svårtillgängligt för fordonstrafik, då det är
skyltat med återvändsgränd lite drygt 1 km söder om planområdet vid Röhällakrysset
och då en vägbom är uppsatt cirka 100 m norr om planområdet.

Vägskylt vid Röhällakrysset, lite drygt 1 km söder om planområdet, december 2017
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Vägbom strax norr om planområdet, december 2017

Gatunät

Vägarna i Lökenäs och Ytterrör är smala och det finns därför ett antal mötesplatser för
mötande trafik längs vägarna. Vägarna är mestadels av grus, men asfalterade på vissa
håll.
Planområdet ligger utmed en mindre grusväg som ligger på enskild mark som ägs av
Hovbo Hus AB. Enligt detaljplan F215 som vann laga kraft 2014-11-13 åligger ansvaret
för väghållningen nu Mörbylånga kommun som med huvudmannaskapet tar på sig
skötsel och underhåll. Mörbylånga kommun inväntar i dagsläget förrättningen ifrån
Lantmäteriet innan så kan ske.

Grusväg intill planområdet, december 2017
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Strax söder om planområdet
finns en korsning där Lökenäs
Bygata och Prästviksvägen
möts. Här återfinns en gammal, välbevarad ek som bildar
ett blickfång.

Vägkorsning Lökenäs Bygata och Prästviksvägen, december 2017

Gång- och cykelvägar

Idag finns inga gc-vägar i området utan befintliga fordonsvägar används, det finns ej
heller några trottoarer.
Enligt kommunens översiktsplan finns två gc-vägar föreslagna som berör planområdet. Den första går ifrån Röhällakrysset upp till Stora Rör och är en del i det så kallade
Fyr till fyr-projektet. Den andra löper ifrån Glömminge backe ned till Lökenäsbadet.
Kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser finns i Glömminge och i Röhällakrysset, båda lite drygt
en km ifrån planområdet. I Glömminge trafikeras linje 101 mellan Borgholm och
Kalmar, linje 104 som når Färjestaden och Vickleby, skolbuss 511 till Mörbylånga och
skolbuss 518 till Algustrum och Isgärde. Linje 104 och skolbuss 511 går även igenom
Röhällakrysset. Ifrån Glömminge nås därmed centralorterna på Öland och härifrån
kan man ta sig vidare till fastlandet.
Parkering, varumottagning, utfarter

Det finns en parkering vid den kommunala badplatsen Lökenäsbadet som ligger ca
500 m väster om planområdet. I övrigt sker parkering på egna fastigheter.
Inga omfattande varuleveranser sker i området.
Det finns ett fåtal utfarter mot Lökenäs bygata och Prästviksvägen. I övrigt sker utfart
mot enskild väg.
Räddningsvägar

Räddningstjänsten har idag tillgänglighet till planområdet via Lökenäs Bygata.
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Parkering vid Lökenäsbadet, september 2015

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning

Planområdet ligger idag inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp, men kommer att göra det vid nybyggnation. Närmaste kommunala ledningar för
vatten och spillvatten finns på Prästviksgatan söder om planområdet.
Närmaste brandpost finns vid fastighet Brostorp 46:18, cirka 300 m väster om planområdet.
På Öland råder en generell vattenbrist. Det påverkar dock inte kommunens utbyggnad
av vatten och avlopp utan detta löper på enligt gällande VA-plan. Arbete pågår för att
lösa vattenförsörjningen genom ett antal olika åtgärder både på kort och på lång sikt.
Dagvatten

Området ingår inte kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Det finns inga
kommunala dagvattenledningar i närområdet. Det finns inga öppna diken inom eller
avgränsande till planområdet.
Planområdet ingår i Brostorp-Böle Dikningsföretag nr s, 1,2,3,och 4 av år 1934.
Marken i området har hög genomsläpplighet.
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El och tele

E ON svarar för elförsörjningen i området. Elledningar löper utmed Lökenäs Bygata
och utmed Prästviksvägen. Närmaste transformatorstation finns på Lovisa Linds väg
sydväst om planområdet.
Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. En teleledning går igenom
den västra delen av planområdet.
Längs Lökenäs Bygata har IP Only kanalisation för bredband via fiber.
Avfall och värme

KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation finns precis
öster om Glömmingeskolan, cirka 1,5 km öster om planområdet.
Det finns inte några kommunala fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet.
Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar.
Hälsa och säkerhet
Översvämning

Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden i framtiden att öka i perioder och i
intensitet. Det ställer krav på anpassningsåtgärder. I samband med planläggning och
exploatering bör man överväga lämpligheten med ny andel hårdgjord yta, och undersöka möjligheten att använda sig av genomsläppliga ytor. Det kan också vara viktigt
att avsätta områden som får svämmas över, exempelvis fotbollsplaner eller lekplatser,
och att vidta åtgärder för att leda överflödigt vatten till dessa vid behov.
Inom planområdet finns inga tecken på återkommande översvämning eller ståendevatten. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar cirka 3,5 meter från öster ner till
den sydvästra sidan av planområdet.
Värme, torka och vind

Förutom att det blir periodvis ökad nederbörd kommer det förändrade klimatet även
föra med sig längre perioder av torka än vad vi har idag. Torka inträffar oftast under
sommarperioden när trycket på vattenresurserna är som högst, från både djurhållning och odling, bofasta och besökare. Den förlängda vegetationsperioden innebär
samtidigt att det finns behov av bevattning under en längre period av året än vad
som varit fallet tidigare. Under långa torrperioder sänks samtidigt grundvattennivån i
kommunens grundvattenförekomster och tillgången på vatten blir mindre.
Behovet av skugga kommer att öka i takt med ett varmare klimat och inte minst i
anslutning till byggnader och miljöer där barn och gamla uppehåller sig. Plantering av
träd för skugga är ett kostnadseffektivt sätt att klimatanpassa tätbebyggda områden,
samtidigt som det skapar förutsättningar för rekreation och bidrar till att höja områdets attraktivitet. Träd och buskar har även fördelen att de håller kvar och jämnar ut
kraftiga vattenflöden. Även mörka material och färger kan ha negativ påverkan på
temperaturen vid värmeböljor.
Beräkningar och analyser av vind är osäkra men det förutspås att antalet dagar per år
med byvind (större än 20 meter per sekund) fördubblas på 100 års sikt så det finns
anledning att tro att det blir något blåsigare i framtiden.
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Planområdet består av skog. Träden dämpar alstring av värme och starka vindar. Redan
skadade träd riskerar att falla i starka vindar.
Skred och erosion

Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter
och den flacka eller lätt sluttande topografin.
Förorenad mark

Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.
Radon

Området ligger enligt SGU:s översiktliga karta inom låg-normalriskområde för radon.
Trafik & Buller

I dagsläget går det i princip ingen trafik förbi planområdet, då en vägbom finns uppsatt
precis norr om planområdet.

Förändringar
Natur
Landskap

Landskapsbilden kommer att förändras då området tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Området närmast vägen kommer dock att förbli naturmark, vilket gör att områdets
karaktär bibehålles i viss mån. Närmast plangränsen i norr kommer även ett 20 m brett
grönstråk att bevaras. Sandåsen öster om planområdets undantas exploatering och ingår
därmed ej i planområdet, vilket gör att den övergripande karaktären bevaras i viss mån.
Lek och rekreation

Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation. I planområdets närhet finns naturlandskap med goda rekreationsmöjligheter. Ett grönstråk
kommer att sparas genom planområdet som möjliggör för passage genom området.
Vegetation och djurliv

Ett 20 m brett grönstråk bevaras i norr vilket kan fungera som en spridningskorridor för
växter och djur.
I sydväst skyddas ett område med högt naturvärde genom bestämmelsen (skog) - ädellövsskogen och hasselbestånd ska bibehållas, död ved ska ligga kvar. Genom att låta
området bevaras som det är underlättar man för arter att etablera sig och fortleva, såsom
den fridlysta och vedlevande skalbaggen ekoxen. Inom detta område krävs även marklov för fällning av lövträd med en stamdiameter större än 20 cm mätt 1 m från mark,
samt för fällning av hassel. Dock får beskärning av lövträd och hassel ske närmast
vägområdet utan marklov för att trygga skötsel och säkerhet på angränsande vägområde. Kommunens föreskrifter om häckar och buskage intill vägområde ska hållas.

Antagandehandling
Detaljplan för del av Glömminge 1:58
Sida 16

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Marken är som högst 19 m över havet i öster, och som lägst 15,5 m över havet i
sydväst. En viss sluttning i västlig inriktning infinner sig. Med planbestämmelse
föreskriven höjd över markplan är syftet att den naturliga slutningen ska bevaras.
Byggnadskultur och gestaltning
Arkitektur

Planområdet planläggs för 22 fastigheter, vilket överensstämmer med översiktsplanen
som säger att området lämpar sig för ca 20 bostäder. Minsta fastighetsstorlek sätts
till 1200 kvm (d) för att passa in i Röhälla-Lökenäsområdet som har relativt stora
fastigheter.
För hela planområdet gäller att största byggnadsarea (e) är 20% av fastighetsarean,
dock maximalt 240 kvm per fastighet, varav komplementbyggnad max 70 kvm. Högst
en huvudbyggnad per fastighet får uppföras.
I den västra delen av planområdet sätts nockhöjden till maximalt 6 meter och här får
vind ej inredas (v1). Taklutningen ska vara mellan 27 och 38 grader. Detta möjliggör
för enplanshus och ger liknande gestaltningsförutsättningar som för större delen av
Lökenäs där samma bestämmelse om att vind ej får inredas finns.
I den östra delen av planområdet sätts högsta byggnadshöjd till 4,2 m och här får vind
däremot inredas. Detta möjliggör för 1,5-planshus med förhöjt väggliv och skapar
friare och liknande gestaltningsförutsättningar som i området precis söder om planområdet där vind även får inredas.
För att området ska passa in med den äldre bebyggelsen som finns längs Lökenäs
Bygata sätts bestämmelse om att endast sadeltak får finnas (v2) och att taktäckning ska
vara av rött lertegel eller plåt (f).
Kulturhistoria

Den norra plangränsen utgörs av en stenmur som kommer att bevaras genom planbestämmelse (n) - stenmur ska bevaras.
Tillgänglighet

Gällande lagstiftning reglerar utformningen av utemiljöer och bostäder.
Bostäder

Planens genomförande innebär ett tillskott på 22 fastigheter. Förslaget reglerar skala
och höjd på tillkommande bostadsbebyggelse så att den anpassas till befintlig bebyggelse och dess karaktär. Planförslaget kan inte styra upplåtelseform.
Gator och trafik
Tillgänglighet och orienterbarhet

Planområdet angörs ifrån Lökenäs Bygata och man kan nå planområdet både norrifrån
via Ytterrörsvägen och söderifrån via länsväg 958. Två infartsvägar planeras till
planområdet. En brandpost bör uppföras på vardera infartsväg till området. Detta för
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att säkerställa att räddningstjänsten maximalt har 75 meter till närmsta brandpost.
Gatunät

Lokalgatan i planområdet är dimensionerat för att passa in i Röhälla-Lökenäs. När
infartsvägar till planområdet anläggs ska skyddsåtgärder vidtas mot befintliga elkablar
lokaliserade i Lökenäs Bygata.
Parkering, varumottagning, utfarter

Detaljplanen innehåller ingen utpekad mark för parkeringsändamål. Parkering sker på
kvartersmark på den egna fastigheten.
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten

Vattentillgången kan säkras och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition att
växa. Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till kommunala vattenledningar.
Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2017-03-09. Enligt utredningen har marken i området mycket god genomsläpplighet.
Utredningen föreslår att ett dike placeras längs den östra plangränsen som leder till en
mindre översvämningsyta, samt att en mindre översvämningsyta placeras i sydväst
och en större översvämningsyta placeras i väster. Dessa förslag har inkorporerats i
plankartan med bestämmelsen (dike) -dike för avledning av dagvatten, och (skydd) översvämningsyta för dagvatten.
Utredningen föreslår även öppna diken längs med lokalgatan, men Sweco har meddelat
att kulverterade ledningar i vägen också går bra då dagvattnet huvudsakligen fördröjs
och renas på översvämningsytorna.
De utpekade översvämningsytorna är placerade vid naturliga lågpunkter i området
som har en sluttning mot väster. Översvämningsytan i sydost kan dock behöva sänkas.
Översvämningsytor kan med fördel placeras vid ytor med träd som tar upp dagvatten.
Om träden skulle bli vattensjuka av stående vatten kan de dock behöva tas ned.
Översvämningsytorna tål att översvämmas vid regn och kan nyttjas som naturmark vid
torrväder.
El och tele

Ny bebyggelse ansluts till befintligt el- respektive telenät. E.ON ansvarar för elledningar i området och dessa finns förlagda utmed Lökenäs Bygata och Prästviksvägen. För att
kunna säkerställa elförsörjningen i det nya området behövs ny transformatorstation, ett
E-område för teknisk anläggning finns därför utsatt i plankartans västra del. Ytan inom
E-området där tranformatorstationen kan anläggas är 6 m bred och 10 m lång. Runtom
denna yta är det en 5 m bred prickmark. Detta säkerställer ett skyddsavstånd på minst 5
m mellan transformatorstation och potentiella byggnader och brännbara upplag. Ingen
grävning får heller ske närmre än 5 meter från transformatorstation, och grävningsarbete
får inte utföras på så sätt att marken riskerar att undermineras.
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Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. En teleledning går igenom
kvartersmark på den västra delen av planområdet och bör därmed flyttas innan exploatering.
IP Only har förberett för anslutning till bredband via fiber längs med Lökenäs Bygata.
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare.
Avfall och värme

