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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 22 mars 
2019.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Handläggare Anders Andersson
e-post: anders.andersson@morbylanga.se
tel. 0485-470 69

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. 
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Anders Andersson   Planarkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

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 planbeskriv-
ningen 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 vat-
tenområden 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 kom-
munen bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren 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.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och even-
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt 
tillgängligt för granskning under minst två veckor. Under granskningen är det återigen 
möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och  
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkän-
nande 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.



Granskningshandling 
Detaljplaneändring för Årsvik 4:31, Sandviks camping.
Sida 4

Innehåll
Inledning 2

Vad är en detaljplan? 2
Detaljplaneprocessen standardförfarande 3

Syfte och omfattning 5
Planens syfte 5
Sammandrag av planförslaget

Administrativa bestämmelser

Området får indelas i två fastigheter. 6
Bakgrund och uppdrag 6
Handlingar 6
Läge och areal 6
Markägoförhållanden 6

Förutsättningar 7
Natur  7
Byggnadskultur och gestaltning 8
Dagvatten  10
Hälsa och säkerhet 11
Natur 11
Teknisk försörjning 12

Ställningstagande och planeringsförutsättningar 13
Bedömningsgrunder 13
Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL) 14

Övriga planförutsättningar 15
Kommunala beslut 15
Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid 
Gällande detaljplan (M99) vann laga kraft 2008-01-18. Genomförandetiden för gällande 
plan är 10 år från datum för laga kraft, det vill säga till januari 2018. Genomförandetiden 
har utgått.  18
Fastighetsrättsliga åtgärder 19

Konsekvenser av planens genomförande 19



Granskningsshandling 
Detaljplaneändring för Årsvik 4:31, Sandviks camping

Sida 5

Syfte och omfattning

Planens syfte
Gällande  plans syfte (M99) är att möjliggöra en modernisering och utökning av 
befi ntligt campingområde. Sandviks Camping vill utöka verksamheten till att omfatta 
även den södra delen om tillfartsvägen för utbyggnad av uthyrningsstugor. En bestäm-
melse i detaljplanen anger att området inte får indelas i mer än en fastighet.
Genomförandetiden för planen gick ut 2018-01-18.
Syftet med aktuell planändring är att ändra gällande bestämmelse så att området får 
indelas i två fastigheter. Den tilltänkta stugbyn i söder planeras att anslutas till kommu-
nalt vatten och avlopp och avgränsas till en egen fastighet. Exploateringsgraden utökas 
så att förråd kan byggas vid campingstugorna. Ändringen bedöms inte påverka tidigare 
syfte eller användning av marken negativt. I samband med planändringen kommer en 
del av detaljplanen att upphävas eftersom fastighetsindelningen rättats, en luftledning 
berörs vilket påverkar detaljplanens utbredningsområde.

Gällande plan M99
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Sammandrag av planförslaget

Administrativa bestämmelser

Bestämmelse om minsta tomtstorlek införs

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planändring har inkommit 2018-04-02.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-05-17 § 70 att ställa sig positiva till 
att ändra gällande detaljplan. Ändringen berör endast en begränsad del av gällande 
detaljplan. 

Handläggning och tidplan

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

    -Samrådsbeslut i nämnd, November 2018

 -Granskningsbeslut i nämnd, Februari 2019

 -Antagande i nämnd, April 2019

 -Laga kraft, Maj 2019

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad  2018-11-22, rev 2019-02-28

 -Planbeskrivning, upprättad 2018-11-22, rev 2019-02-28

 -Aktuell grundkarta 2018-09-10

 -Aktuell fastighetsförteckning

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2018-11-22 

Läge och areal
Området ligger på Ölands sydvästra del, mellan väg 931 och Kalmarsund. Området är 
beläget cirka 2,5 km norr om Degerhamn som är närmaste samhälle.
Planområdet omfattar ca11,6 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet är privatägt.
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Förutsättningar

Natur 

Landskap, vegetation och djurliv 
Campingens läge karaktäriseras av närhet till havet och omges av ett böljande 
jordbrukslandskap. Den södra och sydöstra delen av planområdet bedöms ha de största 
naturvärdena och är samtidigt de delar som är minst påverkade av befi ntlig camping-
plats.
I natur- och kulturmiljöprogrammet Natur- och kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kal-
mar Län 2001, redovisas att planområdet ligger inom ett större område som är av högt 
naturvärde, klass III, och även berörs av två geologiska värden. Det markerade om-
rådet i Länsstyrelsens program (N18. Grusförekomster norr om Degerhamn) sträcker 
sig från Hammarby till Degerhamn och utgör 335 ha. De två grusförekomsterna utgörs 
av en ca tre km lång isälvsavlagring som går mellan Gettlinge och Strömmeln. Längst 
kusten norr om Degerhamn fi nns även en bred remsa med grova svallsediment som 
domineras av grus. Denna grusförekomst samt området längs åsen är idag uppodlat 
som åkermark.

