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KOMMUNALA MÅL
- Utveckla medborgarnas möjligheter att delta i 
det demokratiska samtalet

- Utveckla särskilt ungdomars möjligheter till 
infl ytande

- Aktivt arbeta för jämlika och jämställda villkor

- Utgå från en helhetssyn på människan för 
att tillgodose individens behov och erbjuda en 
stimulerande livsmiljö

- Arbeta för en trygg och inspirerande 
uppväxtmiljö för ungdomar och ett tryggt 
samhälle och god service för alla

- Utveckla omsorgen utifrån individens 
delaktighet, infl ytande och behov

- Verka för ett samhälle som erbjuder 
medborgarna god hälsa och hög livskvalitet

- Ett tryggt samhälle med god service för alla

REGIONALA MÅL
- Vi ska minska den sammanlagda 
exponeringen av kemiska ämnen som är 
skadliga för människor och nå ”nära noll” när 
det gäller särskilt farliga ämnen. 
(RUS - Miljö i balans)

- En mer jämlik och jämställd offentlig 
organisation (RUS - Befolkning och välfärd)

- Hög integration av utlandsfödda på 
arbetsmarknaden 
(RUS - Befolkning och välfärd)

- Högre känsla av delaktighet och tillhörighet 
hos unga (RUS - Befolkning och välfärd)

- God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten,-
sjöar, vattendrag och kustvatten. 
(RUS - Miljö i balans)

- Ölands kommunalförbund skall verka för att 
alla människor som bor, verkar och vistas i 
kommunerna skall ha en säker och trygg miljö 
(Handlingsprogram, Antaget av Ölands 
Kommunalförbunds Direktion)

- Räddningstjänstens säkerhetsarbete skall 
genom olycksförebyggande och 
skyddsinriktade åtgärder verka för att olyckor 
förhindras och att konsekvenserna av olyckor 
begränsas När olycka inträffar skall ett snabbt 
och effektivt ingripande kunna ske
(Handlingsprogram, Antaget av Ölands 
Kommunalförbunds Direktion)

NATIONELLA MÅL
- Ingen övergödning 
(Sveriges nationella miljömål, nr 7)
”Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
män-niskors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.” 
(Riksdagens defi nition av miljökvalitetsmålet)

- Det övergripande nationella målet för 
folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. (Folkhälsoinstitutet, fhi)

- Delaktighet och infl ytande i samhället (fhi)

- Barn och ungas uppväxtvillkor (fhi)

- Den fysiska tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning ska förbättras, bland 
annat genom att enkelts avhjälpta hinder 
undanröjs (Handisam)

- Det övergripande nationella målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. (Diskrimineringsombudsmannen)
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- Det övergripande nationella målet för 
integrationspolitiken är att alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. 
(Diskrimineringsombudsmannen)

- Minska risken för och konsekvenserna av 
allvarliga störningar, kriser och olyckor 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Sveriges geotekniska institut)

- Hindra eller begränsa skador på egendom 
och miljö. (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges geotekniska institut)

- Det övergripande målet är att antalet olycksfall 
som drabbar människor, egendom och miljö 
skall minska. (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB)

EU:s MÅL
- Grundvattnet har så låga halter av 
föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet 
att dess kvalitet uppfyller kraven för god 
dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska 
normer för dricksvatten och kraven på God 
grundvattenstatus enligt EGs ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG).

- En tillgänglig och attraktiv region (EU:s strate-
gi för Östersjöområdet, KOM 248, 2009)

- En trygg och säker region. (EU:s strategi för 
Östersjöområdet, KOM 248, 2009)
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DELAKTIGHET

Inledning
Det yttersta målet med all fysisk planering är att skapa 
goda livsmiljöer för de människor som bor eller vistas i den 
fysiska miljön. Ett bra mått för en planering där människan 
står i fokus är följaktligen en välmående befolkning och en 
besöksnäring som lockar besökare att återkomma år efter år. 
För att vi människor ska må bra är det viktigt att vi känner att 
vi kan påverka vår situation och förändringar i vår omgivning. 
En demokratisk process i samband med planering är därför 
av stor betydelse för nöjda invånare. Jämlikhet är ett annat 
nyckelbegrepp kopplat till planering. De som bor, besöker 
och verkar här i kommunen måste ha samma rättigheter och 
möjligheter att påverka kommunens framtid, oavsett ålder, kön, 
sysselsättning, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Genom 
att stimulera den enskilda människans frihet och möjligheter 
stärker man deltagande och engagemang i det gemensamma, 
samtidigt som man förebygger samhällsproblem som våld och 
missbruk. Kommunen tillhör alla som bor, arbetar eller uppe-
håller sig här av en eller annan anledning. Välmående individer 
skapar ett starkt samhälle där alla kan utvecklas och känna sig 
stolta över att bo i Mörbylånga kommun.

Demokrati och jämlikhet 
En planering där människan står i fokus är en planering där den 
enskilda människan har möjlighet att göra sin röst hörd i plane-
ringen och samhällsdebatten. Alla invånare ska ha möjlighet att 
ge uttryck för sina åsikter och komma med synpunkter på hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden. Förutom att man genom 
politiska val har möjlighet att välja sina representanter så ska 
man också kunna göra sin röst hörd i de processer som rör 
kommunens översiktliga planering och detaljplanering i de fall 
det angår den enskilde medborgaren. Det är viktigt att det fi nns 
en medvetenhet hos politiker och tjänstemän om vilka behov 
som faktiskt fi nns. Kommunens arbete måste därför till viss 
del vara utåtagerande för att ta in synpunkter från grupper som 
annars kanske inte gör sig hörda i planeringssammanhang. 

Delaktighet

Deltagande och delaktighet är en förutsättning för en upplevel-
se av tillhörighet. En transparent planering förutsätter en nära 
kontakt mellan kommunens medborgare, tjänstemän och poli-
tiker. Den kommunala planeringen är ett viktigt instrument för 
att verka för ökad jämlikhet mellan olika grupper. Kommunen 
vill verka för jämställda och jämlika villkor, samt för att alla 
ska ges möjlighet att delta i kulturlivet och få eget utrymme till 
kreativitet och skapande.

Integration och mångfald 
Kommunens planering ska syfta till att skapa förutsättningar 
för ett diversifi erat och mångkulturellt samhälle som tilltalar 
invånare med olika etnisk och kulturell bakgrund. En viktig 
del i strävan efter ett samhälle där alla är delaktiga är att arbeta 
med integration på såväl arbetsmarknad och bostadsmarknad 
som i det offentliga rummet och organisationsvärlden. Det rika 
föreningslivet i Mörbylånga kommun kan fungera som en vik-
tig hjälp i integrationsarbetet. Kommunen arbetar idag aktivt 
för att alla ensamkommande fl yktingbarn som bor i kommunen 
ska vara aktiva i någon förening. Antalet platser på boenden 

för ensamkommande fl yktingbarn kommer att öka, både vad 
gäller barn- och ungdomar med uppehållstillstånd och för asyl-
sökande. För vuxna och familjer med utländsk bakgrund som 
fl yttar till kommunen fi nns en ambition att de ska integreras 
i samhället. Kommunen arbetar aktivt med att analysera och 
utreda vilka behov som fi nns och för att hitta kontaktfamiljer 
till nyinfl yttade invandrare. En viktig del av kommunens arbete 
är också att se till att det fi nns mötesplatser för nyinfl yttade. 
Biblioteken är exempel på viktiga platser för integration. 