KSRR svarar för sophanteringen i området. Avfallshantering ordnas inom den egna
fastigheten. KSRR:s regler och rekommendationer ska beaktas.
Närmaste återvinningsstation finns precis öster om Glömmingeskolan, cirka 1,5 km
öster om planområdet.
Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar Det finns inte några kommunala fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet. Kommunen ser positivt på att
koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning. Värmehushållning bör om
möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa energisnåla byggnader.
Hälsa och säkerhet
Översvämning

I och med nybyggnation tillkommer mer hårdgjord yta i området. Området har dock
mycket goda förhållanden för infiltration. En dagvattenutredning har genomförts och
infiltrationsområden säkras inom planområdet genom bestämmelsen (skydd).
Planen tillåter även endast källarlösa hus.
Värme, torka och vind

Planförslaget innebär att en del naturområden skyddas och bevaras vilket innebär att
det blir en fortsatt grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar
för ett bra lokalklimat.
Skred och erosion

Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter och den flacka eller lätt sluttande topografin. Frågan ska beaktas vid grundläggning
av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.
Trafik

Exploatering av planområdet med 22 tomter bedöms kunna generera en trafikmängd
av ca 90 fordonsrörelser per dygn. Trafikmätningar gjordes 5-13 juli 2018 norr och
söder om planområdet. Vid Ytterrör norr om planområdet blev resultatet 198 fordonsrörelser/dygn. Vid Lökenäs söder om planområdet blev resultatet 503 fordonsrörelser/
dygn. Dessa siffror återspeglar dock enbart trafiken under den mest intensiva perioden
sommartid och utgör inget årsmedelvärde (ÅDT). Utifrån resultaten och en uppskattad trafikökning tillsammans med planområdets trafikmängd, görs bedömningen
att planeringen av bostäder i området bör ta hänsyn till en trafikmängd av ca 400
fordonsrörelser/dygn (ÅDT) förbi planområdet.
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Buller

Detaljplanen bedöms inte leda till att riktvärden för buller från vägtrafik överskrids.
Bullerberäkningar som inkluderar framtida uppskattade trafikmängder har genomförts.
Enligt beräkningen bör avståndet mellan vägmitt och bostäder vara minst 12 meter för
att inte riskera att överskrida något av de gällande riktvärdena för buller. Med detta
avstånd kan en uteplats förläggas vid bostadens västra fasad (som vetter åt vägen).
Föreslagen naturmark säkerställer att avståndet mellan väg och bostäder blir tillräckligt
långt.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar
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.
Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt
område redovisas följande:

g/c
3

g2

b5- Östra Lökenäs (ca 20 bostäder) (s. 124)
Området ligger i ett skogsområde precis norr om befintlig bebyggelse i Lökenäs.
Tomterna i området söder och väster om det föreslagna området är relativt små. Vägen
ligger i nära anslutning till Lökenäsvägen där kommunen under slutet av 2014 har fått
igenom en detaljplan som innebär ett kommunalt övertagande av vägen.
-Utformningen av området måste utredas i detaljplan.

g/
c2

befintligt

ng Mycket Hög prio

Lökenäs

n9

n5

g/c2

prio

b5
B1
s1

Ur kommunens ÖP där b5 är planområdet. G/c2 är föreslagen gc-väg ifrån Glömminge Backe till Lökenäsbadet.

GLÖMMINGE

I nord-sydlig riktning går fyr till fyrprojektets föreslagna gc-väg precis väster om planområdet.

b1

g/c
3

länksträcka
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Röhälla

g1

g/c1

g5

p1

s2

b2
g4

f3

Glömminge Borg

g/c2 - Glömming Backe till Lökenäsbadet (s. 128)
Från Glömminge samhälle behövs en cykelanslutning ner till havet och Lökenäsbadet.
Många fotgängare och cyklister färdas utmed sträckan dagligen under sommarmånaderna då trafiken av bilar samtidigt är som högst.
-Det lämpligaste alternativet till sträckning skulle vara från planerat bostadsområde
i Glömminge backe precis norr om naturområdet (n5 enligt karta Algutsrum/Glömminge) och rakt västerut.
-g/c-vägen ska om möjligt vara i hårt packat grus eller annat genomsläppligt material.
g/c1 - Röhällakrysset till Stora Rör (s. 85)
Den föreslagna sträckan är en del av Ölands turistcykelprojekt Fyr till fyr. Norr om
Röhällakrysset finns idag ingen utbyggd cykelväg men vägen är relativt lågt trafikerad
och kan fungera för blandtrafik. Längre norrut behöver genomfartsvägar för cykeloch gångtrafik skapas för att leda cykelvägen vidare upp mot Ispeudde och Stora Rör.
-De delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är begränsad eller obefintlig
ska prioriteras utmed den aktuella sträckan.
-Gång- och cykelvägen är ett viktigt mellankommunalt intresse, inte minst med
tanke på planerad utbyggnad kring Stora Rör och Rälla. Kommunen ställer sig därför
positiv till en samfinansiering med Borgholms kommun av vissa delsträckor i den
norra kommundelen.
Öster om planområdet finns naturområde n5 och västerut naturområde n9 redovisade i kommunens översiktsplan:

n5 - Lövskogslund nedanför Glömminge Backe (s. 129)
Lunden ligger i anslutning till bostadsområdet (B1) som ligger strax nedanför Glömminge backe och norr om Glömminge Kyrka. Lunden sköts idag av markägaren
genom ett naturvårdsavtal mellan denne och Skogsverket. Lunden utgörs av lövskog
i flera skikt. Buskskiktet är tätt, men framkomligt och i trädskiktet finns flera större
träd, nästan uteslutande lövträd. Idag används området för bete för hästar, men är
också frekventerat av vilda djur, såsom rådjur, älgar och harar. Mycket vatten blir
stående i området under delar av året.
-Området ska skyddas som ett viktigt när-rekreationsområde för de boende i Glömminge.
-Området kan komma att utgöra del i en länk för fotgängare, ryttare och cyklister och
på sikt leda vidare västerut mot Kalmarsund.
n9 - Kustnära lövskogsområden - Brofästet till Stora Rör (s. 130)
Utmed hela nordvästra kuststräckan finns stora sammanhängande områden med
kustnära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta med ek i
trädskiktet. Skogen är på många ställen flerskiktad.
-I samband med eventuella exploateringar i kustnära lövskogar ska inventering alltid
göras för att säkerställa bevarandet av befintliga naturvärden.
-De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- och upplevelsevärden.
-På platser där ek och gran växer tillsammans finns behov av att utreda om det går att
rensa bort gran då dessa annars riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.
-Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för framtida utveckling av naturvärden.
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Utöver de platsspecifika ställningstagandena i kommunens översiktsplan finns även
generella som rör landskapet, infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor
del kommunens planering.
Exempelvis är kommunens ställningstagande att i samband med ny bebyggelse ska
befintliga kulturvärden samt det bebyggda områdets karaktär alltid beaktas och utnyttjas. Utbyggnad och underhåll av cykelvägsnätet ska prioriteras i anslutning utmed högt
frekventerade sträckor. Möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg ska alltid beaktas i
samband med utbyggnad och nedgrävning av vatten- och avloppsledningar. Kommunen
ska föreskriva öppna dagvattenlösningar i samband med exploatering av nya områden.
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.
Planprogram

Planen föregås inte av något planprogram.
Detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser

Mörbylånga kommun grundkarta
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Detaljplan: F215- Detaljplan för vägar inom Röhälla - Lökenäs, utmed fastigheterna
Röhälla 2:2, Brostorp 3:19 m fl. Laga kraft 2014-11-13.
Planens syfte är att kommunen tar över huvudmannaskapet för del av vägsträckan
från tryckstegringsstationen i Röhälla (vid fastigheterna Röhälla 2:2 – Glömminge
1:18) via Lökenäs, vägen till Lökenäs badplats samt från Lökenäs mot Ytterrör och
från Ytterrör österut till väg 136 vid Glömminge Backe. Sträckan skall bli öppen för
allmän trafik och väghinder skall tas bort. Kommunen tar över drift och underhåll för
dessa vägar som till olika delar ingår i olika samfälligheter.
Under planprocessens gång har överenskommelse skett med Lökenäs samfällighetsförening och kommunen att en avsiktsförklaring som avser den framtida hanteringen
av vägen ska upprättas. Det är inte avsikten att ta mark från bostadstomter i samband
med ändringen avhuvudmannaskapet. Där bostadstomter ligger nära vägen kan
hastighetsbegränsningar och fysiska hinder styra trafiken. Kommunen kommer att
måna om att befintlig karaktär behålles.
Detaljplan: F141- Detaljplan för del av Glömminge 1:58. Laga kraft 2001-07-11.
Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet.
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Bostadsbebyggelse med en våning och en högsta
byggnadshöjd på 3,5 meter tillåts. Byggrätten är 150 kvm för huvudbyggnad och 50
kvm för uthus. Annan än kommunen är huvudman för allmän plats.
Detaljplan: F136- Detaljplan för Glömminge 1:59, del av Glömminge 1:58 och s:4.
Laga kraft 1999-11-04.
Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet.
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Bostadsbebyggelse med en våning och en högsta
byggnadshöjd på 3,5 meter tillåts. Byggrätten för befintlig fastighet Glömminge 1:59
är 200 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för uthus. För resterande fastigheter är
byggrätten 150 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för uthus. Annan än kommunen är
huvudman för allmän plats.
Detaljplan: F22- Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för fast.
Röhälla 1:4 m fl. Fastställd 1966-08-23.
Planen medger fristående bostadshus med högst en våning, vind får ej inredas. Högsta
höjd är 3,0 meter och byggrätten är 100 kvm. Tomtplatser är ämnade att bli 12-1500
kvm stora och de olika bebyggelsegrupperna ska åtskiljas genom grönområden och
gångstråk.
Detaljplan: F149- Detaljplan för fastigheten Brostorp 46:18 m. fl. Laga kraft 2003-0421.
Planen möjliggör utökad byggrätt med avseende till tidigare detaljplan, F 22.
Bostadsbebyggelse i högst en våning utan vindsinredning tillåts, högsta byggnadshöjd
är 3,5 meter. Största totala byggnadsarea är 160 kvm, varav huvudbyggnad högst 120
kvm och uthus högst 40 kvm. Fasader ska vara av träpanel. Annan än kommunen är
huvudman för allmän plats.
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Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)
Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap

Planområdet ligger inte inom jordbruksmark. Skogen har ej betydelse för skogsnäringen.
Riksintresse 3 kap

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.
Riksintresse 4 kap

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 till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet.
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.
Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsverkets
tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 100.000
invånare och större vägar med över 3 miljoner fordon/år. Berört planområde omfattas
därmed inte av denna MKN. De bullerberäkningar som gjorts visar att gällande riktvärden inte överskrids vid föreslagna bostäder.
Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter.
Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt
PM 10 (partiklar i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors
hälsa och miljö. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalitet. Planförslaget
medför en liten trafikökning lokalt men inte i den omfattningen att den bedöms medföra
någon försämring av utomhusluften.
Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga-Borgholm SE628596154217, kalkberg. Grundvattnet har god kemisk och kvantitativ status.
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten. Det
finns inte några kända markföroreningar i området.
Dagvatten från området rinner västerut mot ytvattenförekomsten (kustvattnet) S n
Kalmarsund SE564250-162500. Kustvattnet har måttlig ekologisk status. Den kemiska
statusen är god (utan överallt överskridande ämnen). God ekologisk status ska uppnås
2027. Det största problemet bedöms vara övergödning.
En dagvattenutredning har tagits fram vilken visar att förutsättningarna för lokalt
omhändertagande genom infiltration är mycket goda.
Delar av skogsområdet skyddas som naturområde samt översvämningsyta i plankarta
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vilket säkerställer möjlighet till infiltration av dagvatten.
Dagvattnet från föreslagen lokalgata föreslås ledas ut och infiltrera i naturområde, i en
naturlig lågpunkt. Genom infiltration sker även en viss rening av vattnet.
Genomförandet av planen bedöms inte leda till att MKN för vatten överträds, varken
för grundvatten- eller ytvattenförekomsten.
Områdesskydd 7 kap
Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB.
Generellt biotopskydd

Det finns inga stenmurar, diken eller liknande som omfattas av det generella biotopskyddet i jordbrukslandskap. Det finns en stenmur mot angränsande fastighet i norr,
men den bedöms inte omfattas av biotopskydd.
Övriga planförutsättningar
Landskapsbildsskydd NVL 19 §

Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.
Artskyddsförordningen och Rödlistan

Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.
Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper
Direkt väster om planområdet, väster om vägen, finns ett lövskogsområde som är
utpekad nyckelbiotop (Skogsstyrelsen). Nyckelbiotopen beskrivs som en sekundär
ädellövskog på 5,8 ha med spärrgreniga grova träd, framförallt ek. Nyckelbiotopen
sträcker sig över andra sidan vägen in till planområdets sydvästra kant. Området skyddas i planen genom bestämmelse Natur (skog) - Ädellövsskogen och hasselbeståndet
ska bibehållas, död ved ska ligga kvar. En mindre del av skogsområdet behöver
avverkas pga vägdragning.
Länsstyrelsen

Naturvårdsplaner
Planområdet är inte utpekat i naturvårdsplanen (Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001), men direkt väster om planområdet finns ett stort antal
skyddsvärda träd utpekade inom länsstyrelsens inventering. Länsstyrelsen har
genomfört en inventering av skyddsvärda träd i kustnära lövskogar i norra delen av
Mörbylånga kommun 2016.
Kommunala beslut
Klimatstrategi

Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klimatarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående
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klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål
finns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärmningsformer.
Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017 och redovisar översiktsplanens övergripande mål för planering och bostadsbyggande, samt anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Översiktsplanens mål är bl a att verka för en god arkitektur
som är framåtblickande och förankrad i platsens särart, att stimulera till boende utanför
kommunens tätorter, att ha en god plan- och markberedskap och att verka för grönområden och allmänna platser med god standard m.m. Bostadsförsörjningsprogrammets
övergripande riktlinjer är:
A. Antalet bostäder i det totala bostadsbeståndet i kommunen ska öka.
B. Varierat och differentierat boende i hela kommunen.
C. Boende för alla.
D. Strategiskt boende.
Kopplat till var och en av övergripande riktlinjerna finns ett antal konkreta åtgärder eller
strategier för hur kommunen ska arbeta vidare framöver.
Tillgänglighetsplan

Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder för
personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.
Checklistor
Checklista för miljöbedömning

Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda
om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för
kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Ställningstagande till miljöbedömning

En checklista, upprättad 2018-04-19 och reviderad 2018-11-22, bifogas planförslaget.
Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en
betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
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
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checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.
Ställningstagande till sociala konsekvenser

˗ Inom planområdet och i dess närhet finns naturlandskap med goda möjligheter att
uppleva naturen och att leka och röra på sig.
˗ Serviceställen och närmaste busshållplatser finns på ett visst avstånd ifrån planområdet. Ur jämlikhetssynpunkt och vad gäller barns och ungdomars möjlighet att klara sig
själva skulle närmare placering vara att föredra, samtidigt består närområdet av smala
landsvägar och mestadels fritidshus.
˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsättningar för fler att inkomma med synpunkter.
˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga
som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet.
˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska berörda myndigheter och organisationer höras
i planärende och ha möjlighet att inkomma med sypunkter. Kommunen vidtar inga
extra åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.

Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 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

Annan är kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom kommunen inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. En gemensamhetsanläggning bildas för det nya området vilken får ansvar för allmän platsmark.
Kommunen ansvarar för vatten och spillvatten.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är telenätägare i området.
IP Only är bredbandsnätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.
Avtal

Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen
antas vilken reglerar teknisk utformning, kostnadsfördelning och fastighetsrättsliga
frågor. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utformning av vägar, VA-ledningar och dagvattenhantering inom planområdet. Exploateringsavtalet ska även behandla
Antagandehandling
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kommunal ledningsrätt på mark som ej tillhör kommunen. Exploateringsavtalet kan
även behandla byggtrafikens tillförsel till planområdet.
Ansvarsfördelning

Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark samt iordningställande av
allmän platsmark ansvarar exploatör för.
Tidplan för genomförandet

Detaljplanen bedöms vara klar i mitten av 2019 och därefter kan projektering och
byggnation påbörjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning

Planförslaget innebär att 22 nya fastigheter kan bildas. Fastighetsbildning sker genom
avstyckning vilket ansöks hos Lantmäteriet och ombesörjs och bekostas av exploatör.
Eftersom enskilt huvudmannaskap föreslås övergår allmän platsmark till gemensamhetsanläggning.
Ekonomiska åtgärder
Plankostnad

Plankostnader betalas av sökanden, Hovbohus AB.
Kostnad för genomförande

Kostnader för erforderliga utredningar samt anslutning till kommunala ledningar, förändringar i infrastruktur och utbyggnad av dagvattenhantering betalas av exploatören.
Tekniska åtgärder
Vatten och avlopp

Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter
anvisas av kommunens tekniska affärsverksamhet.
Energi och tele

Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrådas
med respektive nätägare.
Tekniska utredningar

En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco.
Dokumentation och kontroll

Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunen. Detaljprojektering ska utföras enligt detaljplan och exploateringsavtal och vara underställd kommunens kontroll. Granskning ska ske löpande och omgående. Brister och anmärkningar
meddelas omgående och förnyad granskning ska ske då detta avtalas.
Antagandehandling
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Konsekvenser av planens genomförande
Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då skogsområdet tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planområdet är dock anpassat efter höga naturvärden i området och sparar
viss naturmark. Planområdets naturliga sluttning ska bibehållas.
Infrastruktur och kommunikation
Detaljplanen innebär att två nya infartsvägar skapas till Lökenäs Bygata. Ett grönstråk
bevaras i norra planområdet som möjliggör för passage genom området.
Boende och service
Kommunen har brist på bostäder och detaljplanen möjliggör ett tillskott på 22 fastigheter i attraktivt läge med goda pendlingsmöjligheter.
Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det
bedöms finnas goda möjligheter för detta inom planområdet.

Antagandehandling
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Sammanfattning
På uppdrag av Mörbylånga kommun har Naturcentrum AB utfört en naturvärdesinventering av ett område vid Glömminge på Öland. Naturvärdesinventeringen
har omfattat ett område på 13,4 ha, som nästan helt utgörs av skogsmark. Detaljerad angivelse för fynd av naturvårdsarter, inventering av värdeelement och generella biotopskydd inkluderades som tillägg till grundutförandet av naturvärdesinventeringen. Rapporten ska användas som underlag till detaljplanering av
området.
Inventeringsområdet omfattas inte av några specifika områdesskydd eller riksintressen för naturvård. Den västra delen ingår dock i generellt strandskydd. Av
rödlistade arter fanns före inventeringen endast ett fynd av skumticka rapporterade inom inventeringsområdet eller dess närhet (oklart exakt var). Av rapporterade naturvårdsarter i övrigt fanns främst kärlväxter som anges vara signalarter
för skyddsvärd skog, till exempel skogsknipprot. I nära omgivningar har bland
annat den fridlysta och vedlevande skalbaggen ekoxe noterats årligen.
Naturcentrums naturvärdesinventering av området vid Glömminge 2016 resulterade i två naturvärdesobjekt, som båda bedömdes ha högt naturvärde (Figur 1).

Figur 1. Identifierade naturvärdesobjekt (röda ytor = högt naturvärde) och särskilt
värdefulla värdeelement (gula fyllda cirklar) inom inventeringsområdet vid Glömminge på Öland. Inga generella biotopskydd i odlingslandskapet hittades. För mer
detaljer se Figur 4.
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Det större objektet är en hasselrik ekskog med lundflora i den västra delen, och
det mindre objektet är en östvänd sandbrink på vilket det växer senvuxen hassel.
Ekskogen har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Inga strukturer i jordbrukslandskapet hittades som kan bedömas ingå i generellt
biotopskydd i odlingslandskapet. Totalt åtta värdeelement identifierades; det rör
sig främst om grova träd (ekar), men i enstaka fall även av grova ädellövlågor (ask,
ek). Samtliga förekommer inom naturvärdesobjektet i ek-hasselskogen. Nämnas
kan också ett mindre antal högvuxna tallar, som växer ensamma i eller i lösa
grupper i den unga tallplanteringen, utan påtagliga nutida naturvärden, i inventeringsområdets östra del.
Två rödlistade arter noterades av Naturcentrum inom inventeringsområdet under
inventeringen 2016. Det rörde sig om ask och stare, som häckade i ett bohål i en
grov ek. Av naturvårdsarter i övrigt kan nämnas blåsippa, buskstjärnblomma, gulsippa, lundelm, lönnlav, murgröna, ormbär, skogsknipprot (fridlyst), skogsstarr,
skärmstarr och tandrot. Flertalet av de uppräknade arterna anses vara goda
signalarter för skyddsvärd skog. Därutöver hittades lämningar av ekoxe, en vedlevande och fridlyst art. Fördjupade artinventeringar ingick dock inte i uppdraget,
och fler fridlysta arter inom inventeringsområdet kan därför inte uteslutas. Sammantaget är naturvärdena inom inventeringsområdet koncentrerade till de båda
naturvärdesobjekten.

En grusväg tvärar inventeringsområdet i nord-sydlig riktning. Väster om vägen växer
en hasselrik ekskog, och öster om vägen unga tallplanteringar på sandig mark.
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Naturvärdesinventering av område vid
Glömminge i Mörbylånga kommun 2016
Uppdrag
Mörbylånga kommun håller på att ta fram en detaljplan för ett område i vid
Glömminge på Öland. Som underlag till detaljplanen behövs en naturvärdesinventering, vilken ska följa svensk standard SS 199000: 2014. På uppdrag av
Mörbylånga kommun har Naturcentrum AB därför utfört en naturvärdesinventering 2016 av aktuellt område vid Glömminge, där bland annat uppförande av
bostäder föreslagits. Aktuellt område att inventera är 13,4 ha stort, och utgörs
så gott som helt av skogsmark (Figur 2).

Figur 2. Inventeringsområdet (inramat av röd linje) vid Glömminge är nästan helt
skogsmark, men gränsar till odlingslandskap i öster och stugbebyggelse främst i
söder. Avståndet till stranden är drygt 100 m räknat från inventeringsområdets västra
del.
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Metodik
Naturvärdesinventering (NVI)
För bedömning och klassificering av naturvärden användes den nya standardiserade metoden för naturvärdesinventering (SS 199000: 2014). Syftet med NVI är
att ”identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av
positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa”. Bedömningen grundar sig på det nuvarande värdet för biologisk mångfald sett från förekomst av naturvårdsarter och biotopkvalitet samt
sällsynthet och hot. Betoningen på de aktuella förhållandena för biologisk mångfald innebär att värden för till exempel friluftsliv, geologi och landskapsbild inte
inkluderas i bedömningen, ej heller ingår objektets framtidspotential vid restaurering. Vid angivelse av biotoper i naturvärdesobjekt har en en beskrivning gjorts.
Tre nivåer av naturvärdesklasser är aktuella i detta projekt (att identifiera visst
naturvärde - naturvärdesklass 4 ingick inte i uppdraget):
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.

Detaljerad redovisning av artförekomst (noggrannhet 10-25 m) ingick som
tillägg i uppdraget liksom kartering av generella biotopskydd i odlingslandskapet samt inventering av värdeelement. Karteringen inom inventeringsområdet skulle göras med detaljeringsgraden medel. Det innebär att ytobjekt på
0,1 ha eller mer karterades liksom ett linjeformat objekt med en längd av 50 m
eller mer och med en bredd av 0,5 m eller mer.

Insamling och sammanställning av uppgifter
Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen
insamlades från olika myndigheters hemsidor, främst Länsstyrelsens WebbGIS
(Länsstyrelsen i Kalmar län). Eftersök och kontroller gjordes även på andra myndigheters hemsidor (Mörbylånga kommun, Naturvårdsverket, Jordbruksverket
och Skogsstyrelsen) eller i känd litteratur. Därutöver begärdes och erhölls utdrag
av alla artfynd från ArtDatabankens databaser (ArtDatabanken 2016-06-15) från
aktuellt område med närmaste omgivningar.

Fältbesök i inventeringsområdet
Naturvärdesinventering i fält utfördes den 18 maj och den 21 juli 2016. Vädret var
gynnsamt under inventeringsdagarna med sol eller växlande molnighet, en temperatur kring +20 grader och svaga-måttliga vindar.
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Beskrivning av området
Inventeringsområdet vid Glömminge utgörs nästan helt av skogsmark, som ingår i
mellersta Ölands kustskog. Skogsområdet vetter västerut mot strandnära delar av
Kalmarsund och österut mot åkermarker. Ädellövskog ansluter norrut, medan
stugområden ansluter söderut. En grusväg korsar inventeringsområdet i nordsydlig riktning. Väster om vägen dominerar ädellövskog med ek och hassel på
mullrik jord som sluttar aningen mot väster. Österut dominerar ung likåldrig talloch björkplanteringar på mager sandig jord. Den allra östligaste remsan av inventeringsområdet är åkermark. Inga vattendrag korsar området, men terrängsvackor
med sumpstråk finns lite mosaikartat i de nedre (västra) delarna av ädellövskogen.

Kända uppgifter om området
Skyddad natur
Ingen del av inventeringsområdet är formellt skyddat som biotopskydd, Natura
2000-område, naturminne eller naturreservat. De mest kustnära delarna omfattas
dock av strandskydd.

Naturinventeringar
Inga objekt i inventeringsområdet har pekats ut i Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket 2002-2004) eller i den tidigare utförda Ängs- och hagmarksinventeringen (Länsstyrelsen 1990-1996). En sekundär ädellövskog på 5,8 ha
har pekats ut som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen). Inga skyddsvärda träd har registrerats inom inventeringsområdet (Trädportalen).

Naturvårdsintressen
Inga riksintressen berör inventeringsområdet. Det finns inget kommunalt naturvårdsprogram för Mörbylånga kommun. I Länsstyrelsens naturvårdsplan (Forslund
2001) berörs inte inventeringsområdet av några utpekade objekt.

Naturvårdsarter
I ArtDatabankens databaser (uttag 2016-06-15) fanns några få sentida rapporterade fynd av rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) inom inventeringsområdet
(Figur 3). Det rör sig i första hand om skumticka (NT)) som noterats växa på alm i
stugområde vid Lökenäs 2004. Den exakta platsen är oklar, och kan ligga utanför
inventeringsområdet. Almen kunde inte hittas vid årets inventering. Vanlig backtimjan (NT) har rapporterats strax utanför (norr om) området (Figur 3).
Av naturvårdsarter i övrigt (Hallingbäck 2013) finns uppgift om förekomst av
ekoxe samt liten ekbock (NT) strax sydväst respektive norr om inventeringsområdet. Därutöver har enstaka signalarter för skyddsvärd skog noterat i angränsning
till de södra, västra och norra delarna av området, och i något fall även inom
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Figur 3. Aktuella fynd (1980-2015) av naturvårdsarter, dvs. rödlistade arter, fridlysta
arter eller signalarter för skyddsvärd skog i inventeringsområdet eller i dess nära
anslutning enligt uppgifter från ArtDatabanken (2016-06-15). Namn utan koppling till
punkt markerar att de rapporterats utanför inventeringsområdet.

området. Det rör sig om arter som murgröna, skogsbingel, skogsknipprot (fridlyst
som orkidé) och skärmstarr.

