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KOMMUNALA MÅL
- Verka för en tydlig miljöprofi lering för ett 
hållbart samhälle

- Uppmuntra byggnation av miljömässigt 
effektiva bostäder

- Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun 
som är självförsörjande med trygg och förnybar
energi år 2025. (Klimatstrategi, 2011)

- År 2020 fi nns det tankstationer för både 
biogas- och elfordon i kommunen.

- Kommunen ska vara känd som en miljö- och 
klimatorienterad kommun

- Miljöanpassade kommunikationer och fl er 
gång- och cykelvägar

- Bygga ut fjärrvärme i Färjestaden 
och Mörbylånga

REGIONALA MÅL
- Mål: Fossilbränslefri region 2030.
(RUS - Miljö i balans)

NATIONELLA MÅL
- Den svenska energipolitiken bygger på tre 
grundpelare: ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
(Energimyndigheten och Boverket)

- Andelen förnybar energi ökar och att 
energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. 
(Sveriges Miljömål, Generationsmålet)

EU:s MÅL
- Övergripande klimatmål för EU är att 
begränsa temperaturökningen till två grader 
jämfört med den förindustriella nivån. 
(EU:s klimat och energipaket, 2008)
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KLIMATANPASSNING 

Inledning
Klimatanpassning handlar om arbetet för att anpassa samhället 
till ett förändrat klimat och lindra de negativa konsekvenserna 
av såväl klimatförändringar vi ser idag och sådana som 
kommer i framtiden. Klimatanpassning handlar också om att 
se möjligheter med klimatförändringar och ta vara på dem. 
Klimatanpassning måste bedrivas parallellt med arbetet att 
begränsa eller hindra klimatförändringarna. Anpassning utifrån 
ett förändrat klimat berör många olika områden och är en 
viktig aspekt vid gestaltning av den fysiska miljön. Det gäller 
såväl vid byggnation och planläggning av nya miljöer som 
vid förändring/anpassning av befi ntliga. Vid nybyggnation 
och planering fi nns möjlighet att skapa en klimatanpassad 
miljö från grunden. Behoven hos dagens och morgondagens 
kommuninvånare måste överensstämma med de förutsättningar 
som miljön och klimatet ger. Klimatanpassning berör även 
områden som kollektivtrafi k och infrastruktur, vattenförsörj-
ning och vattenhantering, skola/omsorg, vård, räddningstjänst, 
olika näringar och verksamheter, däribland jord- och skogsbruk 
och turism. 

Ett förändrat klimat för med sig både positiva och negativa 
effekter. De nya förutsättningarna för med sig en ökad hotbild, 
men också möjlighet att förändra strukturer och sättet vi pla-
nerar för framtiden. Varmare och torrare somrar kan få positiv 
påverkan på besöksnäringen i en kommun där ett svalkande 
bad aldrig är långt borta, om näringen och kringliggande 
samhällsfunktioner samtidigt anpassar sin verksamhet för att 
klara av ett högre besökstryck. Inom jordbruket kan nya grödor 
introduceras och tillväxten kan öka, förutsatt att lösningar för 
ökat bevattningsbehov och fl er skadedjursangrepp kan hittas. 
De kraftiga skyfall som väntas i ett periodvis blötare klimat 
får emellertid många negativa följder som måste hanteras och 
förebyggas.

För att arbeta strategiskt med klimatanpassning i den fysiska 
miljön, skall följande åtgärder alltid vidtas i samband med 
planläggning:

 - Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, 
negativa värmeffekter och risk för människors hälsa.

 - Trädplantering för att ge skugga. 

 - Minimering av andelen hårdgjorda ytor för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen. Anläggande av 
multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som kan fungera för fl era 
ändamål, exempelvis god vattenhantering, rekreation och 
parkering.

Och om det är möjligt ska även nedanstående åtgärder vidtas, 
framför allt i tätortsmiljöer om inte särskilda skäl kan påvisas:

 - Anläggning av fördröjningsmagasin och dammar för 
uppsamling av dagvatten i samband med ojämna fl öden.

 - Anläggning av gröna tak och fasader.

 - Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen 
och därmed minskar läckage av näringsämningen och 
övergödning.

 - Hänsynstagande till att mörka material och färger kan ha 
negativ påverkan på temperaturen vid värmeböljor. 

Ytterligare information om hur kommunen arbetar med klima-
tanpassning fi nns under rubrikerna BOENDE/SERVICE => 
Dagvatten och DELAKTIGHET/SÄKERHET – Geotekniska 
riskfaktorer. 