En rådande tendens är att en del av de som får uppehållstill-
stånd väljer att fl ytta från Mörbylånga kommun till Kalmar 
eller andra större orter. Kommunen vill locka så många som 
möjligt till att stanna i Mörbylånga kommun. Bl.a. pågår ett 
arbete för att utreda möjligheterna att starta SFI-undervisning 
(Svenska För Invandrare) inom kommunens gränser. Som 
det är nu (2014) måste SFI-studenterna åka till Kalmar för att 
lära sig svenska. En förutsättning för att kunna ta emot fl er 
asylsökande och invandrarfamiljer med uppehållstillstånd, är 
att byggandet av lägenheter ökar. 

Framför allt behövs fl er boendemöjligheter i anslutning till 
tätorter där det fi nns andra i samma situation och där det fi nns 
väl utbyggda kommunikationer för att ta sig till kultur, service 
och utbildning. Eftersom de allra fl esta i den här gruppen 
saknar tillgång till bil blir just tillgången till kollektivtrafi ken 
och möjligheten att gå- eller cykla av avgörande betydelse. 
Kommunen vill därför genom detta planförslag skapa förutsätt-
ningar för en förtätning i de större samhällena och i anslutning 
till viktiga kommunikationsstråk. Kommunen vill också 
verka för att det ska fi nnas möjligheter för byggande av fl er 
lägenheter i och i nära anslutning till tätort. Bristen på lediga 
lägenheter utgör idag en begräsning för hur många människor 
som kommunen kan ta emot.  

Folkhälsa 
Jämfört med ett genomsnitt för hela riket så mår invånarna 
i Mörbylånga kommun bra. Mörbylånga hamnar högt upp i 
statistiken då det gäller upplevt psykiskt välbefi nnande. Få 
uppger att de har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest 
och färre än riksgenomsnittet anser att de saknar emotionellt 
stöd och tillit till andra. (Statens folkhälsoinstitut, Nationella 
folkhälsoenkäten, 2007-2010 och 2008-2011)

Socialt deltagande

Det sociala deltagandet är också högre i kommunen än rikets 
genomsnitt, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till 
att Mörbylångaborna anser sig må bra (Statens folkhälsoinsti-
tut, Nationella folkhälsoenkäten, 2008-2011). Undersökningen 
baseras på invånarnas deltagande i olika social aktiviteter så-
som: studiecirklar, teaterbesök, konstutställningar, kyrkobesök, 
möten i föreningar eller fackförbund, fester, offentliga tillställ-
ningar eller sporttillställningar. En annan bidragande orsak 
till kommuninvånarnas hälsa skulle kunna vara stimulerande 
omgivning och inspirerande fysisk miljö. Utbud och närhet 
till aktiviteter och rekreation är viktiga faktorer för folkhälsan, 
framför allt gäller det att skapa möjligheter till aktivitet i nära 
anslutning till folks hem. Det är viktigt att skapa platser för 
möten såsom aktivitetshus och samlingslokaler där människor 
kan mötas och som främjar kulturella verksamheter. 

Kommunen kan göra en viktig insats genom planering och 
utveckling av tätortsnära grön- och rekreationsområden. Det 
är viktigt att den fysiska planeringen skapar förutsättningar 
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för alla grupper att utöva sina intressen. Statistik kopplad till 
fysisk aktivitet visar att kommuninvånarna i Mörbylånga ligger 
något över riksgenomsnittet då det gäller övervikt och fetma 
(Statens folkhälsoinstitut, Nationella folkhälsoenkäten, 2008-
2011). Andra viktiga folkhälsofrågor med direkt koppling till 
den fysiska miljön är buller- och radonnivåer i samband med 
bostäder, arbetsplatser och utemiljöer.

Trygghet 
Mörbylånga kommun är och upplevs som en trygg kommun 
att leva i. En sammanvägning av olika faktorer som gjordes av 
SKL 2012 visar att Mörbylånga kommun kommer på 14e plats 
på listan över de mest trygga och säkra kommunerna i landet. 
Andelen stölder, skadegörelse och våldsbrott är betydligt lägre 
än i riket som helhet. 
(SKL, Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2012)

Den vanligaste orsaken till otrygghet för ungdomar i kommu-
nen är inte kopplat till den fysiska miljön utan snarare till den 
virtuella, nästan 8 % av ungdomarna i årskurs 8 uppger att de 
känner sig otrygga på Internet. Mindre än 6 % uppger att det 
känner sig otrygga i sina bostadsområden på kvällen/natten. 
Siffran för upplevt otrygghet dagtid är nästan lika hög (över 4 
%), vilken skulle kunna tolkas som att trafi ken är en betydande 
otrygghetsfaktor för många unga.
(Lupp, åk 8, Mörbylånga kommun 2009 och 2012) 

Kommunens ståndpunkt är att trygghet skall beaktas i den 
fysiska planeringen och trafi kfrågor med avseende på det 
offentliga rummets utformning, såsom fl erfunktionella och 
befolkade rum.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten i den fysiska miljön och till olika verksam-
heter och anläggningar är en fråga som drivs både kommunalt 
och genom intresseföreningar. Kommunen har ett tillgänglig-
hetsråd som verkar för att lyfta frågor om tillgänglighet på den 
politiska agendan. 

Den Humanas tillgänglighetsbarometer från 2012 som går 
igenom hur kommunerna arbetar med tillgänglighetsfrågor i 
sin planering så kommer Mörbylånga första på 137:e placering. 
Undersökningen tar upp aspekter som vilka krav kommunen 
ställer i samband med stadsbyggnadsprojekt samt hur man tar 
upp frågor om tillgänglighet i de kommunala planeringsdoku-
menten. 

En tillgänglighetsplan fi nns från 2005 som har reviderats 2013. 
Kommunen har en del av en tjänst som ansvarar för tillgänglig-
hetsfrågorna i kommunen.

Flera konkreta åtgärder för anpassning av den fysiska miljön 
i kommunen har gjorts under senare år. Bl.a. kan nämnas 
rampen vid hamnbadet i Färjestaden som möjliggör bad för fl er 
grupper. Kommunen har ambitionen att öka tillgängligheten i 
utemiljöerna. Tillgänglighetsfrågan är en central del i den soci-
ala checklista som alltid tas fram i samband med planläggning.

Efterfrågan fi nns på anpassning av minst ett naturområde och 
önskemål fi nns om att alla ska ha möjlighet att ta sig ut på 
åtminstone en mindre del av Stora Alvaret. 

Tillgänglighet är ett brett begrepp som även inbegriper 
tillgänglighet för oskyddade trafi kanter, alltså möjligheten 
att ta sig till och från platser till fots eller med cykel. Även 

trygghetsfrågan är på många sätt en tillgänglighetsfråga då 
avhjälpande av hinder i den fysiska miljön i form av god 
belysning eller skötsel av vegetationsytor kan bidra till att öka 
tillgängligheten under dygnets mörka timmar.
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Fritid 
Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för 
människor att vara aktiva. Möjligheten att utöva kultur och att 
vara fysisk aktiv är exempel på vad som stimulerar människor 
och skapar möten. Kultur kan vara allt från dans, musik och 
drama till bild, konst, läsande, skrivande och berättande. 