Planområdet domineras av relativt gles vindpinad tallskog. Undervegetationen i 
tallskogen består av ett mer eller mindre svårgenomträngligt buskskikt med bland 
annat fl äder, hagtorn, rönn, vildros och björnbär. En del lägre lövträd fi nns såsom ask, 
oxel, rönn samt en hel del körsbär, speciellt i brynen. Markfl oran är relativt frodig 
och i de snåriga talldungama är småfågellivet rikt. Gräsremsan närmast stranden är av 
”alvartyp” med låga örter och gräs på ett tunt jordlager. I den öppna ytan i södra delen 
av området fi nns spridda buskar av främst vildros och fl äder. Här fi nns även en hel del 
död buskvegetation och ytan är risig och snårig.
Strandområdet utgörs idag av klappersten. Gräsremsan närmast stranden är av 
”alvartyp” med låga örter och gräs på ett tunt jordlager. Själva stranden består av fl ata 
småstenar. l strandlinjens södra del fi nns gräsbevuxna vallar.

Lek och rekreation
I anslutning till servicehusen fi nns en anlagd lekplats. Även i mitten av området, invid 
stranden, fi nns en gungställning och antydan till att en enklare lekplats har funnits där.

Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. Dock är hela Öland klassat 
som ett område där det finns många fornlämningar och anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger norr om Degerhamn och gränsar till Kalmarsund. Marken är till 
största delen fl ack med nivåskillnader på endast någon meter. Enligt SGU geologiska 
kartor består jordarten inom planområdet till största delen av svallsediment och grus.
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Den camping som fi nns i dag i Sandvik är av låg standard och har funnits sedan 
1960-talet. Den är öppen från maj till september och består av husvagnsuppställning, 
tältplats samt enklare uthyrningsstugor. Här fi nns även toaletter och servicebyggnader. 
Idag har campingen fl era el-platser för husvagnar och tältplatser. Det fi nns även stugor 
för uthyrning i den norra delen av planområdet. Samtliga byggnader är uppförda med 
röd eller gul träpanel och har sadeltak. Generellt är byggnaderna låga och har begrän-
sade byggnadsvolymer.

Kulturhistoria
Landskapsbildsskydd gäller för sydligaste delen av planområdet Landskapsbilden 
är framträdande från Kalmarsund men även från väg 931. Planområdet omges av ett 
äldre odlingslandskap som utgör en värdefull landskapsbild. I området fi nns fl era låga 
stenmurar/stenmarkeringar som sträcker sig främst utefter fastighetsgränserna.

Tillgänglighet
Planområdet består idag av ett öppet landskap med inslag av buskvegetation och 
tallskog där vägnätet är färdigutbyggt och har inga andra tillgänglighetshinder.
Genom planområdet löper fl era mindre gångstråk som nyttjas av boende i området 
samt camping- och badgäster. De upptrampade stigarna leder dels utmed strandområ-
det och dels genom campingområdet. Stora delar av det centrala området är emellertid 
svårframkomligt eftersom terrängen är snårig.

Arbetsplatser och service
Kommersiell och social service fi nns i Degerhamn och Södra Möckleby som ligger 
cirka 2,5 km respektive 4 km söder om området. Här fi nns bland annat livsmedelsaffär 
med postservice samt bank, bensinstation, bilservice, kyrka och lågstadieskola m.m.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet når man idag från väg 931 som kan vara relativt starkt trafi kerad som-
martid. Den skyltade hastigheten på vägen är 80 km/h och sikten vid anslutningen till 
campingen är god.
Infartsvägen till campingen är till en början asfalterad men övergår till grusväg vid 
parkeringsplatsen som ligger mitt i området. Denna används idag av badgäster och 
campare. Till stranden leder sedan en mindre skogsväg som avspärras av en bom vid 
parkeringsplatsen. Genom planområdet löper fl era mindre gångstråk som nyttjas av 
boende i området samt camping- och badgäster. De upptrampade stigarna leder dels 
utmed strandområdet och dels genom campingområdet.
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Gatunät
Vägarna inom planområdet är utbyggda.