Naturvärdesinventering
Naturvärdesobjekt
Totalt har två naturvärdesobjekt avgränsats inom inventeringsområdet (Figur 4).
Det utgörs dels av en hasselrik ekskog belägen främst väster om den korsande
vägen, dels om en östvänd sandbrink i den östligaste delen av inventeringsområdet. Båda objekten bedömdes ha högt naturvärde. Naturvärdesobjekten presenteras utförligare på annan plats i rapporten (Bilaga 1).

Värdeelement
Totalt har åtta värdeelement prickats ut inom inventeringsområdet (Tabell 1, Figur 4). Det rör sig mest om grövre ekar, någon tall samt ett par grova ädellövlågor
(ask, ek). Exempel på hur dessa värdeelement ser ut visas i Bilaga 2. Dessa träd
pekas ut som värdeelement eftersom de är rötskadade, innehåller håligheter, är
savande eller är på annat sätt särskilt värdefulla för biologisk mångfald. Det kan
också nämnas att det finns enstaka eller grupper av högvuxna äldre tallar i den
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Figur 4. De två identifierade naturvärdesobjekten(nr 1-2) bedömdes båda ha högt
naturvärde. Särskilt värdefulla värdeelement (A-H) anges med gul fylld cirkel. Alla
sådana värdelement hittades i naturvärdesobjektet väster om den korsande vägen.

unga tallplanteringen öster om vägen. Dessa tallar har dock inga påtagliga naturvärden idag.
Tabell 1. Av Naturcentrum utpekade värdeelement inom inventeringsområdet 2016.
Angivna mått på diameter (i brösthöjd) är minimummått.

Nr
A
B
C
D
E
F
G
H

Värdeelement Diameter Nkoord Östkoord
grov tall
80 cm 6288959 150912
grov ek
100 cm 6288955 150927
grov eklåga
80 cm 6289096 150915
grov ek
100 cm 6289078 150903
grov ek
80 cm 6289040 150920
grov asklåga
60 cm 6289020 150917
grov ek
90 cm 6288996 150898
grov ek
100 cm 6289134 150916

Naturvårdsarter påträffade under inventeringen
Viktigt att påpeka är att inventeringsresultatet bara ger ett stickprov på det urval
av arter som kan noteras vid dessa tidpunkter på året. Fördjupade artinventeringar utfördes inte, och att det kan finnas förekomster av fler naturvårdsarter. Störst
sannolikhet att finna dessa finns den hasselrika ekskogen väster om vägen. För
den vidare hanteringen av fridlysta arter bör samråd ske med Länsstyrelsen.
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Rödlistade arter
I samband med inventeringen 2016 hittades totalt två rödlistade arter inom inventeringsområdet, nämligen ask (EN) och stare (VU) (Tabell 2, Figur 5). Ett urval
arter presenteras på bild (Bilaga 3). Staren häckade i en ihålighet högt uppe i ek.
Ask påträffades i en så stor mängd i den hasselrika ekskogen, att det utgjorde ett
betydande inslag i skogstypen. På grund av den stora mängden av förekomster
togs inga koordinater för enskilda träd. I enlighet med metodiken (SS 199000)
vägs ask inte in i bedömningen av naturvärdet eftersom hotbilden beror på sjukdomar, och artens framtida existens beror alltså inte på att vissa geografiska områden bevaras.

Fridlysta arter
Arter i Artskyddsförordningen (2007: 845) har inte särskilt eftersökts, men några
sådana arter har påträffats i samband med naturvärdesinventeringen (Tabell 1).
Särskilt ekoxe kan nämnas. Rester av en hane (från 2015) hittades i sandslänten i
områdets östligaste del (Bilaga 3). Dessutom växer orkidéen skogsknipprot på
flera platser i den hasselrika ekskogen. Som orkidé är den också fridlyst.
Alla vilda fåglar omfattas till exempel av Artskyddsförordningen. Fåglar ingick dock
inte i Naturcentrums uppdrag att särskilt eftersöka. Vidare är gullviva fridlyst enligt Artskyddsförordningen i den betydelsen, att den inte får grävas/dras upp med
rötterna eller kommersiellt plockas och utnyttjas.

Signalarter och övriga värdearter
Utöver rödlistade och fridlysta arter påträffades även flera signalarter för skyddsvärd skog (Tabell 1, Figur 5) (Norén m.fl. 2002). Särskilt lundfloran med blåsippa,
buskstjärnblomma, gulsippa, skärmstarr och tandrot bör nämnas, men även värTabell 2. Av Naturcentrum funna naturvårdsarter (rödlistade, artskyddade och signalarter) inom inventeringsområdet 2016. Några kärlväxter har inkluderats i tabellen som
värdearter, då de tidigare har varit rödlistade eller har höga krav på livsmiljön.

Svenskt namn
stare
ask
blåsippa
buskstjärnblomma
gulsippa
lundelm
ormbär
skavfräken
skogsknipprot
skogsstarr
skärmstarr
tandrot
lönnlav
ekoxe
praktbyxbi
småfibblebi

Vetenskapligt namn

Kategori

Sturnus vulgaris
VU, fridlyst
Fraxinus excelsior
EN
Hepatica nobilis
signalart
Stellaria holostea
signalart
Anemone ranunculoide
signalart
Elymus caninus
signalart
Paris quadrifolia
signalart
Equisetum hyemale
signalart
Epipactis helleborine
signalart, fridlyst
Carex sylvatica
värdeart
Carex remota
signalart
Cardamine bulbifera
signalart
Bacidia rubella
signalart
Lucanus cervus
fridlyst
Dasypoda hirtipes
värdeart
Panurgus calcaratus
värdeart
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Organismgrupp Förekomst i objekt
Fåglar
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Lavar
Skalbaggar
Steklar
Steklar

1
1
1
1, 2
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1
2
2
2

Figur 5. Fyndplatser för rödlistade arter (röd prick, ArtDatabanken 2015) och signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000, Norén m.fl. 2002) samt ytterligare några värdearter (jfr Tabell 1 ovan) som noterades i samband med Naturcentrums inventering i
området 2016. Dessutom förekom ask (rödlistad som EN) rikligt och spritt i ekhassellunden väster om den korsande vägen. Notera att ekoxe, skogsknipprot och
alla fåglar är fridlysta enligt Artskyddsförordningen.

dearter som skavfräken och skogsstarr. I den östvända sandbrinken noterades
tidigare rödlistade solitärbin, som praktbyxbi och småfibblebi, vilka kan anses vara
värdearter. Dessutom noterades parasiterande steklar och tvåvingar, vilka ytterligare styrkte värden för insekter i den sandiga brinken.

Slutsatser
•

•
•

•

•

Naturvärdesinventeringen resulterade i två naturvärdesobjekt, vilka båda
bedömdes ha högt naturvärde. Det rörde sig dels om en större hasselrik
ekskog i den centrala och västra delen, dels om en hasselrik sandslänt i
den östligaste delen.
Inga generella biotopskydd i odlingslandskapet identifierades.
Totalt åtta värdeelement pekas ut. Dessa värdeelement är en grov tall,
grova ekar eller lågor av ek eller ask som finns i naturvärdesobjekt 1, väster om den korsande vägen.
Två rödlistade arter påträffades under Naturcentrums inventering 2016,
nämligen ask och stare. Flera signalarter för skyddsvärd skog noterades,
mest kärlväxter i den hasselrika ekskogen. Den fridlysta arten skalbaggen
ekoxe påträffades i sandslänten i öster.
Vidkroniga grova ekar, såväl gamla grova som medelåldriga, ekstubbar
och eklågor är särskilt värdefulla att spara i den planerade bebyggelsen på
grund av förekomst av den fridlysta ekoxen i landskapet. Även blommande buskar och träd bör beaktas i detaljplaneringen.
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•

•

Den hasselrika ekskogen utgör en sammanhållen värdefull ädellövskogsmiljö och är känslig för exploatering. Eventuella ingrepp bör föregås av
noggrann planering och ett genomförande med försiktighetsåtgärder som
minimerar eventuella skador.
Naturvärdesobjektet vid sandslänten i öster kan komma att påverkas negativt om en exploatering sker av de västra delarna av den naturliga sandåsen, som objektet är en del av. Sandåsen kan därför betraktas som en
helhetsmiljö och ej omfattas av exploatering. Detta bör beaktas i detaljplaneringen.
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Forslund, M. (red.). 2001. Natur och Kultur på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län.
Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken Rapporterar nr 14.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
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Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket. 2009. Handbok för Artskyddsförordningen. Handbok 2009:2.
Nitare, J. 2000. Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen.
Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. 2002. Handbok för
inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen.
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Bilaga 1. Beskrivning av naturvärdesobjekt
Högt naturvärde (klass 2), objekt 1-2
Objekt 1 – 6,5 ha

Hasselrik ekskog med fallen eklåga. Mark med ett rikt utvecklat fältskikt av främst
sippor under våren. 2016-05-18.

Besöksdatum: 2016-05-18 och 2016-07-21.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Ek-hassellund
Natura 2000 naturtyp: Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ (9160)
Beskrivning: Relativt stor ek-hassellund på mark med mulljord, dock inte påtagligt
kalkrik. Riklig förekomst av ask i de centrala och västra delarna samt även
inslag av al, asp, avenbok, björk, gran, rönn och sälg. Hasselbuskar finns av
olika ålder. Måttlig förekomst av död ved, som grova lågor och grova
rötskadade träd. Tidigare påverkan märks genom förekomst av flera grova
gamla ekstubbar, som ändå vittnar om ekkontinuitet i området. Inslag finns av
smärre grunda våtmarker och fuktstråk täckta av beståndsbildande skavfräken
samt steniga smärre åsbildningar. Till del homogen likåldrig skog, men det
finns också delar som är olikåldrig och flerskiktad. Rikligt med hassel. Rikt
utvecklad vårflora med vitsippa som dominant. På försommaren finns partier
med liljekonvalj, harsyra, humleblomster och älggräs. Även förekomst av en
artrik fågelfauna. Observera att objektet även omfattar mark öster om den
tvärande grusvägen.
Biotopkvalitéer: Gamla grova ekar, rötskadade träd, ektorrträd, fågelbon i
ekhåligheter, döda ekgrenar, grova ädellövlågor, äldre avenbokar, äldre
14

På sommaren är lövskogen tät och mörk. 2016-07-21.

hasselstammar (hasselrunnor), solexponerade bryn, smärre våtmarker med
skavfräken som torkar ut, steniga torråsar (potentiellt värdefulla
svampmiljöer).
Naturvårdsarter: Ask (EN) riklig, blåsippa (S) sparsam, buskstjärnblomma (S)
tämligen riklig, gulsippa (S) sparsam, lundelm (S) sparsam, lundskafting
(värdeart) sparsam, lönnlav (S) 1 ask, murgröna (S) tämligen riklig, ormbär (S)
sparsam, skavfräken (värdeart) riklig i västra delen, skogsknipprot (Artskydd, S)
sparsam, skogsstarr (värdeart) spridd, skärmstarr (S) sparsam, stare (VU) 1 par
häckade och tandrot (S) riklig.
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde.
Gränsöverskridande objekt: Liknande miljöer finns i anslutning till inventeringsområdets norra del. Dessa externa delar är dock mer ljusöppna och har en
delvis annan karaktär.
Lagligt skydd: De västligaste delarna av inventeringsområdet omfattas av
strandskydd.
Tidigare inventeringar: Stora delar av objektet har pekats ut som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen(sekundär ädellövskog med spärrgreniga grova träd, 5,8 ha).
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Objekt 2 – 0,2 ha

Östvänd sandig slänt mot åkermark i den östligaste delen av inventeringsområdet.

Besöksdatum: 2016-05-18 och 2016-07-21.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Bryn, grova ädellövträd, sandslänt, hässle
Natura 2000 naturtyp: Beskrivning: Östvänd sandslänt utmed stora delar av skogsområdets östra gräns.
Då sandslänten vetter mot öppen åkermark sker solinstrålning under stora
delar av dagen. I sandslänten finns ett antal äldre relativt grova ekstubbar, som
troligen nyttjas av ekoxe för föryngring. Krumma lågvuxna ekar växer också i
brantzonen. I sandsläntens övre del finns rothak med lämpliga platser för
sandanknuten insektsfauna, t.ex. solitära bin och parasiterande tvåvingar.
Gamla senvuxna och täta hasselbuketter växer på ovansidan av sandslänten
och tillför värden för bland annat vedlevande arter och potentiellt för
mykorrhiza-svampar. Gott om myrstackar utmed sandslänten.
Biotopkvalitéer: Gamla grova ekstubbar, sandslänter med rothak, solexponerade
bryn, blomrika buskage, gamla senvuxna hasselbuketter.
Naturvårdsarter: Ekoxe 1 hane (Artskydd), blåoxe (Artskydd), buskstjärnblomma
(S) sparsam, praktbyxbi (värdeart) 1 hane, småfibblebi (värdeart) 1 hane och
tandrot (S) sparsamt. Det finns stor potential att finna fler naturvårdsintressanta insekter och även svampar i sandslänten, så att artvärdet blir högt.
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde.
Gränsöverskridande objekt: Objektet ligger i en sandig bygd. En hagmark med
gamla ekar finns några hundra meter öster om objektet.
Lagligt skydd: Tidigare inventeringar: Inte känt.
16

Ovanpå sandbrinken växer senvuxen hassel i buketter på stora sockelbildningar.
Sannolikt är sockelbildningarna gamla. 2016-07-21.

I sandbrinken finns rester av gamla ekar i form av barklösa stubbar. Möjligt
utvecklingssubstrat för ekoxe. 2016-05-18.