Föreningsliv

Mörbylånga kommun har ett starkt och engagerat föreningsliv. 
Störst antal medlemmar har idrottsföreningarna med samman-
lagt cirka 4000. Fotboll är den största idrotten i Mörbylånga 
kommun tillsammans med innebandy och ridverksamhet. Rid-
verksamheten är sällan kopplad till föreningar som får bidrag 
av kommunen utan består nästan uteslutande av privata aktörer. 
Det är därför svårt att uppskatta exakt hur många som är aktiva 
inom ridverksamhet men tydligt är att den utgör en viktig 
fritidssysselsättning för många kommuninvånare. Ridsport 
och ridverksamhet tar stora ytor i anspråk, varför det är viktigt 
att kommunen inser vikten av att avsätta tillräckliga ytor för 
att trygga framtiden för större ridanläggningar. Idrottandet är 
överlag viktigt för att stimulera till en aktiv fritid, inte minst för 
ungdomar som uppmuntras till fysisk aktivitet och samarbete. 
Idrottsrörelsen fyller en mycket viktig funktion även för det 
sociala livet och sammanhållningen i byar och samhällen.

Hembygdsföreningarna engagerar många människor och har 
sammanlagt cirka 3000 medlemmar i kommunen. Hembygds-
föreningarna har en avgörande betydelse för att stärka bl.a. 
sammanhållningen och livet i många byar. De fungerar också 
ofta som bärare av kultur och historia, vilket kan bidra till ett 
levande kulturarv. I kommunens ambition att bli en kultur- och 
naturkommun är hembygdsföreningarnas arbete av stor vikt. 

Kulturföreningarna har stor betydelse för föreningslivet i 
kommunen med sammanlagt cirka 2000 medlemmar. Det 
fi nns en uppsjö av människor som är engagerade eller på olika 
sätt verksamma inom konst- och kulturlivet. Många är själva 
konstnärer eller konsthantverkare som är verksamma inom 
konst och kultur på hel- eller deltid. Konst och kultur är också 
viktiga dragplåster för kommunen som besöksdestination. 
Södra Ölands konstnärsgille är sammanslutning av målare, 
grafi ker, textilkonstnärer, keramiker, skulptörer, smides-, foto- 
och glaskonstnärer som arbetar aktivt bl.a. genom anordnande 
av konstrundor, bland annat i samband med Skördefesten under 
slutet av september och Öland Spirar i början av maj månad. 

Fritidsgårdar

Att få ungdomar att känna sig delaktiga och aktiva utanför 
skolan är en viktig del av kommunens arbete. Det fi nns ett 
antal fritidsgårdar i kommunen av vilka Zokker i Mörbylånga 
är den största ytmässigt med närmast obegränsade möjligheter 
till aktiviteter i form av musik, fi lm, målning, konst, kaféverk-
samhet, dans och annan fysisk aktivitet. Förutom Zokker i 
Mörbylånga fi nns även kommunala fritidsgårdar på gamla 
brandstationen i Färjestaden och vissa dagar i Degerhamn. 
Även i Skogsby fi nns en fritidsgård som idag drivs som ett 
föräldrakooperativ med visst stöd av fritidsgårdarnas personal. 
Framtiden för fritidsgården Lågan i Färjestaden är just nu 
osäker p.g.a. behov av nya lokaler. Kommunen ska se till 
att det även fortsättningsvis ska fi nnas en väl fungerande 
ungdomsgård i Färjestaden och att verksamheten i de befi ntliga 
ungdomsgårdarna i Mörbylånga och Degerhamn kan fortgå 
och utvecklas. Utöver befi ntliga aktiviteter är ett ökat utbud 
av aktiviteter, utanför ramarna för föreningslivet och fritids-
gårdarna, en viktig fråga för ungdomarna i Färjestaden. Planer 
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fi nns på ett aktivitetsområde i anslutning till Sporthallen vid 
korsningen Järnvägsgatan och Granitvägen i Färjestaden. Ett 
aktivitetsområde där fl era behov och generationer kan mötas 
och inspireras av varandra. Det är viktigt att även grupper som 
representerar nya sporter och aktiviteter får komma till tals i 
planeringen. Ett nytt aktivitetsområde skulle kunna innefatta 
alltifrån möjligheter till klättring, skate och parkour till boule 
och platser för återhämtning.

Satsningar på kulturanläggningar

De senaste åren har stora resurser lagts på anläggningar för 
redan etablerade sporter som fotboll och innebandy. Sporthall 
och konstgräsplan har byggts i Färjestaden, en multisportsarena 
har uppförts i Algutsrum och en sporthall i Torslunda. Sats-
ningar på anläggningar för kultur har delvis fått stå tillbaka för 
investeringar på idrottsanläggningar. I Färjestadsområdet bor 
idag mer än halva kommunens befolkning och ett stort behov 
fi nns för en anläggning för kulturutövande. Kommunen arbetar 
därför för att skapa förutsättningar för en större byggnad 
eller anläggning som kan fungera som kulturhus, möteslokal, 
föreläsningssal och samlingsplats för kommunens invånare. 
En sådan anläggning kan även inrymma ett nytt bibliotek och 
exempelvis inspelnings- och replokaler för musik. Översikts-
planen redovisar möjliga lämpliga lokaliseringar för en sådan 
anläggning.

En väl fungerande kollektivtrafi k och tillgång till gång- och 
cykelbanor är viktiga förutsättningar för ungdomars möjlighet 
att utöva fritidsaktiviteter och träffa sina vänner. Tillgång till 
transporter för människor som inte har tillgång eller möjlighet 
att ta sig med bil är betydande för att kunna vara del av grupper 
och sociala sammanhang. Risken är att ungdomar blir socialt 
isolerade om de inte har möjlighet att ta sig dit de vill under 
kvällar och helger.  

Mellankommunala intressen
På fritiden utnyttjar många av kommunens invånare, speciellt 
de boende i den norra kommundelen, utbudet av fritidsaktivite-
ter på andra sidan sundet och då främst i Kalmar. Kulturutbudet 
i Färjestaden är högst begränsat och de fritidsaktiviteter som 
erbjuds ungdomar är främst kopplade till idrottsföreningarna, 
kulturskolan och fritidsgården. Ett stort behov fi nns av aktivite-
ter som inte är kopplade till idrottsföreningar eller skolan.
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SÄKERHET

Inledning
Kommunen och den fysiska planeringen bär en stor del av 
ansvaret då det gäller att skapa trygga och säkra miljöer för 
sina invånare. En säker miljö är en omgivning fri från gifter 
i livsmedel, natur och vatten. Den fysiska miljön ska vara 
anpassad för de människor som ska leva i den. Det blir därför 
avgörande att människan står i fokus när bostadsområden, 
skolor, trafi k och övrig infrastruktur ska planeras. Kommunen 
ska vara uppmärksam på hur vi människor påverkas av vår 
omgivning och de situationer och farliga ämnen vi ständigt 
utsätts för. Det är viktigt att kommunen har en god förmåga att 
agera och skydda människor och deras intressen när olyckan är 
framme. 