Kollektivtrafik
Busshållplatser fi nns utmed Länsväg 931 vid Hammarby och Degerhamn ca 1 km från 
planområdet.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom planområdet fi nns en gemensam parkeringsplats centralt för campinggäster och 
allmänhet. Gång- och cykelstråk genom campingområdet från tillfartsvägen säkrar 
allmänhetens möjlighet att nå strandområdet.

Räddningsvägar

Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via väg 931 och befi ntlig väg 
till campingen.

Bild över väg genom campingområdet
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning 
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.
Utbyggnad av VA-nät planeras att anslutas till planområdet av exploatör. Tillgång till 
brandpost skall fi nnas i anslutning till hela området.

Dagvatten 
Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Det fi nns inga 
dagvattenledningar i närheten och heller inga lämpliga diken att avleda dagvatten till. 
Marken inom planområdet består av svallsediment och grus med hög genomsläpplig-
het.

El och tele
E ON är nätägare och svarar för elförsörjningen i området. Längs planområdets östra 
del fi nns två parallella 50 kV luftledningar och strax vid infarten till området fi nns en 
transformatorstation. Vidare fi nns två markförlagda hög- och lågspänningsledningar i 
området. 

Skanova svarar för telefonnätet. 

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste sopstation fi nns i Degerhamn

Strandzon med vegetation
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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 under-
söka 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 överfl ödigt vatten till dessa vid behov.
Planområdet ligger lågt och har hög genomsläpplighet för ökad nederbörd. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Radon
Området ligger enligt SGU:s översiktliga karta inom lågriskområde för radon.

Trafik & Buller
Planområdet ligger ca 350 meter från väg 931. Väg 931 har en uppskattad årsdyngstra-
fi k på 250 fordon. Vägens låga trafi kmängd gör att gällande riktlinjer för buller uppnås. 
Det fi nns ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i området.

Förändringar

Natur
Ändringen av detaljplanen förändrar ej markanvändning eller utformning av allmänna 
platser jämfört med gällande plan (M99).
Marken är till största delen fl ack med nivåskillnader på endast någon meter. Någon 
geoteknisk undersökning har inte gjorts och bedöms inte erfordras. l angränsning till 
planområdet fi nns odlingsmark som gödslas ett par gånger om året och även betas 
periodvis.I och med aktivt jordbruk föreslås skyddsplantering som störningsskydd i 
fastighetsgräns mellan jordbruksmark och campingområde. Skyddsvegetation skall 
fi nnas utmed fastighetsgränsen i norr, för att förhindra störning från angränsande jord-
brukslandskap. Arter med lokal anknytning skall planteras där befi ntlig vegetationsridå 
behöver kompletteras, n1.
Östra delen bibehålls som grönområde där camping ej tillåts, ej camping.
Planbestämmelse, n2 reglerar att strandskogen skall bevaras utmed en 15 meter bred 
zon mot naturområdet. De stenmurar som löper genom området ska bevaras och 
murbrott får endast ske för in- och utfart. Området närmast Kalmarsund utgör frilufts-
område, badplats, dit allmänheten skall ha fritt tillträde, NATUR.

Byggnadskultur och gestaltning

Detaljplanen föreslår möjlighet att uppföra uthyrningsstugor av varierande storlek samt 
ny reception, restaurang, serviceanläggningar och omklädningsbyggnader för bad. 
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Inom hela campingområdet får det sammanlagt uppföras högst 40 st byggnader, varav 
i norra området (norr om föreslagen GC-V ÄG) max 25 st campingstugor om högst 35 
m2 vardera samt max 4 st uthyrningsstugor om högst 65 m2 vardera.
I södra området (söder om GC-V ÄG) får uppföras 6 st uthyrningsstugor om högst 65 
m2 vardera. I det södra området får förråd på max 15 m2 byggas till varje camping-
stuga. Utöver detta får det inom campingområdet uppföras högst 5 större byggnader 
för olika typer av service till campingens ändamål.
Bebyggelsen föreslås grupperas i anslutning till trädridåer för att bibehålla områdets 
karaktär av öppet och tillgängligt friluftsområde. Exploateringsgraden anges med 
bestämmelsen e1 på plankartan. Inom kvartersmarken för campingändamål, N1 finns i 
planen byggrätt med flexibel möjlighet att förlägga stugor, reception- och övriga servi-
cebyggnader där så anses lämpligast när området ska utvecklas. Där får också ske upp-
ställning av husvagnar, husbilar och tält. Hänsyn till områdets natur- och landskapsvär-
den och till naturliga vegetationsgränser skall ske vid placering av nya byggnader.
Som störningsskydd mot odlingsmarken i norr anges bestämmelse om att skyddsvege-
tation skall finnas, n1. Den vegetationsridå som finns kan kompletteras med nyplante-
ring.