Mer extremt klimat 
Det har gjorts fl era utredningar om vilket klimat som Kalmar 
län väntas få i framtiden, både på kort sikt (en generation 
framåt) och på lång sikt (till seklets slut/perioden 2069-2098). 
Klimatförändringar mäts ofta i perioder om 30 år. Medelvärden 
för en period jämförs med medelvärden i en senare period så 
att inte enstaka ovanliga händelser enstaka år ska få för stor 
tyngd i beräkningarna. I många fall är det mer intressant att 
se på relativa förändringar snarare än absoluta värden som 
kan variera något beroende på vilket utsläppsscenario som 
används och osäkerheter i beräkningsmetoderna. Bra att känna 
till är att beräkningarna, när de skalas ner i mindre geografi ska 
områden, ofta visar på större klimatförändringar för Ölands 
del än för Kalmar län som helhet. Följande punkter summerar 
klimatförändringarna:

 - Ökad temperatur, årsmedeltal såväl som värmetoppar 

 - Ökad nederbörd, årsmedeltal såväl som skyfallsmängder 

 - Höjd havsnivå, medelvattenstånd 

 - Ökad risk för ras, skred och översvämning

Årsmedeltemperaturen i Kalmar län väntas öka ca 2 grader 
på 30 år och ca 4 grader på 100 års sikt. Några effekter av 
ökade årsmedeltemperaturer är fl er och längre värmeböljor 
samt fl er tropiska nätter då temperaturen inte understiger 20 
grader. Temperaturförändringarna innebär också att Öland får 
färre dagar per år med is och snö, islossning i vattendrag sker 
tidigare än idag, att den sista vårfrosten inträffar tidigare på 
året och att vegetationsperioden förlängs betydligt. 

Vegetationsperioden på Öland förväntas öka med drygt två 
månader till mätperioden mellan år 2069 och 2089. Det innebär 
att den börjar redan i mars och pågår till början på december. 
Den längsta sammanhängande perioden på Öland med en 
dygnsmedeltemperatur under noll grader Celsius kommer 
minska på lång sikt. Mot slutet av seklet är den perioden 
knappt en månad. Antalet dagar per år med en dygnsmedeltem-
peratur på mer än 20 grader kommer istället öka markant, från 
en handfull dagar idag till mer än 30 dagar vid seklets slut på 
Öland. 

En annan följd av klimatförändringarna är att det blir blötare 
totalt sett men periodvis torrare. Skyfall och kraftiga regnpe-
rioder blir allt vanligare. Den största nederbördsökningen sker 
på vintern, i form av regn istället för snö. Sommartid väntas 
betydligt mindre nederbörd jämfört med idag. På Ölands be-
räknas årsmedelnederbörden öka med ungefär 20 %, från 480 
mm (medelvärde för åren 1961-1990) till 580 mm (förväntat 
medelvärde för åren 2069-2098). Öland tillhör fortfarande 
det område i Sverige som har minst nederbörd, bland annat 
eftersom Öland ligger i regnskugga från småländska höglandet.

Beräkningar och analyser av vind är osäkra men det förutspås 
att antalet dagar per år med byvind (större än 20 meter per 
sekund) dubblas på 100 års sikt så det fi nns anledning att tro att 
det blir något blåsigare i framtiden.
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Torka
Förutom att det blir periodvis ökad nederbörd kommer det 
förändrade klimatet även föra med sig längre perioder av 
torka än vad vi har idag. Långvarig torka kan påverka allt och 
alla i kommunen, såväl boende som näringsverksamheter, 
inte minst inom de gröna näringarna. Torka inträffar oftast 
under sommarperioden när trycket på vattenresurserna är 
som högst, från både djurhållning och odling, bofasta och 
besökare. I extrema fall har bevattningsförbud fått införas i 
samband med torra sommarperioder, vilket medför omfattande 
problem och t.ex. produktionsförluster för jordbruket. Den 
förlängda vegetationsperioden innebär samtidigt att det fi nns 
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. I varma perioder är risken 
också stor för bakterietillväxt, framför allt i ytvattentäkter. Det 
ställer ökade krav på fl er reningsmetoder i vattenverken.

Kapaciteten i kommunens vattentäkter och ledningsnät är 
begränsad och kommunen arbetar aktivt med att hitta alterna-
tiva lösningar på vattenförsörjningsproblemet. Kommunens 
vattenförsörjningsplan, som fi nns presenterad i förslagsdelen, i 
kapitlet SERVICE samt i VA-planen.  Planen visar på alternativ 
för hur kommunen kan öka sitt vattenuttag i framtiden. I 
förslagsdelen i detta dokument redovisas vilka markområden 
som kommunen planerar att utreda vidare för sin framtida 
vattenförsörjning.