Markberedskap behövs i samband med oförutsägbara 
händelser. Ett nödfärjeläge fi nns i Färjestadens hamn precis 
norr om den färjan Kalmar sund VIII och en prioritering har 
gjorts för vilka parkeringsytor som ska användas i anslutning 
till färjeläget i händelse av att Ölandsbron måste stängas. Idag 
gäller hamnen i Grankullavik i Borgholms kommun som nöd-
färjeläge för tung trafi k och transporter. Mörbylånga kommun 
utreder om ett nödfärjeläge för tung trafi k istället skulle kunna 
fi nnas inom kommunens gränser, exempelvis i Cementas 
industrihamn i Degerhamn. Upplagsytor för mellanlagring av 
olja i samband eventuella oljeolyckor utanför kommunens kust 
är en annan viktig fråga som rör markberedskap.

Räddningstjänsten anordnar beredskapsövningar med vissa 
chefer och tjänstemän på kommunen. Vid övningstillfällena 
går man igenom olika scenarier och möjliga situationer som 
kan uppstå samt hur man ska hantera sådana lägen. Vid kraftiga 
snöoväder fi nns evakueringsmöjligheter till tillfälliga boenden 
i Södra Möckleby. Dessa boenden kan också användas som 
korttidsboenden vid överbeläggning inom vård och omsorg. 
Om omfattande elavbrott inträffar, så har viss samhällsviktig 
verksamhet t.ex. kommunhuset och hela Skansenskolankom-
plexet försetts med reservkraft. Detta gör att sporthall och aula 
mm. skulle kunna fungera som evakueringsboende/värmestuga 
för allmänheten om behov av detta uppstår. Dessutom fi nns 
planering för vilka samhällsviktiga verksamheter som skall 
prioriteras vid nationell eller regional elbrist (Styrelseplane-
ringen).

Kommunen har tagit fram en oljeskyddsplan som visar hur 
man ska agera i det fall att ett eventuellt oljeutsläpp utanför 
Södra Öland når kusten. Oljeskyddsplanen visar bl.a. hur 
beredskapsorganisationen är uppbyggd och hur saneringen ska 
gå till beroende på årstid.

Riksintresse för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels fi nns 
områden i form av övnings- och skjutfält samt fl ygfl ottiljer 
som redovisas öppet. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintresset. Inom kommunerna 
kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför behöver 
Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt 
högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen 
bebyggelse, varför alla ärenden avseende höga objekt måste 

skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används 
också som förberedelse för införandet av höga objekt i landets 
fl yghinderdatabas.

I Mörbylånga kommun fi nns ett område som är utpekat som 
riksintresse för totalförsvarets militära del, övrigt. Detta områ-
de utgör den södra udden av Öland och avgränsas norrut i höjd 
med Näsby i öst och Parboäng i väst. Inom detta område kan 
Försvarsmakten endast redovisa att myndigheten har intressen, 
men inte specifi cera vilken typ av intressen det rör sig om med 
hänsyn till sekretess. Inom detta område vill Försvarsmakten få 
alla plan- och lovärenden på remiss.

Radon
Radon är en osynlig, luktfri, radioaktiv gas som bildas då ra-
dium sönderfaller i uranrika bergarter. Då radonet sönderfaller 
utsänder det en joniserande strålning som kan skada celler i 
luftrör och lungor och i värsta fall orsaka cancer på lång sikt. 
Radon fi nns naturligt i marken men förekommer i högre halter 
i områden med t.ex. alunskiffer. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort en översikt-
lig kartläggning över markens uranhalt genom fl ygmätningar. 
Mörbylånga kommun använder underlaget vid bedömning av 
risker för radon i bostäder och vid planläggning av ny bebyg-
gelse. Kartläggningen visar att det fi nns störst risk för höga 
radonhalter längs landborgskanten, framförallt i den sydvästra 
delen av kommunen (se karta). 

Radon kan också förekomma i dricksvatten och föras in till 
inomhusluften, framförallt genom enskilda brunnar. 100 Bq/l 
är gränsen för tjänligt med anmärkning och vid 1000 Bq/l går 
gränsen för otjänligt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten. Ett sätt att komma till rätta med radon som förs 
in via hushållsvattnet är att lufta vattnet med radonavskiljare. 
Risken för höga radonhalter i borrade brunnar ska vara relativt 
låg på hela Öland enligt Strålskyddsmyndigheten (Radon i 
vatten, Strålskyddsmyndigheten, november 2009).

Även i lågriskområden kan det uppstå höga radonhalter 
inomhus. Det beror på att lufttrycket inomhus oftast är lägre än 
utomhus och att radonhaltig jordluft kan sugas in i huset om 
det fi nns otätheter i grundkonstruktionen. Det kan även fi nnas 
radonproblem i inomhusluft till följd av byggnadsmaterialet. 
Fram till 1975 tillverkades lättbetong med alunskifferinbland-
ning (blåbetong) vilket användes som byggnadsmaterial och 
gav radonproblem i inomhusluften.

I samband med byggande är det viktigt att beakta markens 
uranhalt för att kunna ställa krav på radonsäkert utförande i 
högriskområden. Det gränsvärde för inomhusluft som tagits 
fram av Boverket och Folkhälsomyndigheten för befi ntliga 
bostäder, lokaler och nyproduktion med allmänna ändamål 
är 200 Bq/m3. I Kalmar län bedömer man att ca hälften av 
alla småhus har en radonhalt över 200 Bq/m3 och nästan en 
sjättedel mer än 400 Bq/m3. Det enda sättet att ta reda på 
radonhalten inomhus är genom mätning. 

Enligt Boverket (Åtgärder mot radon i bostäder, Boverket 
2013) kan det i samband med en geoteknisk undersökning inför 
nybyggnation vara lämpligt att mäta radonhalter i jordluften 
samt göra en uppskattning av jordarternas genomsläpplighet. 
Därefter kan en bedömning göras för risken att radonhaltig 
jordluft läcker in i byggnaden och krav ställas på lufttäthet hos 
byggnadskonstruktionen under marknivån. Boverket föreslår 
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en rad generella åtgärder som bör utföras vid nybyggnation 
för att undvika problem med höga radonhalter inomhus, t.ex. 
betongplatta under hela huset.

Radonmätning bör beaktas och helst mätas i samband med:

 - husköp

 - ny-, om- och tillbyggnad av småhus 

 - vid misstanke att huset ligger i ett område med höga halter 
av markradon eller är byggt med blåbetong

 - i hus där radonmätning inte tidigare gjorts

 - förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

 - borrande av egen brunn

Radonhalten kan mätas med hjälp av så kallade spårfi lmsdosor. 
Visar mätningen att radonhalten överskrider 200 Bq/m3 inom-
husluft, kan bidrag utgå till åtgärder som kan sänka radonhal-
ten. Ansökan om bidrag kan göras via länsstyrelsens hemsida. 
Ytterligare information om radon och radonbidrag fi nns på 
hemsidan www.radonguiden.se.