Övrigt: Det bör påpekas att naturvärdesobjektet omfattar endast ytan med det
nuvarande bedömda naturvärdet, dvs. brynzonen med ca 15-20 m bredd.
Objektet är dock del av en minst dubbelt så bred sandås, som kan betraktas
utgöra en helhetsmiljö.
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Bilaga 2. Foton av värdeelement

Värdeelement 1: Gammal grov ek med murgröna i brynkant i områdets södra del.
Ytterligare ett tiotal ekar av liknande typ som på bilden ovan identifierades och
koordinatsattes i objekt 1. 2016-05-18.
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Bilaga 3. Foton av ett urval naturvårdsarter

Den fridlysta vedlevande skalbaggen ekoxe påträffades i den östligaste delen av
inventeringsområdet. Ett huvud av en hane (från 2015) låg i sandbrinken nära
ekstubbar, som kan vara utvecklingssubstrat. 2016-05-18.

Gulsippa påträffades i den hasselrika ekskogen i inventeringsområdet. Den anges
vara en god signalart för skyddsvärd skog. 2016-05-18.

19

Blåsippa påträffades sällsynt i den hasselrika ekskogen i inventeringsområdet. Den
anges vara en god signalart för skyddsvärd skog. 2016-05-18.

Tandrot var spridd och relativt allmän i den hasselrika ekskogen i inventeringsområdet. Den anges vara en god signalart för skyddsvärd skog. 2016-05-18.
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Murgröna klättrade på många trädstammar i den hasselrika ekskogen i inventeringsområdet. Den anges vara en signalart för skyddsvärd skog. 2016-05-18.

Blad av orkidéen skogsknipprot växte inne i den täta skuggiga skogen. Ingen planta
hittades där blommande. Arten är fridlyst (som alla orkidéer) och anges vara en
signalart för skyddsvärd skog. 2016-07-21.
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Inledning
En detaljplan håller på att tas fram för Lökenäs. Planområdet är i norra delen av Mörbylånga
kommun (Figur 1) och omfattar ca 5,3 ha.

© OpenStreetMaps bidragsgivare

Figur 1: Planområdets läge visas av röd cirkel.

Användningen av marken kommer att förändras från naturmark till kvartersmark. Ytor kommer
att bebyggas och hårdgöras. I samband med denna exploatering behöver dagvattensituationen
utredas.
Denna dagvattenutredning redovisar metodval för den avledning, fördröjning och rening som blir
en konsekvens av exploateringen inom planområdet. Utredningen skall ge underlag för att
jämföra och värdera olika handlingsalternativ med avseende på dagvattenhantering.
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2

Förutsättningar

2.1

Plankarta
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av villor. En plankarta är ännu inte framtagen
men skissen i Figur 2 har använts som underlag för dagvattenutredningen.

Figur 2: Skiss av planområdet.

Grönstråket i mitten av området kan på sikt komma att bli en cykelväg. Det måste tas hänsyn till
vid nyttjande av ytan för dagvattenhantering.

2.2

Topografi
Marken inom området är skapligt flack. Höjdnivåerna varierar mellan ca +16 m och +20 m. De
högst belägna delarna återfinns i öst. Marken sluttar gradvis västerut mot Kalmarsund.
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2.3

Geotekniska förutsättningar
Enligt SGUs jordartskarta utgörs jordarten i planområdet av sand, vilket innebär att marken har
en hög genomsläpplighet.

Figur 3: Jordartskartan (SGU, 2016).

Vid platsbesök studerades jordartens struktur. I den östra delen av området gick det tydligt att
se jordartsprofilen (se Figur 4). De översta jordlagret, som är ca 10 cm tjockt, består av
nedbrutet material så som löv och grenar. Därunder finns rotzonen, som är ett lager med sandig
och jordig struktur. Det understa lagret är ett sandlager.
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Figur 4: Jordartsprofil i den östra delen av planområdet.

2.4

Recipient
Det finns inga dagvattenledningar i närheten och heller inga lämpliga diken att avleda dagvatten
till. Eftersom marken är mycket genomsläpplighet kommer avledningen istället ske via
infiltration.
På sikt når det infiltrerade dagvattnet Kalmarsund. Vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds
kustvatten har fått statusklassningen måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver). Kvalitetskravet är god ekologisk status 2021 (VISS, 2016).

2.5

Nyckelbiotopen hassel
I områdets sydvästra del finns ett mindre grönområde utmärkt i plankartan. Där finns
nyckelbiotopen hassel. Hasseln ställer stora krav på marken med god näring och fukt. Den
föredrar därför humus- och lerhaltiga jordar med god kalkhalt på friska till fuktiga ståndorter.
Högre kalkhalt kan vara kompensation på torrare marker. Rotsystemet är grunt och vidsträckt.
Hasseln är ingen typisk buske som trivs att växa i vattenbryn men med hänsyn till att den trivs
på fuktiga ståndorter bedöms den ha goda chanser att klara sig intill infiltrationsytor för
dagvatten. Det som däremot kan vara kritiskt är dess rotsystem som är grunt och vidsträckt och
lätt kan skadas vid schaktning.
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Infiltrationstest
Eftersom dagvattnet inom området kommer behöva omhändertas i någon form av magasin utan
utlopp är det extra viktigt att undersöka infiltrationskapaciteten i marken. Infiltrationskapaciteten i
sand är generellt sett hög men kan variera. Därför utfördes ett infiltrationstest.
Infiltrationstestet utfördes där det är tänkt att någon typ av magasin eller infiltrationsyta ska
anläggas. För placering, se Figur 5.

Figur 5: Infiltrationstestet utfördes vid platsen markerad med ett blått kryss.

3.1

Metod
Testet utfördes 21 november 2016. En lämplig plan plats valdes och allt löst material togs bort.
Ett 315 mm rör fördes försiktigt ner ca 10 cm i marken. 80 liter vatten hälldes i röret i omgångar
samtidigt som tid och ackumulerad infiltration mättes.

Figur 6: Infiltrationstest.
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3.2

Resultat av infiltrationstest
I torr mark infiltrerar vatten snabbt. Detta kallas den initiala infiltrationshastigheten. Ju mer
vattenmättad marken blir, desto långsammare infiltrerar vattnet och till slut uppnås en konstant
infiltrationshastighet, som kallas basinfiltration.
Marken var mer genomsläpplig än förväntat. Med hjälp av de mätningar som gjordes under
testet var det inte möjligt att få fram en basinfiltrationshastighet. För att få ett bra resultat av
infiltrationstestet hade ett mindre rör samt en mycket större mängd vatten behövts.
Bedömningen gjordes att testet ändå visade önskvärt resultat: att marken är mycket
genomsläpplig. Samtliga jordlager (Figur 4) verkar ha en hög genomsläpplighet.
Att marken, och därmed också grundvattengradienten, sluttar västerut mot Kalmarsund innebär
att det infiltrerade dagvattnet inte kommer bli kvar i marken utan kommer transporteras mot
recipienten.
Infiltrationshastigheten i sand är enligt standardtabell 30 mm/h eller mer. Troligtvis är
infiltrationshastigheten inom området större, men för att vara på säkra sidan används 30 mm/h i
magasinsberäkningarna.
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Beräkning av flöden och utjämningsvolymer
Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P105.
Området är ca 5,3 ha stort. Det är ännu oklart hur området kommer att utformas, men andelen
hårdgjorda ytor bedöms bli låg. I samråd med beställaren valdes 0,30 som sammanvägd
avrinningskoefficient för området.

4.1

Dagvattenflöden
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på
regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110. En
klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat. Regnintensiteten ökas med en
klimatfaktor på 1,25 vilket medför 25 % större flöden. I Tabell 1 visas flöden vid olika
återkomsttider vid varaktigheten 10 min.
Tabell 1: Flöden vid varaktigheten 10 min.

4.2

10-årsregn

20-årsregn

100-årsregn

470 l/s

590 l/s

1000 l/s

Erforderlig utjämningsvolym
Fördröjningsåtgärderna är dimensionerade för en infiltrationshastighet på 30 mm/h (vilket
motsvarar ca 83 l/s∙ha). Skillnaden mellan volymen vatten som rinner in och den som infiltrerar
ut under den mest kritiska tidsperioden ger den volym som fördröjningsåtgärderna behöver ha.
Dagvattensystemet dimensioneras för regn med en återkomsttid på 20 år. Erforderlig
utjämningsvolym för beräknade flöden kan ses i Tabell 2. Området delas upp i mindre
delområden anpassade till de alternativa lösningar som föreslås i kapitel 6. I de alternativ som
föreslås varierar delområdenas storlek vilket medför att den totala utjämningsvolymen också
varierar något. Därför anges ett intervall för den erforderliga utjämningsvolymen.
Tabell 2: Erforderlig utjämningsvolym för regn med olika återkomsttider.

4.3

10-årsregn

20-årsregn

100-årsregn

700-900 m3

900-1100 m3

2200-2900 m3

100-årsregn
Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot är det
viktigt att se till att det finns stråk där stora regn kan avledas ytledes. Området bör höjdsättas så
att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd. Mark vid hus bör därför vara minst 30
cm högre än intilliggande väg. Instängda områden bör undvikas.
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Föreslagna fördröjningsåtgärder inom planområdet
För att fördröja och rena dagvatten inom området föreslås en öppen dagvattenhantering. Allt
takvatten släpps ut på mark och samlas upp i någon form av öppna diken/rännor/svackdiken
varvid det leds vidare mot infiltrationsytor.
En öppen dagvattenhantering medför trög avledning, infiltration och rening och är därför att
föredra framför konventionella system med ledningar och brunnar. Dagvatten som inte fördröjs
och renas kan medföra förorening i recipienten. De vanligaste föroreningarna i dagvatten är
olja, metaller och näringsämnen i form av kväve och fosfor.

5.1

Infiltrationsytor
En infiltrationsyta är en nedsänkt yta dit dagvatten leds för att infiltrera. För att infiltration ska
vara möjlig krävs att marken är genomsläpplig. En infiltrationsyta kan även nyttjas för andra
ändamål vid torrväder, men ska tåla att översvämmas vid regn. Det kan exempelvis vara en
park eller lekyta som utöver att vara en översvämningsyta ger mervärde för området. Ett
exempel på detta visas i Figur 7.

Figur 7: En park som används både som fotbollsplan samt som översvämningsyta vid stora regn
(NSVA, 2014).

5.2

Öppna diken
Öppna diken är diken med relativt kraftig släntlutning. Öppna diken används dels för att avleda
dagvatten till recipient och dels för att infiltrera dagvatten i marken om det anläggs i en
genomsläpplig jord med en viss vegetation på insidan diket. Ett exempel på ett öppet dike visas
i Figur 8.

8 (17)
DAGVATTENUTREDNING L ÖKENÄS
2017-03-09

Figur 8: Principskiss dagvattenkanal.

Bottenbredden bör vara 0,5-3 m. Ju bredare diket är desto bättre, eftersom stor bredd ger låg
vattenhastighet. En typisk längslutning för öppna diken är 2 %. Om längslutningen är större än 2
% bör åtgärder tas för att minska vattenhastigheten. Ett öppet dike bör en ha ett vattendjup på
max 0,9 m (Larm, 2000).

5.3

Trappdike
Ett trappdike är ett makadamfyllt dike som förses med trappsteg som genom att hålla kvar
vattnet längre i diket minskar vattenhastigheten. Se skisser i Figur 9 och Figur 10. Möjligheterna
till infiltration och rening ökar på så sätt. Även avdunstningen ökar om diket förses med
vegetation.

Figur 9: Principskiss trappdike längsgående profil.
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Figur 10: Principskiss trappdike tvärsgående profil.

5.4

Rening av dagvatten
Dagvattnet inom området kommer att omhändertas med någon form av öppna diken och
infiltrationsytor. Enligt Trafikverket (2011) har dagvattendammar och gräsklädda diken god
förmåga att rena dagvatten. Se Tabell 3 för reningsgrad av olika ämnen. Detta bedöms rena
dagvattnet tillräckligt för att uppnå de krav som ställs enligt miljökvalitetsnormen för recipienten.
Tabell 3: Schablonvärden för reduktion av föroreningar i dammar och diken, totalhalter avses
(Trafikverket, 2011).

Ämne

Suspenderat material
Zink
Koppar
Bly
Kadmium
Kväve (total)
Fosfor (total)

Anläggningstyp och
föroreningsreduktion i %
Dammar
Diken
50-85
50-90
30-80
15-90
30-70
10-90
40-80
30-80
10-50
10-50
5-30
10-50
20-70
10-80

Det är viktigt att skötselplaner upprättas för att reningen ska fungera optimalt. Reningen i diken
fungerar bäst om diket är minst 60-80 m långt.
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Alternativa förslag till dagvattenhantering
De fördröjningsåtgärder som presenterades i föregående kapitel går att kombinera på flera olika
sätt. Nedan presenteras några olika alternativa lösningar.
Gemensamt för samtliga alternativ är att ett avskärande dike krävs mellan naturmarken i öst och
kvartersmarken för att skydda byggnaderna inom kvartersmarken. Diket hindrar både ytvatten
och ytligt grundvatten från att transporteras till kvartersmarken.

6.1

Alternativ 1
En möjlig lösning är att anlägga en infiltrationsyta i områdets västra del som är utmärkt som
grönyta i plankartan. Dagvattenkanaler (ca 2 m breda) som löper längs lokalgatan samt längs
skogsområdet leder dagvattnet till infiltrationsytan. I den sydöstra delen av området föreslås
ytterligare en mindre infiltrationsyta som avvattnar skogsområdet i öst. Se skiss i Figur 11.
Befintliga höjdförhållanden strax söder om infiltrationsytan är mindre fördelaktiga vilket kräver
utjämning av marken alternativt djupa schakter och ett djupt dike.

Figur 11: Alternativ 1 – Dagvattenkanaler och infiltrationsytor.
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6.2

Alternativ 2
I alternativ 2 föreslås att infiltrationsytan för planområdet delas upp i två; en i västra delen och
en i sydvästra delen av området (Figur 12). Infiltrationsytan i sydväst avvattnar även
skogsområdet. På samma sätt som i alternativ 1 leder kanaler dagvattnet till infiltrationsytorna.
Detta alternativ är mer fördelaktigt sett till de befintliga markhöjderna. Dock finns nyckelbiotopen
hassel i området i sydväst, så försiktighet måste tas för att inte skada dess rotsystem vid
anläggning.