Byggnader 
Miljöerna i och omkring många byggnader kommer i framtiden 
att ha ett ökat behov av svalka, både i form av komfortkyla 
inomhus, sol avskärmning och skuggade uteplatser. Byggnader 
där många människor är bosatta, och speciellt personer 
med särskilda behov eller som själva inte kan reglera och 
kontrollera inomhustemperaturen, är extra viktiga att åtgärda. 
Mörbylånga kommun bedömer att varmare klimat ställer högre 
krav på klimatanpassningsåtgärder i första hand i anslutning till 
LSS-boenden, äldreboenden, skolor och förskolor.

Genomsläppliga ytor

Enkla klimatanpassningsåtgärder i utemiljön kan göras genom 
plantering av träd och växtlighet som tar upp vatten och genom 
att eftersträva minimering av andelen hårdgjord yta. Det är 
viktigt att ta hand om de vattenansamlingar som uppstår i 
anslutning till byggnader och aktivt hindra vattnet från att 
tränga in i byggnader och orsaka fuktproblem. Det gäller 
både vid nyexploatering och i samband med ombyggnation. 

Stigande vattennivåer och översvämningar
När temperaturen stiger påverkas nivåerna i havet. Det beror 
dels på att varmare klimat leder till att landisar smälter och dels 
av att vatten som blir varmt expanderar. Stigande havsnivå är 
en viktig faktor att beakta i planeringen för framtiden, särskilt 
för Mörbylånga kommun som har en lång kuststräcka . Genom 
observationer vet vi att havsnivån globalt sett höjdes med 1,7 
millimeter per år under 1900-talet. Under den senaste 30-års-
perioden har höjningstakten eskalerat och den ligger numera 
på i snitt 3,1 millimeter per år. Även om viss osäkerhet råder 
och scenarierna varierar, väntas den permanenta havsnivån i 
Kalmar län hamna på omkring en meter högre än idag på 100 
års sikt. 

Utöver höjningen av havets medelvattennivå är det viktigt att 
beakta att havsnivån vid extremfl öden kan vara upp till en och 
en halv meter över medelvattennivån. Vattnet kan även stiga 
ännu mer om högt vattenstånd åtföljs av vågor mot land. För en 
långsiktig klimatanpassning av den fysiska miljön måste man 
komma upp minst två och en halv meter över medelvattennivån 
för att nya anläggningar ska ha möjlighet att klara framtida 
klimat och översvämningar. Det är också viktigt att vara 
medveten om att havsnivån inte kommer att sluta stiga år 2100. 
En del av de byggnader vi bygger idag kommer att stå kvar om 
mer än 85 år. Att anpassa byggnation efter rådande kunskaps-
läge är viktigt. Arbetet med att ta fram regionala riktlinjer för 
Kalmar läns kuststräcka har påbörjats och Länsstyrelsen väntas 
komma med en rekommendation om lägsta golvnivå under 
hösten 2014. Mörbylånga kommun följer arbetet och kommer 
att beakta de rekommendationer som Länsstyrelsen tar fram i 
sin framtida planering. 

Översvämningar kan även orsakas av nederbörd och skyfall. 
Nederbörden väntas öka totalt sett och det ställer krav på 
anpassningsåtgärder. Det kan också vara viktigt, särskilt i 
tätbebyggda områden, 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.

Även grundvattnet kommer att stiga i samband med mer 
extremt klimat. Grundvattennivåerna kommer då att möta 
havsnivån och nivån i vattendrag underifrån. Fluktuationerna 
i grundvattennivåer blir större med tidvis mycket höga nivåer. 
Ökade fl öden i samband med kraftiga skyfall kan påverka 
vattenkvaliteten i vattenförekomster. Höga fl öden och snabb 
avrinning för ofta med sig en urlakning av näringsämnen som 
påverkar vattenförekomsterna och det vatten som tas från 
kommunens vattentäkter. Förhöjda halter av nitrat kan ibland 
uppmätas i samband med översvämningar. I den regionala 
vattenförsörjningsplanen utpekas ökade nitrathalter och risk för 
översvämning som betydande risker och hot mot kommunens 
huvudvattentäkt Tveta. (Regional vattenförsörjningsplan, 
Kalmar län 2013)  

Redan idag kan kommunen konstatera att framför allt delar 
av Färjestaden har stora problem med inläckage i källare i 
samband med höga fl öden. Se karta. Ett problem med att 
stora delar av Färjestaden och Mörbylånga ligger lågt är att 
systemet för dagvatten ligger för lågt vilket bidrar till att det 
blir ett baksug i dagvattenledningarna. Inläckage av dagvatten 
i spillvattenledningsnätet kan orsaka problem vid höga fl öden. 
Kommunen har vidtagit åtgärder i Färjestaden genom att bygga 
ut dämmet vid Köpstaden och förbättra dagvattenledningarna 
i fl era områden öster om Köpstaden. Ytterligare åtgärder 
planeras.
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Att arbeta med anpassade markmaterial som släpper igenom 
vatten är ett sätt att jämna ut de periodvis höga fl öden som 
uppstår i områden med hög andel hårdgjorda ytor. Ett sätt att 
arbeta mot detta mål kan vara genom att verka för exempelvis 
infi ltrerande asfalt eller gräsarmering istället för vanlig asfalt 
eller betongplattor.