Uthyrningsstugorna ska utformas enhetligt med sadeltak och träfasad. Endast käl-
larlösa byggnader kan komma i fråga på grund av närheten till havsnivån och lägsta 
golvnivå skall av samma skäl ligga på minst + 2,0 meter. I övrigt skall högsta nockhöjd 
vara 4,5 meter och taklutningen ska vara mellan 14-30 grader.

Gator och trafik

Ändringen av detaljplanen medför ingen ändring gällande gatunätet. Genom planom-
rådet löper fl era mindre gångstråk som nyttjas av boende i området samt camping- och 
badgäster. De upptrampade stigarna leder dels utmed strandområdet och dels genom 
campingområdet Stora delar av det centrala området är emellertid svårframkomligt 
eftersom terrängen är snårig. Infartsvägen till campingen är till en början asfalterad 
men övergår till grusväg vid parkeringsplatsen som ligger mitt i området. Denna 
används idag av badgäster och campare. Till stranden leder sedan en mindre skogsväg 
som avspärras av en bom vid parkeringsplatsen.
Räddningstjänstens krav på brandskyddsåtgärder gäller. Tillgång till brandpost skall 
fi nnas i anslutning till hela området. Byggnader skall utföras och placeras så att brand-
spridning förhindras i minst 60 minuter. I området skall även kommunikationsleder 
fi nnas som hålls framkomliga för räddningstjänstens tunga fordon.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning 
Planområdet ingår i dagsläget inte i kommunalt verksamhetsområde för VA.
Området är i dag inte anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät utan campingens 
vattenförsörjning sker genom pumpning ur två egna brunnar. Nuvarande avloppsan-
läggning utgörs av en slamavskiljare och en stenkista från 1970-talet. 
Eftersom anläggningen är gammal och uttjänt kommer området att anslutas till det 
kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Anslutningen utförs av exploatör.
Dagvatten omhändertas lokalt.



Granskningsshandling 
Detaljplaneändring för Årsvik 4:31, Sandviks camping

Sida 13

El och tele

Längs planområdets östra del har E.ON Elnät Sverige AB två parallella 50 kV luftled-
ningar och strax vid infarten till området finns en transformatorstation. Vidare finns två 
markförlagda hög- och lågspänningsledningar i området. Luftledningarna omfattas av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2010:1 samt 2008:1.
Föreskrifterna ställer krav på en luftledning som är framdragen inom detaljplanelagt 
område får inte understiga en höjd på 7 meter. För att undvika ombyggnation kommer 
avgränsning av detaljplanen justeras så att ledningen inte faller inom planlagt område.
Den del av befi ntlig detaljplan som ligger inom ledningarna upphävs. Kraftledningarna 
kräver en skyddszon, och byggnader, upplag eller dylikt får inte anordnas inom detta 
område. Ett skyddsavstånd på 30-40 meter kommer att tillämpas enligt kommunens 
försiktighetsprincip. Inom ett 30 meter brett område med bestämmelsen skydd, 20 me-
ter från ledningens yttersta faslina in till planområdet får inte byggnader, verksamheter 
eller föremål uppföras som hindrar bibehållaodet av ledningarna eller som genom sin 
höjd kan utgöra fara för ledningen.
Samordning ska ske med E.ON och Skanova i god tid före exploatering.

Avfall och värme
KSRR ansvarar för sophanteringen i området. Avfallssortering uppmuntras. Avfallet 
ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. KSRR:s regler och rekommendationer för 
avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. Närmaste återvinningsstationer fi nns i 
Degerhamn.

Bild över campingområdet
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

-stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden, MB kap 3.