Kommunen har som mål att uppfylla det nationella och regi-
onala miljömålet för ”God bebyggd Miljö” avseende radon i 
inomhusmiljöer. Ett ställningstagande är att byggnation ska ske 
i radonsäkert utförande inom högriskområde för markradon. 
Krav på radonmätning och byggnation i radonsäkert utförande 
kan också komma att ställas i samband med nya detaljplaner.

Luftföroreningar 
Utomhusluften i kommunen är av god kvalitet och klarar det 
andra nationella miljömålet frisk luft med god marginal. De 
största källorna till utsläpp av luftföroreningar som kan ha 
negativa effekter på människors hälsa är enskild vedeldning, 
tillsammans med vägtrafi k och viss industriverksamhet. Den 
sammanlagda påverkan är dock så begränsad och dessutom 
utspridd över ett stort geografi skt område, vilket betyder 
att påverkan inte är nämnvärd för de människor som vistas 
inom kommunens gränser. Avsaknaden av större tätorter i 
kommunen kan vara en orsak till att det inte fi nns någon större 
koncentration av exempelvis kvävedioxid.

Vattenföroreningar

MKN för vatten

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är ett styrinstrument 
inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den status ett 
vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Statusen är uppdelad i eko-
logisk status och kemisk status. Ekologisk status klassas enligt 
en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och 
dålig), medan den kemiska statusen klassas enligt ”god kemisk 
status” samt ”uppnår ej god kemisk status”. Huvudregeln är 
att alla vattenförekomster ska nå statusen god till år 2015 och 
att statusen inte får försämras. Undantag kan ges om det är 
tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att nå god status, frist kan 
då ges till år 2021 eller som längst till år 2027.

Vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt (Sverige 
är uppdelat i fem vattendistrikt) har beslutat om MKN för 
samtliga betydande yt- och grundvattenförekomster inom 
vattendistriktet samt tagit fram åtgärdsprogram. Betydande 
vattenförekomster innebär sjöar > 1 km2, vattendrag med 
avrinningsområde > 10 km2, kustvatten från kustlinjen till 
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baslinjen + 1 sjömil samt grundvatten med uttag till fl er än 50 
personer eller 10 m3/dygn. Av kommunens samtliga ytvatten-
förekomster uppnådde enbart Frösslundabäcken god ekologisk 
status 2009. Samtliga uppnådde dock god kemisk status. När 
det gäller MKN för grundvattenförekomster uppnådde samtliga 
god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus 2009. 
För grundvatten ställs krav utifrån kemisk och kvantitativ 
status vilka klassas som antingen otillfredsställande eller god.  

Åtgärder på ledningsnät

Kommunen arbetar kontinuerligt med att byta ut gamla 
ledningar för att kvaliteten på det kommunala vattnet ska vara 
av högsta kvalitet. På vissa håll förekommer problem med 
läckage in i gamla ledningar vilket kan orsaka stor skada för 
den som sedan dricker det förorenade vattnet. Reningen av 
utgående vatten är också av stor vikt. En god vattenhantering 
förutsätter säkra och separerade system för spill- och 
dagvatten. Spillvatten ska föras i slutna system till reningsverk 
innan det går vidare ut i slutrecipienten Östersjön. Dagvattnet 
skapar på sina håll stora problem inte minst i samband med 
snösmältning och/eller kraftiga regnväder. På många håll leds 
dagvatten in på spillvattennätet vilket gör att utspätt spillvatten 
leds till reningsverken och som bräddas och tvingas släppa 
ut icke-renat vatten i Östersjön. Ett sätt att komma till rätta 
med befi ntliga problem och att förebygga negativa effekter av 
tillfälligt ökade fl öden i framtiden, till följd av ett förändrat 
klimat, är att prioritera öppna dagvattenlösningar framför 
ledning i kulvert. I öppna dagvattenlösningar sker en utjämning 
av fl ödena samtidigt som vattnet renas genom sedimentering 
av näringsämnen. Öppna dagvattenlösningar är ett led i att 
förbättra vattenkvaliteten i Östersjön och verka för att höja den 
ekologiska statusen på vattnet från måttlig till god. Framför allt 
nedströms i förhållande till större spridningsarealer för gödsel 
är det av stor vikt att rening av dikesvatten sker innan det 
rinner ut i slutrecipienten Östersjön. 

Läckage av näringsämnen

De areella näringarna tillsammans med industriverksamhet och 
hårdgjorda ytor är betydande påverkansfaktorer för läckage och 
utsläpp av näringsämnen, främst kväve och fosfor, som läcker 
ut till Östersjön. Kommunen ska arbeta med att förebygga och 
förhindra att ett överskott av näringsämnen når slutrecipienten. 
Dels kan kommunen fungera som ett stöd och ett bollplank 
för näringsidkare och markägare som vill ha information om 
hur de ska förhindra näringsläckage från sina marker. Kom-
munen arbetar också genom tillsyn för att se till att fl er och 
bredare icke-gödslade buffertzoner upprättas utmed gränser 
i odlingslandskapet. En ambition är t.ex. att skapa ekologiskt 
funktionella skyddszoner utmed diken och stenmurar.

Enskilda avlopp

De enskilda avloppen är också en av de faktorer som orsakar 
störst utsläpp av näringsämnen. Att komma tillrätta med de 
enskilda avloppen är nödvändigt för att minska utsläppen 
till grundvatten och hav. En inventering för att kartlägga 
kommunens enskilda avlopp och dess effekter bör göras för att 
se var problemen är som mest omfattande. Inventeringen bör 
prioriteras inom befi ntliga vattenskyddsområden där avlopp 
av bristande kvalitet riskerar att kontaminera kommunens 
dricksvattenförekomster.

Vattenskyddsområden 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som ett vattenskyddsområde till skydd för 
en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21 § MB). 

Föreskrifter till skydd för ytvattentäkter och enskilda grund-
vattentäkter kan också meddelas med stöd av 40 § punkten 
5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. ”Om det behövs för att hindra att olägenheter för 
människors hälsa uppkommer i en kommun, får kommunen 
meddela föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter”.

I Planbestämmelser och vid planering enligt PBL där etablering 
av miljöfarlig verksamhet berörs bör hänsyn tas till vattenskyd-
det, särskilt om det sker inom vattenskyddsområdet.

Genom miljöbalken och PBL har kommunen via översikts-
planer, detaljplaner och områdesbestämmelser möjligheter 
att styra och påverka markanvändningen främst vad gäller 
bebyggelse och andra exploateringsåtgärder, t.ex. vägar, kraft-
ledningar och täktverksamhet. Markanvändning och verksam-
heter som kan vara riskfyllda från vattenskyddssynpunkt kan 
genom fysisk planering styras undan så att viktiga befi ntliga 
dricksvattentillgångar och potentiella sådana kan värnas.

Vattenskyddsområdens funktion är att ge ett långsiktigt skydd 
av befi ntliga och eventuella framtida vattentäkter som är vikti-
ga för dricksvattenförsörjningen, mot ämnen och verksamheter 
som på kort eller lång sikt kan försämra vattenkvaliteten. 
Exempelvis fi nns restriktioner mot anläggande av bergvär-
mepumpar inom vattenskyddsområden. Kommunen arbetar 
förebyggande för att säkra vattenförsörjningen och för att ha 
beredskap i samband med eventuell skadegörelse eller sabotage 
mot kommunens vattentäkter.  