Ett annat exempel för att förbättra infi ltration av dagvatten 
på byggnader är anläggande av gröna tak och gröna fasader. 
Gröna tak och fasader fördröjer fl ödena av dagvatten och bidrar 
dessutom till en attraktiv och grönare stadsmiljö. I första hand 
kan man verka för att anlägga gröna tak och fasader på mindre 
byggnader och komplementbyggnader. 

Lägsta golvnivå

Kommunen har satt lägsta tillåtna golvnivå för ny bebyggelse 
till 2,5 meter. En sådan nivå sätts för att förebygga omfattande 
skador på egendom av säkerhet för befi ntliga och potentiella 
boende. Det motsvarar en förväntad havsnivåhöjning på ca en 
meter de kommande 100 åren plus den högsta vattennivån vid 
extrema oväder på en och en halv meter. Gränsen 2,5 meter 
gäller i första hand nybyggnation av bostäder medan anlägg-
ningar och kompletteringar med enklare funktioner som är 
beroende av strandnära läge, t ex kiosker och serveringar, kan 
tillåtas med en lägsta golvhöjd lägre än 2,5 m. Länsstyrelsen 
kommer under 2014 anta riktlinjer för hantering av stigande 
havsnivå i Kalmar län. Mörbylånga kommun följer arbetet och 
kommer att beakta de rekommendationer som Länsstyrelsen tar 
fram i sin framtida planering. 

För så kallad samhällsviktig verksamhet som exempelvis 
förskola och skola, vårdinrättningar och reningsverk har kom-
munen satt en gräns på 3,5 m över dagens medelhavsnivå för 
lägsta golvnivå. Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som 
är viktig för att samhället ska fungera. Bortfall eller störningar 
av sådan verksamhet kan leda till allvarliga kriser i samhället. 
Därför ska samhällsviktig verksamhet skyddas extra väl och 
vid nyetablering är det viktigt att de inte placeras i riskutsatta 
lägen. 

En stor del av Mörbylånga och Färjestadens tätorter ligger 
i farozonen för att drabbas av framtida havsnivåhöjningar i 
kombination med extremt höga grundvattennivåer och oväder. 
Se karta. Kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med 

att klimatanpassa tätorterna. Stora delar av dessa orter sidan 
ligger idag på en nivå som är låg eller mycket låg i förhållande 
till havsytans medelvattennivå. Omfattade åtgärder kommer att 
krävas för att rädda den befi ntliga bebyggelse som idag ligger på 
mindre än +2,0 meters höjd. I Mörbylånga planeras en upphöjd 
cykelväg utmed kuststräckan. Den kan på sikt vid behov byggas 
upp ytterligare för att förebygga skador på köpingen i samband 
med framtida havsnivåhöjningar. Att redan idag planera och 
förbereda för en sådan påbyggnad är ett sätt att jobba med 
klimatanpassning i fl era steg, allteftersom klimatförändringarna 
blir mer påtagliga. Också i Färjestaden fi nns idéer om liknande 
åtgärder. 

Grönstruktur
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 attraktiviteten i urbana miljöer. Träd och bus-
kar har även fördelen att de håller kvar och jämnar ut kraftiga 
vattenfl öden. 

Städernas hårdgjorda ytor tenderar att bidra till översvämningar, 
eftersom ytvatten och regn inte kan tas upp och infi ltreras ner 
i marken. I samband med planläggning och exploatering av 
nya områden ska denna typ av ytor minimeras, genom att man 
strävar efter att öka andelen genomsläppliga ytor. Även körbara 
ytor och parkeringsplatser kan byggas i genomsläppliga och 
bärkraftiga material som t.ex. gräsarmering. En annan viktig 
vinst med genomsläppliga ytor är att dagvattnet får en längre 
transportsträcka till den slutliga recipienten Östersjön.

Mellankommunala intressen
Kommunen ser ett stort behov av nationella och regionala 
riktlinjer för klimatanpassningen. Höjda havsnivåer kommer att 
beröra alla kommuner och län som ligger i anslutning till havet. 
Relativt säkra beräkningar fi nns redan för hur havsnivåerna 
kommer att stiga framöver. I kombination med att markpriserna 
i havsnära lägen stiger och att fl er och fl er vill bosätta sig och 
verka nära haven blir det extra angeläget att det tas fram en 
regional plan för riktlinjer som kommunerna kan förhålla sig till.