Figur 12: Alternativ 2 – Dagvattenkanaler och infiltrationsytor.
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6.3

Alternativ 3
Tanken med alternativ 3 är att i ännu högre utsträckning ta hand om dagvattnet nära källan.
Detta kan åstadkommas genom att utforma samtliga eller vissa av dagvattenkanalerna som
trappdiken (ca 2 m breda) där dagvattnet hålls kvar i diket och kan infiltrera på plats. På så sätt
sprids infiltrationen ut över en större del av planområdet, vilket är möjligt tack vare de goda
infiltrationsmöjligheterna i hela området.
Trappdikena kompletteras med tre infiltrationsytor. Storleken på dessa ytor beror på hur stor del
av dikena som utformas som trappdiken. Här finns flera olika kombinationsmöjligheter beroende
på vilken typ av dike som väljs och var. Om samtliga diken utformas som trappdiken kan de
omhänderta ca 500 m3, vilket innebär att den totala fördröjningsvolymen som återstår är ca 450
m3. Om trappdiken väljs i grönområdet i öst kan den mindre infiltrationsytan troligtvis tas bort
helt och istället utformas som en yta som endast översvämmas vid större regn. Vid mindre regn
kommer allt dagvatten att infiltrera redan i trappdiket.
I Figur 13 visas den storlek på infiltrationsytorna som behövs om vanliga diken väljs. Om de
istället utformas som trappdiken kommer de erforderliga volymerna och ytorna att minska
markant.
Risken för att infiltrationsytorna svämmar över vid större regn minskar tack vare trappdikena,
vilket innebär en högre säkerhetsmarginal.

Figur 13: Alternativ 3 – Trappdiken och infiltrationsytor.
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6.4

Gatusektion
I Figur 14 visas en tvärsektion av en lokalgata. Figuren visar hur dagvattnet från husen kan
kopplas till diket/trappdiket. I Figur 15 visas exempel på dagvattenrännor som leder dagvattnet
ytligt från stuprör till närliggande dike.

Figur 14: En tvärsektion av lokalgata, dike och byggnader.

Figur 15: Exempel på ytliga dagvattenrännor (Stockholm Stad), (Svensk byggtjänst, 2017).

6.5

Bro över infiltrationsyta
För att möjliggöra för ett eventuellt cykelstråk genom området föreslås en bro över
infiltrationsytan i grönområdet i väst. Bron kan utformas så att den blir ett fint inslag i
naturmiljön. Ett exempel visas i Figur 16.
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Figur 16: Exempel på en träbro över en dagvattenkanal (Sweco, 2016).
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Slutsats och rekommendation
Ett enkelt infiltrationstest har utförts och infiltrationskapaciteten i området bedöms som mycket
god. Det är dock viktigt att utreda infiltrationskapaciteten vidare i en detaljprojektering, då detta
är avgörande vid dimensionering av infiltrationsytornas storlek. Det är extra viktigt då det inte
finns någon bräddmöjlighet till någon närliggande recipient. Av samma anledning är det också
viktigt att beakta höjdsättningen inom området så att säkerhetsmarginaler finns för regn med
större återkomsttid än 20 år.
Tre olika alternativa lösningar för dagvattenhanteringen presenteras. Det alternativ som anses
vara mest fördelaktigt är alternativ 3 med trappdiken som håller kvar vattnet så att det tillåts
infiltrera. Detta eftersom det tar hand om dagvattnet nära källan i en hög utsträckning och för att
infiltrationen sprids ut över planområdet. Säkerhetsmarginalen ökar och infiltrationsytorna kan
göras mindre. Grönområdet i väst kan då i högre grad nyttjas för andra ändamål. En mindre del
används som ren infiltrationsyta medan resten av ytan kan nyttjas som någon form av
multifunktionell yta som tål att översvämmas vid mer extrema regn.
Infiltrationsytan i sydväst blir mindre till storleken i alternativ 3 än i alternativ 2, eftersom
skogsområdet avvattnas separat i alternativ 3. Detta innebär en mindre påverkan på
nyckelbiotopen hassel. Om nyckelbiotopen hassel inte alls får påverkas är alternativ 1 att
föredra, trots att det är ofördelaktigt sett till de befintliga markhöjderna.
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Checklistan innehåller frågeställningar som rör

Planområdets förutsättningar
Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga
naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden?

Planförslagets förutsättningar
Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens
översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan?

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet
mark och vatten
djur- och växtliv
biologisk mångfald
befolkning
människors hälsa
landskap och bebyggelse
forn-, kulturlämningar och annat kulturarv
luft och klimatfaktorer
materiella tillgångar

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande
miljöpåverkan. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken. Om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska påverkan
beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Planens syfte
Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i RöhällaLökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av
den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området.
Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage
genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt
omhändertagande av dagvatten i området.

Planområdet

Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om
Brofästet. Precis söder om planområdet ligger Lökenäs by och norr
om området ligger Ytterrör. Drygt en km österut ligger Glömminge.
Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.
Planområdet domineras av ung likåldrig tall- och björkplanteringar
på mager sandig jord.
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. Om
checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
JA

NEJ

Detaljplan inom Natura
2000-område.

X

Detaljplan för
tillståndspliktig
verksamhet enligt MKB
förordningen bil. 3

X

Planområdets förutsättningar
ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ja

nej

Lagenligt skyddad natur
Berörs
- område med lagenligt
skydd enligt miljöbalken 3
kap?
Miljöbalkens 3 kap handlar
om grundläggande
bestämmelser för
hushållning av mark- och
vattenområden. Bl.a.
områden av riksintresse för
naturvården,
kulturmiljövården, rörliga
friluftslivet, samt övriga
riksintressen.

X
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ja
- område med lagenligt
skydd enligt miljöbalken 4
kap?
Miljöbalkens 4 kap handlar
om särskilda bestämmelser
för hushållning med mark
och vatten för vissa områden
i landet. Gällande Öland:
turismens och friluftslivets,
främst det rörliga
friluftslivets, intressen ska
särskilt beaktas vid
bedömningen av
tillåtligheten av
exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.

nej

X

Öland är i sin helhet av riksintresse för
sina höga natur- och kulturvärden.
Riksintresse rörligt friluftsliv och obruten
kust. Föreslagen exploatering bedöms inte
innebära någon påverkan på riksintresset.

- område med lagenligt
skyddad natur enligt
miljöbalken 7 kap?
Miljöbalkens 7 kap handlar
om skydd av områden:
Naturpark, naturreservat,
kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djuroch växtskyddsområde,
strandskyddsområde,
vattenskyddsområde,
landskapsbildskydd

X

- Natura 2000-område?

X

Det finns inga stenmurar, diken eller
liknande som omfattas av det generella
biotopskyddet i jordbrukslandskap. Det
finns en stenmur mot angränsande
fastighet i norr, men den bedöms inte
omfattas av biotopskydd.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ja

nej

Regionalt skydd
Berörs
- område, som bedömts ha
högt regionalt naturvärde
(länsstyrelsens
naturvårdsplan)?

X

Planområdet är inte utpekat i
naturvårdsplanen (Natur och Kultur på
Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001),
men direkt väster om planområdet finns
ett stort antal skyddsvärda träd utpekade
inom länsstyrelsens inventering.
Länsstyrelsen har genomfört en
inventering av skyddsvärda träd i
kustnära lövskogar i norra delen av
Mörbylånga kommun 2016.

- nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är
skogsområden med mycket
höga naturvärden.

X

Direkt väster om planområdet, väster om
vägen, finns ett lövskogsområde som är
utpekad nyckelbiotop (Skogsstyrelsen).
Nyckelbiotopen beskrivs som en
sekundär ädellövskog på 5,8 ha med
spärrgreniga grova träd, framförallt ek.
Nyckelbiotopen sträcker sig över andra
sidan vägen in till planområdets västra
kant, där det finns ett mindre
hasselbestånd. Hasselbeståndet avses
skyddas genom planbestämmelse Natur.
En mindre del av hasselbeståndet behöver
tas ner pga vägdragning.

Kommunalt skydd
Berörs
- område som bedömts vara
skyddsvärda enligt
kommunens översiktsplan?

X
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Planförslagets förutsättningar
ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej

kanske

ja

Översiktsplan
Är planförslaget förenligt
med gällande översiktsplan

X

I området föreslås bostäder:
b5 – Östra Lökenäs.
Förbi planområdet föreslås även en
gång- och cykelväg:
g/c2 – Glömminge backe till
Lökenäsbadet.
Utöver platsspecifika
ställningstaganden finns även
generella som rör landskapet,
infrastruktur, kommunikation,
boende, service, delaktighet,
säkerhet, klimat, energi,
verksamheter och areella näringar.
Dessa styr till lika stor del
kommunens planering.
Vad gäller dagvatten framgår att
kommunen ska verka för en öppen
hantering, omhändertagande nära
källan, att andelen hårdgjorda ytor
ska minimeras och att föroreningar
i mesta möjliga mån ska renas
innan de når diken, vattendrag eller
havet.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej

kanske

ja
X

En dagvattenutredning har tagits
fram vilken visar att
förutsättningarna för lokalt
omhändertagande genom
infiltration är mycket goda.
Översiktsplanen anger även att i
samband med planläggning ska
klimatrisker kartläggas och
åtgärder vidtas som förebygger
framtida klimatpåverkan.
Marken inom området är skapligt
flack. Höjdnivåerna varierar mellan
ca +16 m och +19 m. De högst
belägna delarna återfinns i öst.
Marken sluttar gradvis västerut mot
Kalmarsund.
Det innebär att det inte föreligger
någon risk för översvämning till
följd av förväntad höjning av
havsnivå. Risken för negativa
värmeeffekter bedöms vara liten,
då trädområden skyddas genom
naturområde i plankarta.
Planförslaget bedöms som helhet
stämma överens med
översiktsplanens intentioner

Mark- och vattenanvändning
Medför ett genomförande av
planförslaget en avsevärd
förändring av mark eller
vattenanvändning i området:
-

i förhållande till faktiska
förhållanden?

-

enligt gällande plan?

X

X

Nuvarande skogsmark kommer att
bebyggas och omvandlas till
bostadsområde.

Planområdet är inte tidigare
planlagt.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej

kanske

ja

Lokalisering och adderande effekter
Ger planen möjlighet till
miljöpåverkande
verksamheter

X

Avser planen reglera
miljöpåverkande
verksamheter

X

Har planen betydelse för
andra planers miljöpåverkan

X

Miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen
åstadkommer effekter som:
- strider mot nationella
miljömål?

X

Planen berör främst miljömålet
”God bebyggd miljö” och bedöms
följa målets intentioner.
En naturvärdesinventering har
genomförts och område med höga
naturvärden undantas
exploatering/skyddas genom
planbestämmelse Natur. En mindre
del av hasselbeståndet i väster
påverkas genom vägdragning.
Planen bedöms ta tillräcklig hänsyn
till naturvärdena och inte strida mot
miljömålet ”Ett rikt växt- och
djurliv”.

- strider mot regionala
miljömål?

X

- strider mot lokala miljömål?

X
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej
- strider mot nationella
folkhälsomålen?

X

- var för sig är begränsande
men tillsammans kan vara
betydande?

X

- kan orsaka skada på
människors hälsa, direkt eller
indirekt?

X

kanske

ja
Det övergripande nationella målet
för den svenska folkhälsopolitiken
är "att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen"
(prop. 2002/03:35).

Miljökvalitetsnormer, MKN enl. 5 kap MB
Kan genomförandet av planen
medföra:
- att MKN för buller
överträds?
Riktvärden för trafikbuller
som normalt inte bör
överskridas vid icke väsentlig
ombyggnad av
trafikinfrastruktur är 65 dBA
ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad).

X

I dagsläget går det i princip ingen
trafik förbi planområdet, då en
vägbom finns uppsatt precis norr
om planområdet. Mörbylånga
kommun kommer att ta över
ansvaret för väghållningen och
man kommer att kunna nå
planområdet både norrifrån via
Ytterrörsvägen och söderifrån via
väg 958.
Exploatering av planområdet med
22 tomter bedöms kunna generera
en trafikmängd av ca 90 fordonsrörelser/dygn.
Trafikmätningar gjordes i april
2007 och juli 2008 på vägarna norr
och söder om planområdet. Utifrån
mätningarna beräknas
trafikmängden i norr (vägen mellan
Glömminge-Ytterrör) till 73
fordonsrörelser/dygn (ÅDT). I
söder (strax norr om
Röhällakrysset) blir motsvarande
värde 210.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej

kanske

ja
Utifrån resultaten och en
uppskattad trafikökning
tillsammans med planområdets
trafikmängd, görs bedömningen att
planeringen av bostäder i området
bör ta hänsyn till en trafikmängd av
ca 400 fordonsrörelser/dygn.
En översiktlig bullerberäkning har
genomförts, vilken visar att utifrån
en trafikmängd av 400 fordon/dygn
bör avståndet mellan vägmitt och
bostäder vara minst 12 meter för att
inte riskera att överskrida något av
de gällande riktvärdena för buller.
Med detta avstånd kan en uteplats
förläggas vid bostadens västra
fasad (som vetter åt vägen).
Nya trafikmätningar genomfördes
5-13 juli 2018. Vid Ytterrör norr
om planområdet blev resultatet 198
fordonsrörelser/dygn. Vid Lökenäs
söder om planområdet blev
resultatet 503 fordonsrörelser/dygn. Dessa siffror
återspeglar dock enbart trafiken
under den mest intensiva perioden
sommartid och utgör inget
årsmedelvärde (ÅDT). Trafiken
som kommer söderifrån till Röhälla
kör denna period främst till
badplatsen och tillbaka. Även om
bommen i norr tas bort skulle inte
all trafik ta vägen förbi
planområdet, utan det skulle ske en
fördelning mellan vägarna.
Tidigare uppskattad trafikmängd
av 400 fordon/dygn förbi
planområdet bedöms ha tagit höjd
för framtida trafikökning.
Föreslagen naturmark säkerställer
att avståndet mellan väg och nya
bostäder blir tillräckligt långt för
att riktvärdena för buller inte ska
riskera att överskridas.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej
- att MKN för luft överträds?
Regeringen har fastställt
miljökvalitetsnormer för
luftföroreningshalter i
tätorter. Riktvärden finns för
svaveldioxid, kvävedioxid,
bly, bensen, kolmonoxid,
bensen samt PM 10 (partiklar
i utomhusluft).