-stå i konfl ikt 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.
Ändringen av gällande plan innebär inte någon ändring och anses därför överens-
stämma med översiktsplanen.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: M99
Lagakraftvunnen 2008-01-18
Planen medger en modernisering och utökning av befi ntlig camping.
Enskilt huvudmannaskap.
En rättning av fastighetsindelningen gör att gällande detaljplan omfattar en fastighet 
som aldrig var tänkt att ingå i planen vilket gör att den delen av planen upphävs vid 
ändringen.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Ingen förändring sker i och med planändringen gällande jord- eller skogsbruksmark. 

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av några riksintresseområden.

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. 
Planändringen anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.
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Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Detaljplaneändringen antas inte medföra några ökade bullervärden i planområdet eller 
omgivande miljö.

Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst SE629295-155070, Västra Öland. 
Vattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk status. Området kommer anslutas 
till kommunalt vatten och spillvatten. Det fi nns inte några kända markföroreningar 
i området. Grundvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

Ytvatten från området rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten SE562000-162271. 
Ytvattenförekomsten har fastställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag 
uppnår ytvattenförekomsten inte god kemisk status och har en måttlig ekologisk status. 
Huvudregeln är att statusen inte får försämras.

Kalmarsunds kustvatten bedöms därmed inte påverkas negativt av planens genomför-
ande.

Områdesskydd 7 kap MB

Strandskyddet är delvis upphävt i gällande detaljplan. Sammantaget gör detta att 
strandskydd gäller inom naturområdet närmast Kalmarsund för att säkerställa allmän-
hetens tillgång till strandområdet och friluftslivets intresse samt strändernas betydelse 
för den biologiska mångfalden.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Landskapsbildsskydd gäller för sydligaste delen av planområdet Landskapsbilden är 
framträdande från Kalmarsund men även från väg 931. Planområdet omges av ett äldre 
odlingslandskap som utgör en värdefull landskapsbild.

Artskyddsförordningen och Rödlistan
Inom området har hittats en av Ölands kända förekomster av sandlusern som är en 
starkt hotad ettårig örtart. Även en rödlistad biart, Stortapetserarbiet, Megachile 
lagopogda, har påträffats inom området. Ytterliggare inventering av förekomsten av 
värdefull fl ora och fauna har skett av Länsstyrelsen genom fältbesiktning på området 
i maj 2007. Deras allmänna bedömning är att området har stor potential att hysa en 
värdefull insektsfauna, främst steklar. Den planerade utökade campingen menar de 
dock inte ska ge någon negativ påverkan på området, tvärtom kan det gynna främst 
stekelfaunan. De ser därför inga hinder för utökandet av campingplatsen. 
Samtidigt med denna bedömning har råd och riktlinjer tagits fram till exploatören som 
är fördelaktigt att iakttaga under utbyggnaden, samt förslag om att byggherren samrå-
der med artexpertis i samband med exploateringen, så att alla intressen tillvaratas.
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Kommunala beslut

Klimatstrategi
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klimat-
arbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående 
klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål 
fi nns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärm-
ningsformer.

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017 och redovisar översiktsplanens övergri-
pande mål för planering och bostadsbyggande, samt anger riktlinjer för bostadsför-
sörjningen 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 grönom-
råden och allmänna platser med god standard m.m.

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.

Ställningstagande till miljöbedömning i gällande detaljplan
Enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

En miljökonsekvensbeskrivning om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan har upprättas i den gamla detaljplanen (M99).
Nedan följer en sammanfattning från miljökonsekvensbeskrivningen som infogas i 
denna planbeskrivning.

-Området ingår inte i Natura 2000-område (värdefulla naturområden) eller   
Ramsarområde (värdefulla våtmarker) Aktuellt planförslag anses inte strida   
mot berörda riksintressen, världsarv eller översiktsplanen.

-Campingplatsen ligger inom ett större område som är av högt naturvärde och   
kan även beröras av rödlistade arter. Innan bygglov beviljas ska dessa arter   
inventeras. Beroende på hur ny bebyggelse placeras bedöms inte 
artsammansättningen på fl ora och fauna får ändras nämnvärt.

-Landskapsbilden kommer att förändras vid utbyggnad enligt detaljplanen    
Nuvarande landskapsbild med öppna vyer mot omgivande odlingslandskap   
samt landskapet sett från Kalmarsund kommer att påverkas av ny bebyggelse.   
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Befi ntliga bryn bibehålls får att påverkan ska bli så liten som möjligt samt               
genom att reglera placering och utformning av ny bebyggelse. Campingen ligger dock 
relativt väl skyddat bakom vegetation och påverkan av landskapsbilden bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan.