Observerad årsmedeltemperatur 1961-1991 och beräknad årsmedeltemperatur för de framtida tidsperioderna 2011-Observerad årsssssssssmmmmmemmmmmmmm deltemperatur 1961-199999999999999999999999999991 och beräknad årsmeeeeeeeeeeeeeeeeeedddeddddddddddddd ltempe
2040 och 2069-2098. Median (fet stil) samt min- och maxvärden (kursiv stil) baserat på korrigerad temperaturdata från 
de åtta analyserade scenarierna i Tabell 1. Värdena avser 30-årsmedelvärden238
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Observerat (1961-1990) och beräknat (2011-2040 och 2069-2098) antal dagar/år med en dygnsmedeltemperatur Observerat (19616161-1990) och beräknat (2010101111-2040 och 2069-209888888888))))))) antal daga
<0°C. Median (fet stil) samt min- och maxvärden (kursiv stil) baserat på korrigerad temperaturdata från de åtta analy-
serade scenarierna i Tabell 1. Värdena avser 30-årsmedelvärden.

Observerat (1961-1990) och beräknat (2011-2040 och 2069-2098) antal dagar för längsta sammanhängande period Observerat (196166666 -1990) och beräknat (22222222220000010000 1-2040 och 2069-2098998999999 ) antal daga
med en dygnsmedeltemperatur <0°C. Median (fet stil) samt min- och maxvärden (kursiv stil) baserat på korrigerad 
temperaturdata från de åtta analyserade scenarierna i Tabell 1. Värdena avser maxvärden för respektive 30-årsperiod.

Observerat (1961-1990) och beräknat (2011-2040 och 2069-2098) antal dagar för längsta sammanhängande period Observerat (196161616161116166 -1990) och beräknat (2(2222222(2(222222222011-2040 och 2069-2000000200000000000000989 ) antal dag
med en dygnsmedeltemperatur >20°C. Median (fet stil) samt min- och maxvärden (kursiv stil) baserat på korrigerad 
temperaturdata från de åtta analyserade scenarierna i Tabell 1. Värdena avser maxvärden för respektive 30-årsperiod.
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ENERGI

Inledning 
I kommunens klimatstrategi (antagen av Kommunfullmäktige 
2011-06-22) framgår att Mörbylånga kommun ska vara 
självförsörjande med trygg och förnybar energi till år 2025. 
För att uppnå detta högt ställda mål måste både kommunen, 
som organisation, och människor och verksamheter inom kom-
munens geografi , arbeta brett med omställning till ett hållbart 
samhälle med förnybara energikällor. Mörbylånga kommun har 
goda förutsättningar för både vindkraft, biogas och solenergi. 
Det fi nns också många natur- och kulturvärden att ta hänsyn 
till vid utveckling av förnybar energi. I vindkraftsfrågan fi nns 
idag ett högt exploateringstryck och en relativt stor utbygg-
nadpotential enligt de förutsättningar som anges i kommunens 
vindkraftsplan som vann laga kraft 2013. Arbetet med att öka 
produktionen av andra icke-fossila energiformer som t.ex. 
biogas och solkraft pågår. Minimering av kommunens påver-
kan på miljö och klimat ligger i linje med Sveriges nationella 
miljökvalitetsmål och är en del i vårt kollektiva ansvar att 
trygga jordens framtid. 

Arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun måste ske på 
fl era plan och innefatta både effektivisering av befi ntliga verk-
samheter och utbyggnad av nya anläggningar för framställning 
av förnyelsebar energi. Kommunen bör också stärka insatser 
inom information och påverkan för att upplysa och påverka 
invånare och besökare att välja mer klimatsmarta lösningar. 
Både fastigheter och transporter måste energieffektiviseras 
och ställas om.  För fastigheter handlar det om att eliminera 
oljeanvändningen i samband med uppvärmning av småhus 
och industri och ge fl er möjligheter till fjärrvärme och andra 
biobaserade uppvärmningsformer. Inom transporter handlar 
det om att verka för bland annat utbyggd kollektivtrafi k, att 
erbjuda förnybart bränsle som exempelvis biogas, skapa en 
fungerande laddinfrastruktur för elfordon och uppmuntra till 
mer klimatvänliga resvanor.

En annan del i arbetet med att få tillgång till förnybar energi 
är att se till att utvinning av fossilbränsle inom kommunens 
gränser inte blir verklighet. 

Energiförsörjning 
Elförsörjningen till Mörbylånga kommun utgår från den kraf-
tiga regionledning som ansluter strax söder om Stora Rör och 
därifrån leds söderut genom kommunen ner till Grönhögen. 
Ledningen består av två luftkablar på 130 kW respektive 50 
kW. Historiskt sett har Öland och Mörbylånga kommun varit 
nettoimportör av elenergi men genom ökad lokal elproduktion 
av vindkraft har överföringen från Öland till fastlandet ökat. 
Ett antal större etableringar av vindkraftsanläggningar i 
kommunen kommer att öka graden av inomkommunal energi-
försörjning ytterligare. Överföringskablarnas kapacitet är idag 
en begränsande faktor för att producera mer förnybar energi på 
Öland. Den energi som skulle kunna produceras får helt enkelt 
inte plats i befi ntliga överföringsledningarna. 