X

kanske

ja
Luften i Mörbylånga kommun är
av god kvalitet. Ökad trafik till
följd av detaljplanen bedöms inte
medföra att luftkvalitén försämras.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej
- att MKN för vatten
överträds?
Enligt Åtgärdsprogram för
Södra Ölands vattendistrikt
2009-2015 behöver
kommunerna utveckla sin
planläggning så att MKN för
vatten uppnås och inte
överträds.

X

kanske

ja
Planområdet ligger inom
grundvattenförekomst MörbylångaBorgholm SE628596-154217,
kalkberg. Grundvattnet har god
kemisk och kvantitativ status.
Ny bebyggelse ska anslutas till
kommunalt ledningsnät för vatten
och spillvatten. Det finns inte några
kända markföroreningar i området.
Dagvatten från området rinner
västerut mot ytvattenförekomsten
(kustvattnet) S n Kalmarsund
SE564250-162500. Kustvattnet har
måttlig ekologisk status. Den
kemiska statusen är god (utan
överallt överskridande ämnen).
God ekologisk status ska uppnås
2027. Det största problemet
bedöms vara övergödning.
En dagvattenutredning har tagits
fram vilken visar att
förutsättningarna för lokalt
omhändertagande genom
infiltration är mycket goda.
Delar av skogsområdet skyddas
som naturområde samt
översvämningsyta i plankarta vilket
säkerställer möjlighet till
infiltration av dagvatten.
Dagvattnet från föreslagen
lokalgata föreslås ledas ut och
infiltrera i naturområde, i en
naturlig lågpunkt. Genom
infiltration sker även en viss rening
av vattnet.
Genomförandet av planen bedöms
inte leda till att MKN för vatten
överträds, varken för grundvatteneller ytvattenförekomsten.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

nej

kanske

ja

Miljöfarlig verksamhet enligt MB
Anger planen förutsättningar
för verksamheter som:
- kräver tillstånd, anmälan
eller samråd enligt
miljöbalken?

X

Alternativ
Vad innebär nollalternativet

Detaljplanen genomförs inte och
området förblir obebyggt. Skogen
kan stå kvar, men det kan också ske
skogsbruksåtgärder som röjning,
gallring och avverkning.

Har alternativ studerats

Kan alternativa lägen eller
utformningar ändra
miljöpåverkan

X

X

Olika alternativ på utformning har
studerats vilket mynnade ut i det
aktuella planförslaget. Förslaget har
anpassats efter naturvärden i
området.
Alternativa lägen riskerar att ta i
anspråk jordbruksmark eller skog
med högre naturvärden. Inom
planområdet dominerar ung
likåldrig tall- och björkplanteringar.
Väster om planområdet finns
kustnära lövskog med höga
naturvärden och i öster värdefull
jordbruksmark.
Naturvärdesinventering har
genomförts i området och förslaget
anpassats efter utpekade
naturvärdesobjekt.
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Planförslagets bedömda påverkan på planområdet
ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Mark
Bedöms planens
genomförande orsaka:
- instabilitet i
markförhållandena eller de
geologiska
grundförhållandena: risk för
skred, ras etc?

X

Risken för ras och skred är
allmänt låg i kommunen, till följd
av dominerande jordarter och den
flacka eller lätt sluttande
topografin.
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs
jordarten i området av sand.
Marken inom området är skapligt
flack. Höjdnivåerna varierar
mellan ca +16 m och +19 m. De
högst belägna delarna återfinns i
öst. Marken sluttar gradvis
västerut mot Kalmarsund.

- skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation

X

- risk för erosion?

X

- förändrade
sedimentationsförhållanden i
vattendrag, sjö eller
havsområde?

X

Området har mycket goda
förutsättningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten
genom infiltration. Genom att
dagvatten tillåts infiltrera i
området förhindras att partiklar
förs med ut i kustvattnet.

Har det aktuella området
tidigare använts som tipp,
utfyllnadsplats eller dylikt
varvid miljö- och
hälsofarliga ämnen kan
finnas lagrade i marken?

X

Inte vad som är känt av
kommunen. I området finns inget
registrerat MIFO-objekt.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Vatten
Bedöms planens
genomförande orsaka:
- förändring av
grundvattenkvalitén?

X

- minskning av
vattentillgången i någon yteller grundvattentäkt?

X

- förändring av
flödesriktningen för
grundvattnet?

X

- förändrade
infiltrationsförhållanden,
avrinning eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning?

X

Området har mycket goda
förhållanden för infiltration. En
dagvattenutredning har
genomförts och
infiltrationsområden säkras genom
föreslagna naturområden.
Planen tillåter endast källarlösa
hus.

- förändringar i
ytvattenkvalitén
(bakteriologiskt eller
kemiskt, temperatur och
omblandning)?

X

- förändrat flöde eller
riktning eller
strömförhållanden i något
vattendrag, sjö eller
havsområde?

X
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Vegetation
Bedöms projektet att
orsaka/innebära:
- förändringar i antalet eller
sammansättningen av
växtarter eller
växtsamhällen?

X

Inom planområdet dominerar ung
likåldrig tall- och
björkplanteringar på mager sandig
jord.
Träd kommer att behöva avverkas
och en del av vegetationsskiktet
tas bort vid anläggande av vägar
och byggnation av bostäder.
En del av området skyddas som
naturområde vilket också kan
fungera som en spridningskorridor
för växter och djur.

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

X

En naturvärdesinventering enligt
standardiserad metod har
genomförts, vilken även
inkluderar lövskogsområdet väster
om planområdet (Naturcentrum,
2016).
Resultatet visade att större delen
av planområdet saknar högre
värden. Höga naturvärden finns i
en hasselrisk sandslänt i
planområdets östra kant. Höga
naturvärden finns även i
hasselskogen som växer längs
vägen i planområdets sydvästra
kant.
Hela lövskogsområdet väster om
vägen har höga naturvärden
(hasselrik ekskog). Detta område
är också utpekad nyckelbiotop och
ligger utanför planområdet.

- införande av någon ny
växtart?

X

Vissa arter kan tillkomma i
trädgårdar i området.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Djurliv
Bedöms projektet
orsaka/genomföra:
- förändringar av antalet eller
sammansättningen av
djurarter i området
(däggdjur, fåglar, fiskar,
reptiler, skaldjur, insekter)?

X

Träd kommer att behöva avverkas
och en del av vegetationsskiktet
tas bort vid anläggande av vägar
och byggnation av bostäder, vilket
innebär att livsmiljöer för djur,
t.ex. rådjur och hare, inom
planområdet försvinner.
Planområdet utgör en liten del av
ett sammanhängande skogsområde
väster om Glömminge.
En del av området skyddas som
naturområde vilket också kan
fungera som en spridningskorridor
för växter och djur.

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

X

Inga rödlistade arter har påträffats
inom planområdet. Den fridlysta
skalbaggen ekoxe påträffades i
sandslänten (död).
I sandslänten finns ett antal äldre
relativt grova ekstubbar, som
troligen nyttjas av ekoxe för
föryngring. Naturvärdena i
sandslänten kan påverkas negativt
om exploatering sker i de västra
delarna av den naturliga sandåsen.
Hela sandåsen bör därför undantas
exploatering.
Naturvärdesinventeringen lyfter
också fram värdet av ekskogen i
väster, med såväl gamla grova
som medelåldriga ekar, ekstubbar
och eklågor. Området är viktigt att
bevara för ekoxens spridning i
landskapet. Ekskogen är utpekad
nyckelbiotop och ingår inte i
planområdet.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

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

liten

stor

X

En del av området skyddas som
naturområde vilket också kan
fungera som en spridningskorridor
för växter och djur. Sandåsen som
angränsar planområdet i öster har
undantagits exploatering.

Bedöms projektet försämra
kvalitén eller kvantitet på
någon rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled,
friluftsanläggning etc.)?

X

Planområdet utgörs av ung
likåldrig tall- och björkplantering
och bedöms inte ha några högre
värden för rekreation. I närheten
till planområdet, längs kustområdet
i väster, finns höga
rekreationsvärden, t.ex. badplats.

Bedöms projektet förbättra
kvalité eller kvantitet på
någon rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled,
friluftsanläggning etc.)?

X

Rekreation och friluftsliv
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Transporter/Kommunikationer
Bedöms genomförande av
planen ge upphov till
betydande ökning av
fordonstrafik?

X

I dagsläget går det i princip ingen
trafik förbi planområdet, då en
vägbom finns uppsatt precis norr
om planområdet. Mörbylånga
kommun kommer att ta över
ansvaret för väghållningen vilket
medför att det kommer att gå att ta
sig till planområdet från både
söder och norr.
Trafikmätningar gjordes i april
2007 och juli 2008 på vägarna
norr och söder om planområdet.
Utifrån mätningarna beräknas
trafikmängden i norr (vägen
mellan Glömminge-Ytterrör) till
73 fordonsrörelser/dygn (ÅDT). I
söder (strax norr om
Röhällakrysset) blir motsvarande
värde 210. Sedan mätningarna
gjordes har trafiken sannolikt
ökat.
Planens genomförande innebär en
stor trafikökning på de mindre
vägarna i området, men för
området som helhet bedöms
planen inte leda till en betydande
ökning av trafik.
Nya trafikmätningar genomfördes
5-13 juli 2018. Vid Ytterrör norr
om planområdet blev resultatet
198 fordonsrörelser/dygn. Vid
Lökenäs söder om planområdet
blev resultatet 503 fordonsrörelser/dygn. Dessa siffror
återspeglar dock enbart trafiken
under de mest intensiva veckorna
sommartid och utgör inget
årsmedelvärde (ÅDT).
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

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

stor
X

Exploatering av planområdet med
22 tomter bedöms kunna generera
en trafikmängd av ca 90 fordonsrörelser/dygn.
Vägstandarden på den mindre
vägen förbi planområdet kan
behöva förbättras för att klara den
ökade trafiken. Genom att
vägbomen i norr tas bort öppnas
möjligheten att ansluta till väg 136
via Ytterrörsvägen, vilket innebär
att trafiken kan fördelas bättre på
vägarna i norr och söder.
Planens genomförande innebär en
stor trafikökning på de mindre
vägarna i området, men för
området som helhet bedöms
planen inte leda till en betydande
ökning av trafik.

Utsläpp, buller, vibrationer
Bedöms planens
genomförande medföra:
- ökade utsläpp av
hälsofarliga ämnen?

X

- ökning av nuvarande
ljudnivå?
- att människor exponeras för
ljudnivåer över
rekommenderade
gränsvärden?

X

X

Ökad fordonstrafik ger upphov till
en mindre ökning av buller från
vägtrafik genom området.
En bullerberäkning har gjorts, se
MKN för buller sid 9-10.
Genom att vägbommen strax norr
om planområdet tas bort kan
trafiken till och från Lökenäsområdet med bostäder, fritidshus
och badplats, fördelas bättre på
vägarna i norr och söder.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen
- vibrationer som kan störa
människor?

liten

stor

X

Djurhållning
Medför projektet närhet till
djurhållning?

X

Ljus, skarpt sken eller skuggor
Bedöms planens
genomförande medföra:
- nya ljussken som kan vara
bländande?

- stora eller rörliga skuggor?

X

Nya ljussken till följd av trafik på
den nya lokalgatan genom
planområdet bedöms medföra
liten påverkan för de befintliga
fastigheter som ligger i direkt
anslutning i söder. Nya
bostadsbyggnader kommer delvis
att skärma av ljussken från
trafiken.

X

Säkerhet
Bedöms planens
genomförande medföra:
- explosionsrisk?

X

- risk för utsläpp för särskilt
farliga ämnen vid olycka?

X

- föroreningar

X

- risk för att människor
utsätts för strålning (radon
eller elektromagnetiska fält)?

X

Området ligger enligt SGU
översiktliga karta inom lågnormalriskområde för radon.
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

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

liten

stor

X

Kulturminnesvård
Bedöms genomförandet av
planen orsaka:
- någon förändring eller
skada på någon värdefull
kulturmiljö?

X

Den norra plangränsen utgörs av
en stenmur som kommer att
bevaras genom planbestämmelse
(n) - stenmur ska bevaras.

- någon förändring eller
skada på eventuella
fornlämningar?

X

Det finns inga kända
fornlämningar i området.
Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om fornlämning
påträffas.

X

Den planterade tall/björkskogen
bedöms inte ha några särskilda
värden som landskapsmässig
skönhet. Högre värden för
landskapsbilden finns i väster i
form av ekskog och kustområde.

Landskapsbild/Stadsbild
Bedöms genomförandet av
planen försämra någon
vacker utsikt eller
landskapsmässig skönhet
eller skapas någon för
allmänheten obehaglig
landskaps- eller stadsbild?