Skydd och bevarande av kommunens vattentäkter är av allra 
högsta prioritet, då tillgången till råvatten av god kvalitet 
är kraftigt begränsad och tillgången varierar stort över året. 
Dessutom gör Ölands speciella markförhållanden grundvat-
tentäkterna extra känsliga för föroreningar. Tillgången till rent 
dricksvatten är en grundläggande rättighet som alla bör ha till-
gång till. För att värna vattentäkterna måste de skyddsföreskrif-
ter som tagits fram eller håller på att tas fram för kommunens 
primära-, sekundära och tertiära vattenskyddsområden beaktas 
och följas. Kommunen har varit ute på samråd med fem 
nya vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter i Gårdby, 
Triberga, Segerstad, Grönhögen och Södra Möckleby. En revi-
dering av de befi ntliga vattenskyddsområdena i Strandskogen, 
Tveta och Resmo samt skyddsföreskrifter för dessa pågår och 
förväntas vara klara under 2015.

Regional vattenförsörjning

Grundvattenförekomsterna i Tveta och Strandskogen är 
utsedda i den regionala vattenförsörjningsplanen som regionalt 
viktiga. Rekommendationen är att arbetet med vattenskydds-
områdena skyndas på för att skydda dessa viktiga täkter. 
Kommunen månar om sitt dricksvatten och har därför skärpt 
kraven i samband med framtagandet av nya skyddsföreskrifter 
för sina vattenskyddsområden.
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Markföroreningar 
Det fjärde av de 16 nationella miljömålen är miljökvalitets-
målet giftfri miljö. Det innebär bl a åtgärder för att förebygga 
förorening av mark- och vattenområden, grundvatten, 
sediment samt byggnader och anläggningar där halterna av 
föroreningar påtagligt överskrider de naturliga halterna och 
riskerar att skapa olägenhet för, eller skada på hälsa eller miljö. 
Förorenade områden kan ha uppstått genom att till exempel 
industriverksamheter och andra miljöfarliga aktiviteter lämnat 
efter sig föroreningar. Ansvaret för undersökning och eventuell 
sanering ligger i första hand på den som förorenat marken och i 
andra hand på fastighetsägaren.

De före detta och pågående verksamheter som främst orsakar 
och har orsakat föroreningar i Mörbylånga kommun är 
deponier av hushållsavfall, olika industrier, garverier, ben-
sinstationer, hamnar, järnvägar, kemiska tvättar, deponier av 
byggavfall, aluntillverkning med mera. Det är främst de större 
industrierna i kommunen som är klassade högst och står för 
den största föroreningen. 

MIFO-områden

Naturvårdsverket har tagit fram en metodik för inventering 
och riskklassning av förorenade områden (MIFO). Riskklass-
ningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets 
och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Inventering 
och riskklassning av misstänkta och kända förorenade områden 
enligt MIFO har gjorts i Sverige sedan 1991. Inom och i an-
slutning till de högre klassade MIFO-områdena måste marken 
utredas ordentligt och eventuellt saneras innan upprättande av 
ny bebyggelse eller verksamheter.

MIFO-klasser:
Riskklass 1: Mycket stor risk
Riskklass 2: Stor risk
Riskklass 3: Måttlig risk 
Riskklass 4: Liten risk

I kommunen fi nns idag fyra objekt som har klassats enligt den 
högsta riskklassen. Samtliga dessa ligger kring Degerhamn-
området, bl.a. verksamhet kopplad till det nedlagda alunbruket 
som idag benämns Södra Bruket. 

Rödfyr

I området kring Södra Bruket fi nns stora mängder rödfyr, bränd 
alunskiffer, som ligger kvar efter fl era hundra års brytning. 
Ett problem med rödfyr är innehållet av farliga tungmetaller 
som uran, arsenik och kadmium. Omfattande utredningar 
gjordes på uppdrag av länsstyrelsen i början av 2000-talet 
för att kartlägga riskerna för människor och miljö i området. 
Slutsatserna från utredningarna var att det inte är rimligt att 
sanera hela området på rödfyr. Dels skulle det innebära höga 
kostnader för omfattande schaktning och transporter och dels 
skulle höga kulturvärden gå förlorade. Istället har särskilda 
restriktioner införts för området vilka innebär att allmänheten 
får information om hälsoriskerna som fi nns i området och att 
den kommunala planeringen anpassas. Detta alternativ som 
antogs av miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga i augusti 
2005 innebär att det kulturhistoriskt värdefulla landskapet 
bevaras. Utgångspunkten för ställningstagandet var att man 
inte ens med kostnader i miljardklassen skulle kunna lösa hela 
miljöproblemet i Degerhamn. Även om rödfyren skulle schak-

tas bort från området så fi nns de största mängderna metaller 
kvar i alunskiffern i berggrunden.

Som en följd togs en informationsskrift fram, ”Degerhamn 
– ett unikt industrilandskap och dess miljö- och hälsorisker” 
(Projekt Degerhamn, 2006). Skriften tar upp frågan om det är 
farligt att bo i Degerhamn. Svaret sammanfattas i ett nej, det 
är inte farligt – om man känner till hur hälsoriskerna ser ut 
och anpassar sig till dem. De största hälsoriskerna är om man 
dricker vatten som innehåller arsenik eller uran. Däremot anses 
det inte farligt att tillfälligt andas in damm eller få i sig små 
mängder rödfyr. Det fi nns därför inget som hindrar att man 
använder tennisbanor, vandringsleder och andra anläggningar 
i områden med rödfyr. I bostäder byggda på rödfyr fi nns 
risk för förhöjda radonhalter, vilket beror på uraninnehållet 
i alunskiffern. Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga 
kommun har gemensamt diskuterat hur man ska anpassa sig till 
miljöriskerna i området. Slutsatserna kan sammanfattas så här:

 - Det är ofarligt att dricka vattnet från de djupa kommunala 
vattentäkterna öster om området. Om man ha egen brunn 
i området bör man kontrollera vattnet för att se om det är 
påverkat av alunskiffer eller rödfyr. Mörbylånga kommun 
kan hjälpa till med sådana undersökningar.

 - Man bör inte odla grönsaker för eget bruk direkt i rödfyr. 
Om man har ett lager matjord som grönsakernas rötter 
inte tränger igenom bedöms det dock inte fi nnas några 
hälsorisker.

 - Man bör akta sig för att få i sig rödfyr. Det ska dock 
påpekas att bedömningen av hälsoriskerna för farliga 
metaller grundar sig på att man utsätts för dem under ett 
helt liv. 

 - Borrning av nya brunnar i området bör inte tillåtas eftersom 
det kan fi nnas risk för att förorenat vatten sprids till det 
djupare grundvattnet.

 - Mörbylånga kommun kommer att ta stor hänsyn till 
miljösituationen i Degerhamn i den fortsatta kommunala 
planeringen. Det bedöms också som viktigt att öka 
informationen till både de som bor i Degerhamn och 
tillfälliga besökare i området.