Ansvariga för ledningsnätet (Eon) ser helst att kommunen är 
restriktiv med nedgrävning av luftledningar, eftersom växling-
en mellan luftledningar och nedgrävd jordkabel ger känslighet 
för blixtnedslag och risk för skada på anläggningarna. Kommu-
nen ställer sig positiv till nedgrävning av ledningar i områden 
där trycket på marken är högt.

Fjärrvärme 
Fjärrvärmen utgör en betydande del av kommunens energiför-
sörjning. Väl utbyggda fjärrvärmenät fi nns i såväl Mörbylånga 
som Färjestaden. Pannorna som genererar fjärrvärmen eldas 
idag huvudsakligen med fl is. I Färjestaden fi nns en fl ispanna 
med kapacitet för 3 MW som täcker hela det befi ntliga behovet 
för orten. I Mörbylånga fi nns en fl ispanna med kapacitet för 
1,5 MW men en ny pelletspanna med kapaciteten 3 MW har 
nyligen tagits i bruk. Tidigare har kommunen till stor del varit 
beroende av att elda med olja som komplement till fl isförbrän-
ningen vid kallare klimat. Oljebränningen kommer tack vare 
förbränningen av pellets i den nya pannan i stort sett endast ha 
funktion för reservkraftförsörjning. Fjärrvärmen i Mörbylånga 
kommun består numera i normalläget av energi från förnybara 
källor.

I samband med anslutning av nya byggnader görs alltid en 
genomgång av närområdet för att stämma av hur stort intresse 
det fi nns för att ansluta sig bland privata bostadsägare. I 
kommunen idag fi nns det sammanlagt ca 200 privata fastig-
hetsägare som är anslutna till fjärrvärmenätet. Vidare har det 
kommunala bostadsbolaget, Mörbylånga Bostad AB, ca 30 
fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet i Färjestaden 
och Mörbylånga.

Kommunens ambition är att i första hand ansluta större 
kommunala byggnader till fjärrvärmenätet. I samband med 
byggande av nya hyreshus, vårdcentraler och skolor är en 
anslutning till fjärrvärmenätet prioriterad. En av de senaste 
utbyggnaderna av nätet gjordes t.ex. i samband med byggandet 
av den nya vårdcentralen vid korsningen Granitvägen och 
Järnvägsgatan i södra delen av Färjestaden. 

Biogas 
Mörbylånga kommun har satt upp ett mål om att kommunen 
ska vara fossilbränslefri 2025 genom att bli självförsörjande 
med förnybar energi. Biogas är en förnybar energikälla 
som med stor sannolikhet kommer att få en ökad betydelse 
i kommunen. I kommunens klimatstategi fi nns mål om ett 
tankställe för biogas senast 2020 och arbetet för att samla 
ihop intressenter inom biogas har påbörjats med syfte att hitta 
förutsättningarna för en biogasutveckling i kommunen. 

Gödsel som substrat

Biogas kan produceras på en mängd olika sätt och utifrån 
olika råmaterial.  Mörbylånga är en jordbrukskommun med 
omfattande djurproduktion och har goda förutsättningar att 
producera egen biogas från gödsel inom kommunens gränser. 
Tidigare kartläggning visar att Öland totalt sett har en potential 
motsvarande 120 GW baserat på gödsel som substrat. Trenden 
inom jordbrukssektorn går mot större produktionsenheter som 
är inriktade på en typ av produktion vilket bidrar till att störa 
balansen mellan djurhållning och spridningsarealer för gödsel. 
Överproduktion av gödsel blir ofta ett en begränsande faktor 
för utveckling av djurhållning då tillräckliga arealer för sprid-
ning saknas. Genom rätt teknik kan gödsel omvandlas till både 
gödningsmedel och biogas på så sätt skapa dubbel miljönytta. 

Stor potential

Enligt Biogas Sydosts potentialstudie för Kronobergs, Kalmar 
och Blekinge län från 2012, är den totala potentialen för biogas 
extremt stor i kommunen, ungefär 55 GW och åtta enskilda 
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lantbruk har en större potential än 1 GWh/år. På Klimat 
och energikartan visas biogaspotential från gödsel i GW i 
kommunens socknar. Enligt samma studie fi nns också en stor 
teknisk potential på 40 GW i att producera biogas från rester 
från Guldfågelns livsmedelsproduktion. De resterna används 
idag till främst minkfoder men en liten del går till biogaspro-
duktionen i Kalmar.