-För att värna strandskyddets intressen bevaras ett cirka 60-70 meter brett    
naturstråk utmed Kalmarsund. Föreslagen utformning innebär därmed att    
miljökonsekvenserna i avseendet inte bedöms påverkas inom ramen av    
en betydande påverkan.

-Vattenkällorna i östra delen av planområdet utgör värdefulla livsmiljöer för   
fl ora och fauna och kommer inte att ianspråktas av bebyggelse eller annan    
åtgärd.

-Odling bedrivs i angränsning till planområdet och miljökonsekvenser    
avseende buller och lukt bedöms vara måttliga då gödsling endast sker ett    
fåtal gånger under året. En skyddsplantering kan anläggas för att ytterligare   
begränsa spridning av eventuella luktolägenheter. För luktutsläpp fi nns det inte   
några generella riktvärden.

-Utökningarna av verksamheten bedöms inte orsaka några betydande störningar   
för de närboende i förhållande till nu rådande förhållanden. Utbyggnad av    
campingen bedöms medföra en ringa trafi kökning.

-Människors hälsa och säkerhet bedöms inte påverkas av genomförande av   
detalj planen. Skyddsavstånd kring luftledningar anges.

Bild över  infart till campingområdet
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-Människors tillgänglighet kommer till viss del att begränsas i södra delen av   
planområdet vid uppförande av ny bebyggelse. Möjligheter för friluftsliv och   
rekreation i området bibehålls och säkras genom detaljplanen.

Ställningstagande avseende aktuell planändring
Ett genomförande av planändringen 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:

-Planändringen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan.

-Det fi nns en befi ntlig camping enligt gällande detaljplan M99. Planändringen   
innebär mindre förändringar jämfört med gällande detaljplan. Förändringarna   
innebär att fastigheten Årsvik 4:31 kan delas upp i två fastigheter och att det   
södra stugområdet får en utökad byggrätt, med syfte att ge möjlighet till
förrådsbyggnader om max 15 m2 styck.

-Planändringen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken. 

-Planändringen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen.

-Planändringen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten    
överträds. Andelen hårdgjord yta ökar marginellt och förutsättningarna    
för infi ltration är goda.

-Planändringen påverkar inga fornlämningar, värdefulla kulturmiljöer eller   
landskapsbilden. 

-I gällande plan M99 bevaras ett cirka 60-70 meter brett naturstråk utmed    
Kalmarsund för att värna strandskyddets intressen. Planändringen medför ingen   
förändring.

-Rödlistade arter fi nns i området. En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i   
samband med gällande detaljplan. Enligt planbestämmelse i gällande detaljplan   
M99 ska inventering av rödlistade arter ske innan bygglov beviljas.
Planändringen innebär ingen förändring. 

-Planändringen medför ingen trafi kökning, eller några utsläpp.

-Planändringen bedöms inte påverka klimatet.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid 
Gällande detaljplan (M99) vann laga kraft 2008-01-18. Genomförandetiden för gäl-
lande plan är 10 år från datum för laga kraft, det vill säga till januari 2018. Genomför-
andetiden har utgått. 
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Vid nu aktuell ändring av detaljplanen sätts genomförandetiden till 10 år. Om aktuell 
ändring av detaljplanen antas av miljö- och byggnadsnämnden och följer preliminär 
tidplan, kommer genomförandetiden för aktuell detaljplaneförändring gälla till april 
2029.

Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. 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 och ansvarsfördelning
Liksom i gällande detaljplan föreslås annan är kommunen att vara huvudman för 
allmän platsmark.

Exploatören ansvarar för utbyggnad av dricks- och spillvattenanläggningar. 

E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning
Eventuella fastighetsbildningar ansöks och bekostas av exploatör. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av sökanden.

Kostnad för genomförande
Kostnader för erforderliga utredningar samt anslutning till kommunala ledningar, 
förändringar i infrastruktur och fastighetsbilning betalas av exploatören.

Konsekvenser av planens genomförande

Planförslaget innebär mindre förändringar jämfört med gällande detaljplan.
Förändringarna innebär att Årsvik 4:31 kan delas upp i fl er än en  fastighet och att det 
södra stugområdet får en utökad byggrätt. Den kraftledning som berör planområdets 
östra gräns undantas och planen upphävs 10 meter från yttersta faslina i kraftledningen.