Nedlagda deponier

Gamla nedlagda kommunala deponier utgör en annan risk 
för föroreningar till mark och vatten (se karta). Mörbylånga 
kommun har deltagit i ett projekt genom regionförbundet 
Miljösamverkan Sydost, för att utreda deponierna enligt 
MIFO-metodiken och få ett underlag för att kunna upprätta 
en plan med prioritering över åtgärder. Den första MIFO-ut-
redningen har genomförts vilken håller på att granskas och 
kompletteras genom platsbesök och genomgång av underlags-
material. Målet är att ta fram en långsiktig plan med åtgärder 
för de gamla kommunala deponierna. Troligtvis kommer 
deponier som ligger inom vattenskyddsområde att prioriteras i 
det arbetet. 

Vad gäller kommunens aktiva verksamheter så pågår en 
översyn av dessa. De förorenade områdena ska läggas in i 
kartverktyget GIS för att kunna användas som underlag vid 
planering.
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Försvarets anläggningar

Öster om Gårdby och Norra Sandby på östra sidan, fi nns ett 
f.d. skjutområde som tidigare omfattades av riksintresse för 
totalförsvaret. En mindre grusväg leder ner till området från 
byn Norra Sandby. Området är sammanlagt cirka 12 km2 stort, 
varav större delen ligger till havs. Tidigare har den angivna 
ytan använts som Försvarsmaktens övningsområde. Sedan en 
tid tillbaka har man inga övningar i området, men rester av 
ammunition och farliga ämnen kan dock fi nnas kvar i marken. 
Landområdet utgörs av gräsbevuxna sandmarker och området 
är välbesökt av både långväga besökare och boende i och 
kring Norra Sandby och Gårdby. Försvarsmakten avråder från 
användande av engångsgrillar på den angivna platsen, men i 
övrigt är området öppet för rekreation. Det före detta riksintres-
seområdet ska saneras och Försvarsmakten ska vara färdig med 
detta arbete och lämna det vid utgången av år 2017.

Geotekniska riskfaktorer
Då det gäller geologiska förutsättningar för byggnation så 
är större delen av kommunens markområden väl lämpade. 
De dominerande jordarterna på större delen av kommunens 
bebyggda landyta består av sandiga jordar, där postglacial sand 
och sandig morän utgör de dominerande jordarterna. Utmed 
landborgskanten och en betydande del av västra sidan fi nns 
grusigt svallsediment som utgör en stabil grund för den be-
byggelse som fi nns där. På stora Alvaret är jordtäcket tunt och 
består osammanhängande jordtäcken. I många fall ligger det 
sedimentära berget öppet. Tack vare de fördelaktiga jordarterna 
och den platta eller lätt sluttande topografi n är risken för ras 
och skred i det närmaste obefi ntlig. En viss risk för strandero-
sion fi nns dock i anslutning till vissa kuststräckor.  

Erosion

Erosion är en process som innebär att landskapet bryts ned 
eller omformas. Erosion sker ofta genom ett samspel mellan 
vatten, is, strömmar, vind, vågor, vattenståndsförändringar och 
sediment. Man brukar dela in erosion i två grupper. Det fi nns 
både naturlig erosion och den som människan påverkar, s.k. 
jorderosion. Jorderosion kan uppstå genom exploatering eller 
annan markanvändning längs våra kuster. 

Längs med kommunens sydvästra kust fi nns tre områden 
som är drabbade av stranderosion. Områdena är kusten vid 
Kleva och upp till Haga Park, kusten vid Risinge och kusten 
från norra Degerhamn upp till Årsvik. Det fi nns också fl era 
områden som är uppbyggda av erosionskänsliga jordarter, 
vilket innebär en risk för erosion. Erosionskänsliga jordarter 
kan vara lermorän och grovsand. Dessa känsliga områden 
fi nns på fl era platser längs kommunens östkust samt från 
Mörbylånga och norrut längs kommunens västra kustband. 
(Nationalencyklopedin)

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten i Mörbylånga kommun ligger under 
Ölands kommunalförbund som är ett formellt samarbetsorgan 
för Ölandskommunerna. Räddningstjänsten arbetar både 
förebyggande och operativt. De operativa delarna som står för 
utryckningar utgår från stationer i Färjestaden, Mörbylånga 
och Södra Möckleby. De som arbetar inom den operativa delen 
är deltidsanställda. En god placering av räddningsstationerna 
är en prioriterad fråga för räddningstjänstens utryckningstid. 
Räddningsstationerna bör vara placerade centralt på orten och 

i närheten till viktiga vägar och industriområden. Tillräckliga 
ytor bör fi nnas i anslutning till stationerna för övningar och 
uppställning av fordon. Stationen i Mörbylånga bör på sikt 
ersättas och ges en bättre placering med tanke på tillgänglighet 
och utryckningsmöjligheter. En lämplig placering är i centra-
lortens östra delar, d.v.s. i området norr om Köpmannagatan 
och strax väster om fritidsgården och matvaruaffären. I 
Färjestadens reserveras markområdet norr om den befi ntliga 
brandstationen för kommande behov och med tanke på framti-
da utveckling för samhället och räddningstjänsten.

JooJoordrdararrarrrararrarrrrarrarrrtstststststsstsststststststststtstssssskakakakakakakakakakakakakakakaakakakkkakkk rtrta a övöverer kkomommum nen,
tatagegegggg n nnnnnn frfrfrfrfrfrfrfrffrfrfrfrfrfrffrfrånånåå SSGUGUG
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Brandsäkerhet

Brandposter med en kapacitet på 600 liter/minut ska fi nnas 
med högst 150 meters avstånd i tätbebyggda områden eller 
högst en kilometer med alternativsystem (900 liter/minut) 
utanför tätort. Det åligger exploatören att utreda brandvatten-
nätets kapacitet i samband med planläggning av nya områden. 
Kapacitetsutredning av befi ntliga brandvattenposter som ska 
försörja respektive planområde ska göras för att säkra brand-
vattenförsörjningen i samband med planläggning. 

En viktig fråga är brandsäkerhetssynpunkt är framtiden för de 
många radbyarna på Södra Öland. Radbyarna täta struktur, där 
ytterväggarna ofta står i fastighetsgränsen och är gemensamma, 
försvårar brandteknisk avskiljning mellan fastigheterna. I 
samband med att radbyarnas ekonomibyggnader rustas upp och 
i vissa fall hittar nya användningsområden så bör brandsäker-
hetsfrågan ses över och lösas.

Sammanlagt inkommer cirka 350 larm årligen. De mer allvarli-
ga larmen rör ofta trafi kolyckor och bränder. Räddningstjänsten 
arbetar till stor del förebyggande med katastrofberedskap. 
Beredskap fi nns för scenarier som en eventuell avstängning av 
Ölandsbron eller omfattande snöstorm. 

Transport av farligt gods

Vägvalsstyrning för transport av farligt gods, fi nns hos 
Trafi kverket och redovisas i kartan delaktighet/säkerhet. Idag 
används väg 136 för transport av farligt gods. Kommunen har 
synpunkter på den södra delen av sträckan som är utpekad som 
lämplig för transporter för farligt gods. Söder om Kastlösa vill 
kommunen att tung trafi k och transporter av farligt gods som 
ska till Degerhamn och Cementa ska välja väg 931, istället för 
väg 136. Detta redovisas också i kartan. 