I kommunen fi nns ett antal lantbrukare och andra företagare 
som har visat intresse för biogasproduktion i egen eller samägd 
form. Både Hushållningssällskapet och LRF driver arbete 
för att främja biogasintresset i kommunen. Kommunen har 
också tagit initiativ till att samla intressenter i hela kedjan från 
produktion till distribution och marknad. 

Drivmedel för kollektivtrafi ken

Från 2017 kommer KLT, Kalmar läns trafi k, börja en ny av-
talsperiod för kollektivtrafi ken. När det gäller stråktrafi k längs 
kustlinjen och på Öland har KLT talat om att biogas kommer 
att vara förstahandsval. Krav på biogas kan ställas under förut-
sättning att det fi nns biogas att tillgå så att bussarna kan tankas 
med biogas. Flera kommuner i länet har nu börjat arbeta för 
att få en depå för bussar i sin kommun. Förutom påtaglig mil-
jönytta kan biogas ge lokala jobb, inte minst på landsbygden. 
Mörbylånga kommun har påbörjat arbetet med att hitta möjliga 
platser för både biogasmack, biogasproduktion och bussdepå 
för biogasbussar. I kartorna visas var några möjliga platser, 
som är avsedda för industri och handel, fi nns. Tillgänglighet, 
bullerförutsättningar och logistik är några viktiga aspekter vid 
val av plats för biogasverksamhet. Andra platser än de som ses 
i kartorna kan komma att bli aktuella.

Vindkraft 
Öland är ett av Sveriges blåsigaste landskap. På 71 meters höjd 
blåser det i genomsnitt mellan 6,88 och 8,82 m/sek, därför är 
alla markytor intressanta för elproduktion ur energisynpunkt. 
Vindkraft bidrar till att uppfylla minst 10 av de 16 svenska 
miljömålen. Enligt klimatstrategin för Mörbylånga kommun, 
antagen 2011, ska kommunen vara en fossilbränslefri kommun 
som är självförsörjande med trygg och förnybar energi år 
2025. Vindkraft är en förnybar energiform som bidrar, och, vid 
utbyggnad, kan bidra ytterligare, till målet. Teknikutvecklingen 
inom vindkraft har gått snabbt framåt med större, mer effekti-
va, vindkraftverk och ökad kapacitet som följd.

Riksintresse för vindkraft

Trots de goda vindförutsättningarna är det idag endast det 
havsbaserade området Utgrunden i Kalmarsund, väster om 
Degerhamn samt ett område öster om Ryd i norra delen av 
kommunen som utgör riksintresseområde för vindkraften 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Utgrunden är kommunens enda 
havsbaserade vindkraftsområde och här fi nns idag sju verk.

Sammanlagt fi nns 47 verk i Mörbylånga kommun plus ett antal 
mindre gårdsverk. Övervägande del av de befi ntliga verken 
är lokaliserade i kommunens sydvästra del utmed kusten från 
Kastlösa och söderut till Grönhögen. Det fi nns en större grupp 
om 16 verk väster om Kastlösa och en grupp om åtta verk 
i Grönhögen. I Ventlinge fi nns en grupp om fem verk och i 
Degerhamn en grupp om tre verk nere i hamnen.

Ur samhällsperspektiv anser kommunen att vindresurserna 
ska nyttjas så optimalt som möjligt samtidigt som de negativa 

SuSuSubsbsbstrtrtratatat ffförörör ppprororodududuktktktioioionnn avavav bbbioioiogagagaaas?s?s??s?s? fffffotototooto o o oo AnAnAAnAnAntototon n n n KlKlKKlKlacacaca kakakaka
ÖVERÖVERÖÖVERSIKTSIKTKTSPLASPLASPLAN 20N 20N 2 14 M14 M14 Mörbyörbyörbylånglånglånga koa koa koa mmunmmunm un,, antaantaantagandgandandehanehanehandlindlindling 20g 2020000g 202ggggg 115 01115 05 05 00000005 0155555 00001115115 015 055 00000015 015 01515-055 005 00000115-05 0000015-003 243 243-243 243 243 243 24243-243-24333 243 2433 243 2433 241



miljöeffekterna ska minimeras. Vindkraften är förnybar, varak-
tig och miljövänlig, men den påverkar närmiljön genom dess 
fysiska storlek och visuella dominans. Därför är det viktigt att 
peka ut områden som kan utnyttjas maximalt ur vindkraftssyn-
punkt och kunna behålla de stora ytorna fria.