Genomförandet av planen innebär
byggnation av ett bostadsområde,
vilket inte bedöms skapa någon
obehaglig landskapsbild.
För att området ska passa in med
den äldre bebyggelsen som finns
längs Lökenäs Bygata sätts
bestämmelse om att endast
sadeltak får finnas (v2) och att
taktäckning ska vara av rött
lertegel eller plåt (f).
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ASPEKT

KOMMENTARER/KONSEKVENSER

ingen

liten

stor

Luft och klimat
Bedöms planens
genomförande orsaka:
- väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?

X

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

X

- skador på stenfasader eller
hällristningsmiljöer?

X

Bevarande av skogsområde i
naturmark är av värde för det
lokala klimatet, genom sin
utjämnande effekt av klimatet.

Lokal klimat
Bedöms planens
genomförande medföra:
- att solljusförhållanden
ändras

- att starka vindar eller
kalluftssjöar skapas

X

X

Naturresurser
Bedöms genomförandet av
planen medföra:
- uttömmande av ej
förnyelsebar naturresurs?

X

- att mål och riktlinjer i
grushushållningsplanen
motverkas?

X

Skogsområdet som ligger inom
kvartersmark behöver tas ner,
vilket kommer att öka ljusinsläppet
i området.
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Ställningstagande
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön,
hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte
behöva genomföras.
Bedömningen grundas på följande:
-

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.

-

Detaljplanen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen.

-

Planförslaget stämmer överens med översiktsplanens intentioner.

-

Detaljplanen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten
överskrids. En dagvattenutredning har genomförts. Området har mycket
goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom
infiltration. Lägre liggande delar av området skyddas som naturområde
vilket säkerställer möjlighet till infiltration av dagvatten.

-

Det finns inga kända fornlämningar i området. Anmälningsplikt råder
enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträffas.

-

En naturvärdesinventering enligt standardiserad metod har genomförts
(Naturcentrum, 2016). Resultatet visade att större delen av planområdet
saknar högre värden. Inga rödlistade arter har påträffats inom
planområdet. Höga naturvärden finns i en hasselrisk sandslänt i
planområdets östra kant. Den fridlysta skalbaggen ekoxe påträffades i
sandslänten (död). I sandslänten finns ett antal äldre relativt grova
ekstubbar, som troligen nyttjas av ekoxe för föryngring. Sandslänten har
undantagits exploatering. Längs vägen i planområdets sydvästra kant
finns höga naturvärden i ett hasselbestånd (hässle). Hässlet skyddas som
naturmark. En in/utfart till planområdet förläggs genom hässlet vilket
påverkar en liten del av området.

-

Detaljplanen bedöms inte leda till att riktvärden för buller från vägtrafik
överskrider gällande riktvärden. Bullerberäkningar som inkluderar
framtida uppskattade trafikmängder har genomförts. Enligt beräkningen
bör avståndet mellan vägmitt och bostäder vara minst 12 meter.
Föreslagen naturmark säkerställer att avståndet mellan väg och bostäder
blir tillräckligt långt.

För Mörbylånga kommun
Upprättad av

Magdalena Andersson
Miljöhandläggare
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Röhälla-Lökenäs
Checklistan innehåller frågeställningar som rör
personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga
FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning uttrycker
tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter
och ansvar på olika samhällsområden.

barnkonventionen
Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas
ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men
också att barn har speciella behov av skydd och stöd.

brottsförebyggande rådets principer
Principer för brottsförebyggande stadsplanering.

jämlikhet
Jämlikhet betyder att alla individer, oavsett kön, etnisk eller religiös
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

delaktighet och inflytande
I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med
jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till
delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

fysisk aktivitet
Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att
samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet för hela befolkningen.

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

Adress
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Telefon
0485-470 00

E-post
kommun@morbylanga.se

Hemsida
www.morbylanga.se

Org nr
212000-0704

Konto
Pg 3 26 14-0
Bg 991-1876
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upprätta och ta del av en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som
berörs.

Planens syfte

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i
Röhälla-Lökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en
naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen
och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är
syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage
genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt
omhändertagande av dagvatten i området.

Planområdet

Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km
norr om Brofästet. Precis söder om planområdet ligger
Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt
en km österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar
ca 4,5 hektar.
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FRÅGESTÄLLNINGAR

BERÖRS PLANEN

ja

KOMMENTARER

nej

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga
Tillgängligheten avseende den
fysiska miljön innebär att se till
att fysiska hindren minimeras.

Gällande bygglagstiftning
reglerar att anordningar
placeras så att de inte utgör ett
hinder i den fysiska miljön.

X

Bereds tillgänglighet vid och i
kommunala byggnader och
andra offentliga lokaler?

X

Inga kommunala eller
offentliga lokaler kommer
uppföras inom planområdet.

Anpassas arbetsplatser med
hänsyn till anställda med
funktionsnedsättning?

X

Inga arbetsplatser är planerade
inom området.

Bereds tillgänglighet vid och i
fritids-, service- och
handelsanläggningar?

X

Det kommer inte finnas någon
fritids-, service eller
handelsanläggning inom
området.

Sker samverkan med Kalmar
länstrafiken vad gäller
kollektivtrafiksystemet?

X

Samråd sker med KLT.
Närmaste busshållplatser finns
i Glömminge och i
Röhällakrysset, båda lite drygt
en km ifrån planområdet.

Har människor med
funktionsnedsättning varit
delaktiga och haft inflytande
över hur kommunens insatser
utformas?

X

Tillfälle finns att lämna
synpunkter ges vid minst två
tillfällen under planarbetets
gång. Samråd sker med De
handikappades riksförbund
och Tillgänglighetsrådet.

Barnkonventionen
Sker väsentlig påverkan eller
berörs miljöer där barn och
ungdomar vistas.

X

Planområdet ser ut att
användas sparsamt av barn
och ungdomar idag. Ett 20 m
brett grönområde kommer att
bevaras vid den norra
plangränsen, vilket underlättar
för passage mellan
Röhälla/Lökenäs och
Glömminge.
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Påverkas barns och ungdomars
hälsa?

X

Inom planområdet finns det
viss naturmark, väster och i
viss mån öster om planområdet
finns det likaså naturområden
där barn och ungdomar kan
uppleva naturen och leka och
röra på sig. Ungefär 500 m
väster om planområdet
återfinns Lökenäs badplats som
är en populär, kommunal
badplats.
I Glömminge drygt 1 km
österut finns lekplatser och
drygt 2 km söder om
planområdet finns Aledals
ridskola.
Det finns möjligheter att
komma ut och röra på sig i
naturen, medan andra
fritidsintressen är mer
begränsade och kan behöva
bilskjuts av föräldrar.

Påverkas barns och ungdomars
sociala liv och utveckling?

X

Närområdet har i dagsläget till
större delen fritidsboende och
är därför mindre bebott under
stora delar av året. Det finns
dock möjlighet att promenera
eller cykla till Glömminge där
fler permanentboende finns.

Påverkas barns och ungdomars
känslo- och beteendemässiga
utveckling?

X

Runt planområdet finns
naturmark med högt
naturvärde, vilket ger
möjlighet till lek och
återhämtning. Det finns
förutsättningar att aktivera sig
utanför närområdet men här
krävs det troligen ett
engagemang ifrån vuxna som
skjutsar pga avstånd till
busshållplats.

Påverkas barns och ungdomars
möjlighet att klara sig själva?

X

Det finns möjligheter för barn
och ungdomar att cykla till
orter i närheten såsom
exempelvis Glömminge. Det
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finns även två busshållplatser i
varifrån det finns möjlighet att
ta sig vidare till Ölands
centralorter samt till Kalmar,
dessa befinner sig dock ca 1
km ifrån planområdet. Att ta
bussen till en kompis på
landsbygden är svårare, vilket
kan kräva skjuts av vuxen.
Matbutiker och annan
kommersiell service finns som
närmast i Färjestaden, ca 7 km
söder om planområdet. Barn
och ungdomars möjliget att
vara flexibla och självständiga
på sin fritid i och utanför
området, är därför något
begränsad.
Påverkas barns och ungdomars
utbildning, boende, ekonomi
och säkerhet?

X

Förskola och grundskola finns
i Glömminge, högstadieskola
finns i Färjestaden och
gymnasium i Kalmar.

Ges barn möjlighet att påverka
genom att lämna synpunkter?

X

Tillfälle för allmänheten,
inklusive barn, att lämna
synpunkter kommer att ges i
samband med samrådet.

Beaktas barns behov av särskilt
stöd i planarbetet?

X

Brottsförebyggande åtgärder
Definierar planen klara
rumsliga ansvarsförhållanden?

X

Skapar planen förutsättningar
för befolkade rum?

X

Planen pekar ut kvartersmark
som blir privat mark i form av
bostäder. Kvartersmarken kan
med fördel avgränsas av staket
eller planteringar som
definierar gränsen mot
lokalgatan, där det privata
övergår i offentligt område.
En ökad exploatering bidrar
till att fler människor rör sig
ute vilket ger ett tryggare närområde.
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Planen ger förutsättning för
som högst 1,5-planshus, vilka
har nära kontakt med och utsikt mot markplan.

Skapar planen förutsättningar
för överskådlighet?

X

Skapas tillräcklig synlighet?

X

Gaturummet bör vara upplyst.
Ljuset behöver inte vara
särskilt starkt, bara det är
jämnt fördelat, utan
bländningar och mörka fält.

Sker samråd med kommunens
Brottsförebyggande råd?

X

Tillfälle att lämna synpunkter
kommer att ges i samband
med samråd.

Jämlikhet
Ges samma möjligheter och
rättigheter för alla grupper i
samhället att påverka
planförslaget?

Påverkar planförslaget
möjligheten att hålla ett
tillräckligt och väl lokaliserat
utbud av social service?

X

Tillfälle för allmänheten att
lämna synpunkter kommer att
ges i samband med samråd.
Enligt Plan- och bygglagen
ska samråd ske med alla som
är berörda av en plan.
Planhandlingarna är emellertid
inte lämplighetsprövade för
alla grupper i samhället.
Personer med svårigheter att
förstå svenska språket eller
som har funktionsnedsättning i
språkförståelse eller syn kan
troligen ha svårigheter att ta
del av dokumentet.
Kommande samrådsmöte ökar
möjligheten för fler att förstå
dels planprocessen och dels
själva planförslaget. Likaså
har kommunen som regel fyra
veckors samrådstid istället för
de lagstadgades tre veckorna.

X

Planförslaget innebär
förtätning inom ett redan
bebyggt område. Planen
innebär dock ett begränsat
tillskott av bebyggelse och
skapar troligtvis inte behov av
utökning av service.
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Bidrar lokaliseringen till att ge
de offentliga rummen ett
mångsidigt socialt liv?

X

Planen medger bebyggelse i
en skala liknande den
befintliga bebyggelsen i
området. Planförslaget kan
dock inte styra upplåtelseform.

Finns tillräckliga möjligheter
för att röra sig med kollektiva
färdmedel, till fot eller på
cykel?

X

Det finns inga separata gångoch cykelvägar i området, men
området är lågtrafikerat enligt
de mätningar som gjorts och
man kan därför gå och cykla
på landsvägen. Närmaste
busshållplatser finns på ett
visst avstånd ifrån
planområdet, ca en km.

Kan bostadsutbudet tillgodose
ett utbud av differentierade
boendeformer?

X

Planen medger bebyggelse i
skala liknande den befintliga
bebyggelsen i området.
Planförslaget kan inte styra
upplåtelseform.

Delaktighet och inflytande
Planen annonseras i lokala
dagstidningar och ett samrådsmöte kommer att hållas.
Planhandlingarna skickas
dessutom ut till alla berörda
samt myndigheter och organisationer.

Hålls dialogmöten med berörda
intressenter och allmänhet tidigt
i beslutsprocessen?

X

Sker samverkan med det lokala
föreningslivet?

X

Tillfälle att lämna synpunkter
ges vid minst två tillfällen
under planarbetets gång.

Sker samråd med barn och
unga, handikapp- och
pensionärsorganisationerna?

X

Planhandlingarna skickas ut
till alla berörda samt
myndigheter och
organisationer. Tillfälle att
lämna synpunkter ges vid
minst två tillfällen under
planarbetets gång.

Hålls öppen temadebatt eller
tema diskussion i nämndens
regi?

X
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Är ärendet initierat av ett
medborgarförslag?

X

Har ärendet diskuterats i
presidiemöte med annan
nämnd?

X

Planinitiativet kommer ifrån
fastighetsägaren.

Fysisk aktivitet
Ges förutsättningar för en ökad
fysisk aktivitet för hela
befolkningen.

X

I planområdets närhet finns
naturlandskap med goda
rekreationsmöjligheter. Ett
grönstråk kommer att sparas
genom planområdet som
möjliggör för passage.

Bör kontakt tas med
kommunens
folkhälsosamordnare?

X

Delges i samband med samråd
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Sammanfattning och förslag på åtgärder

˗

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i RöhällaLökenäsområdet vilka bland annat tar hänsyn till naturvärden i området.
Inom planområdet och i dess närhet finns naturlandskap med goda
möjligheter att uppleva naturen och leka och röra på sig. Ett grönstråk
kommer att sparas genom planområdet som möjliggör för passage genom
området.

˗

Serviceställen och närmaste busshållplatser finns på ett visst avstånd ifrån
planområdet. Ur jämlikhetssynpunkt och vad gäller barns och ungdomars
möjlighet att klara sig själva skulle närmare placering vara att föredra,
samtidigt består närområdet av smala landsvägar och mestadels fritidshus.

˗

Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger
förutsättningar för fler att inkomma med synpunkter.

˗

Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en
genomförandefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och
byggskedet.

˗

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska berörda myndigheter och
organisationer höras i planärende och ha möjlighet att inkomma med
sypunkter. Kommunen vidtar inga extra åtgärder för att särskilda grupper
ska delta i detta arbete.

För Mörbylånga kommun
Mörbylånga 2018-04-19

Anita Karlsson
Planarkitekt

Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt
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