Utmed transportleder för farligt gods ska kommunen alltid 
samråda med räddningstjänsten i samband med nyetableringar 
(småhus undantagna) och ändrad användning inom ett avstånd 
på 100 meter från berörd led. Kommunen är på så vis extra 
uppmärksam på om föreslagen etablering kan komma att 
påverka eller påverkas av transportleden för farligt gods.

Störningar från verksamheter

Icke-störande verksamheter

Kommunen vill i samband med planläggning tillåta s.k. 
icke-störande verksamheter inom och i anslutning till bostads-
områden. Att tillåta verksamheter i bostadsområden är ett sätt 
att stimulera småföretagande och tillskapandet av fl er företag i 
kommunen. Med icke-störande verksamheter menar kommu-
nen mindre verksamheter som inte medför betydande störning-
ar avseende buller eller starkt ljus. Verksamheter inom och i 
anslutning till bostadsområden bör kunna lösa huvuddelen av 
den parkering som behövs för verksamheten inom fastigheten 
och inte generera höga trafi kfl öden morgon eller eftermiddag. 
Inga potentiellt farliga verksamheter som kan vara explosiva, 
brandfarliga eller som hanterar tillståndspliktiga vätskor ska 
tillåtas i bostadsområden.

Verksamheters lämplighet

Då det gäller störningar från verksamheter generellt så görs 

en översiktlig bedömning i beskrivningen av respektive 
utvecklingsområde i förslagsdelen. Där redovisas vilken 
typ av verksamheter som kommunen tror kan vara lämplig i 
respektive föreslaget utvecklingsområde för verksamheter. Mer 
precisa bedömningar måste göras i samband med lovgivning 
för verksamheter i de respektive föreslagna områdena. 

Vilken typ av verksamhet som kan vara lämplig inom ett 
utvecklingsområde beror t.ex. på hur verksamheten placeras 
inom respektive utvecklingsområde, samt hur resten av det 
aktuella området planeras. Generellt vill kommunen styra verk-
samheter som hanterar tillståndspliktiga varor eller som skulle 
kunna vara brandfarliga eller explosiva till mark som ligger 
i anslutning till befi ntliga industriområden och på behörigt 
avstånd ifrån bostadsområden. 

Djurhållning

Vad gäller djurhållning, anser kommunen att lämpliga skydds-
avstånd till exempelvis bostäder eller annan verksamhet ska 
utredas från fall till fall. Lagen anger att kommunen ska beakta 
hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter (2 kap. 
5 § p1 PBL). Dessutom ska man i största möjliga utsträckning 
undvika och förebygga olägenheter gentemot grannar i 
samband med planläggning eller vid prövning av bygglov (2 
kap. 9 § PBL). Kommunens uppfattning är att detta förhåll-
ningssätt ligger i linje med vad som anges i Boverkets rapport 
2011:6: Vägledning för planering för och invid djurhållning. 
I rapporten redovisas också att aktuella rättsfall i regel tar 
hänsyn till de faktiska förhållandena på en plats ”Domstolarna 
tar i allt mindre utsträckning hänsyn till riktlinjer från centrala 
myndigheter om skyddsavstånd mellan djurhållning och 
känsliga miljöer och gör oftare bedömningar mot bakgrund i 
faktiska förhållanden i närområdet och de krav som kommer 
till yttryck i PBL och MB.” Kommunen väljer alltså att titta 
på eventuella olägenheter i samband med detaljplanering eller 
bygglovsprövning och att göra en bedömning utifrån det en-
skilda fallet. Kommunen gör dessutom bedömningen att fasta 
skyddsavstånd inte är förenligt med den bebyggelsestruktur 
som fi nns på många håll i kommunen, med radbyar och andra 
täta bystrukturer inom vilka djurhållning förekommer. Kom-
munen värnar om dessa bebyggelsestrukturer och funktions-
blandningar. I linje med Boverkets rapport, menar kommunen 
också att djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre 
grad ska kunna accepteras på landsbygden än i miljöer där 
sådant normalt inte förekommer. I samband med kommunens 
bedömning ska hänsyn tas till bebyggelsemiljö, verksamhetens 
omfattning, placering av gödselbrunn, lokala förhållanden som 
avstånd, vind, topografi  och vegetation mm. 

Mellankommunala intressen
Räddningstjänsten är ett samarbete mellan Ölandskommunerna 
och verksamheten är ett uttalat mellankommunalt intresse 
som ger samordningseffekter vid större insatser och övningar. 
Det är också sannolikt att extraordinära händelser som skulle 
kunna drabba Öland, kräver att kommunerna har redskap för 
att planera och agera tillsammans. Kommunen har utifrån 
lag om extraordinära händelser ett s.k. områdesansvar för att 
samordna samhällsviktiga aktörers åtgärder innan och under en 
händelse. Detta görs bl.a. via ett gemensamt krishanteringsråd 
för Mörbylånga och Borgholms kommuner. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

DELAKTIGHET

- Kommunen ska verka för att förutsättningar
fi nns för alla kommuninvånare att kunna ha ett 
rikt och varierande fritidsliv.

- Kommunen ska verka för jämlikhet och 
jämställdhet då det gäller utbud av aktiviteter 
och vilken typ av anläggningar som prioriteras.

- Kommunen ska beakta kvinnokonventionen 
i sitt arbete.

- Kommunen ska beakta barnkonventionen 
i sitt arbete.

- Den fysiska miljön ska utformas och skötas så
att den upplevs som trygg för alla invånare.

- Kommunen ska arbeta med utvecklingen av 
tätortsnära naturområden för att främja rekrea-
tion.

SÄKERHET

- Kommunen ska verka för att kommunen ska 
vara säker att leva i och att de tekniska 
systemen ska vara robust utformade så att 
störningar kan förekomma utan att vitala 
samhällsfunktioner upphör att fungera.

- Hushållsdeponier ska inventeras och klassas 
utifrån risk för miljöpåverkan.

- Inom orterna Färjestaden, Mörbylånga och 
Södra Möckleby ska det fi nnas centralt 
placerade brandstationer med god tillgänglighet 
för personalen och ett väg-/gatunät som 
medger goda utryckningsmöjligheter.

- I enlighet med VA-planen ska kommunen
följa åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 
vattendistrikt (punkt 1 och 32-38).

- Miljökvalitetsnormer för vatten ska 
implemeteras i verksamheten och tillsynen.

- Kommunen ska verkar för att läckage av 
näringsämnen reduceras.

- Alla kommunala vattentäkter måste skyddas/
fi nnas beredskapsplan för

- All ny bebyggelse inom primära 
vattenskyddsområden ska anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp.

- Kommunen ska föreskriva öppna 
dagvattenlösningar i samband med 
exploatering av nya områden.

- I högriskområden för markradon ska 
byggnation ske i radonsäkert utförande.

- Tillgång till och underhåll av 
brandposter/brandbrunnar/dammar ska säkras.

- Vid nybyggnationer/komplettering av 
bebyggelse krävs särskilt hänsyn pga stor 
brandrisk baserat på de befi ntliga typiska 
öländska radbyarna.

- För nyetableringar (småhus undantagna) och 
ändrad användning inom ett avstånd på 100 
meter från transportleder med farligt gods ska 
Ölands Räddningstjänst vara remissinstans.228
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