Vindkraftsplan

Ölandskommunerna har tillsammans tagit fram en vind-
kraftsplan för att styra utbyggnaden av vindkraft på ön. 
Planen antogs av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 
2011 och vann laga kraft sommaren 2013. De riktlinjer och 
utbyggnadsområden som togs fram i vindkraftsplanen är 
fortfarande aktuella och kommer att gälla tills en revidering 
anses nödvändig.  

Vindkraftsplanen anger var lämplig placering av vindkraft fi nns 
på Öland. Endast gårdsverk tillåts i områden som inte pekats ut 
i vindkraftsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning krävs för att 
utreda påverkan på landskapsbild, buller, skuggor, fåglar och 
fl addermöss. Stor hänsyn ska tas till placering och utsträckning 
i landskapet vid etablering av grupper av vindkraftverk. 
Vindkraftsplanen strävar efter att samla vindkraftverk i grupper 
för att hushålla med markresurser. Angivna skyddsavstånd mot 
bostäder ska beaktas med hänsyn till eventuella bullerstörning-
ar.

Solenergi
Norra Ölands udde är med i toppen på den svenska så 
kallande solligan och förutsättningarna på södra delen av ön 
är också gynnsamma för förnybar solenergi. Solinstrålningen 
i kommunen ligger på ca 1800 timmar årligen vilket ligger i 
nivå med exempelvis norra och mellersta Tyskland. Intresse 
och teknikutveckling går snabbt framåt inom solenergi och 
fl era privata fastighetsägare har satt upp anläggningar för solel 
och/eller solvärme. Solenergin kan ge solvärme i vattenburna 
fastigheter, med hjälp av solpaneler, och el genom solceller. 
Takplacering i söderläge är den vanligaste placeringen men 
också fasadplacering eller markplacering samt placering i 
väster eller österläge kan fungera.

Kommunen har genomfört informationsinsatser för att 
höja kunskapen och visa på möjligheterna med solenergi. 
Solenergianläggningar kräver bygglov i tättbebyggt område 
och områden med sammanhållen bebyggelse men inte utanför 
planlagt område. Kommunen bör i detaljplaner om möjligt 
påverka placeringen av nya byggnader så att förutsättningarna 
för solenergi gynnas. Kommunen ska vidare se över möjlighe-
ten att producera el på egna fastigheter. Solel innebär en ökad 
kostnad vid investeringstillfället men ger lägre driftkostnad 
på sikt. Solenergi på offentliga byggnader har även ett mark-
nadsföringsvärde för Mörbylånga kommun och kommunens 
målsättning om att vara fossilbränslefri 2025.

Fossila bränslen 
Kommunen arbetar för att bli fossilbränslefri 2025. En del i 
det arbetet handlar om att byta ut kommunens persontransport-
fordon till bilar som drivs av förnybart bränsle och att byta 
ut oljepannor, som används för uppvärmning, i kommunens 
byggnadsbestånd. Bland delmålen för att bli en fossilbränslefri 
kommun tas bl.a. upp att andelen miljöklassade fordon ska öka 
och att hälften av alla kommunala fordon, såväl arbetsfordon 
som persontransportfordon, ska drivas med förnybart bränsle 
till år 2020. Inom kommunen fi nns idag en allmän laddstolpe 
för elfordon i Mörbylånga och ytterligare två planeras, i 
Färjestaden respektive Degerhamn.

Idag fi nns intressen av fossilgasutvinning inom kommunens 
landområde. Eftersom Mörbylånga kommun motsätter sig 
användningen av fossila bränslen i den egna verksamheten 
ställer man sig högst tveksam till utvinning av fossilgas inom 
kommunens gränser. Inte minst beroende på den känsliga kalk-
stensberggrunden och risken för sprickbildningar, förändrade 
ekologiska och hydrologiska förutsättningar i ömtåliga miljöer 
samt hotet mot grundvattenförekomster.
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Mellankommunala intressen 
I det förebyggande klimatarbetet är samordningsinsatser på alla 
nivåer av stor vikt. Såväl kommunalt som regionalt, nationellt 
och internationellt. Ölandskommunerna samarbetar i ett projekt 
om klimatsmart turism. Projektet handlar om att mäta och 
minska klimatpåverkan från den Öländska besöksnäringen och 
visa på goda exempel på energieffektivisering och klimatan-
passning för företag. Som en del av projektet har kommunerna 
leasat en elbil som delas mellan Borgholm och Mörbylånga. 
Att verka för en utökad park av hybrid- och elfordon och att 
samordna laddningsteknik och bokningsmöjligheter för ladd-
ning av elfordon är en viktig mellankommunal fråga. I Kalmar 
fi nns ett antal laddningsstolpar för elbil och i Mörbylånga 
kommun fi nns en laddningsstolpe utanför kommunhuset.  

Borgholm och Mörbylånga kommun bör tillsammans arbeta 
för att exploatering av fossilgas inte blir av på Öland. Ett av 
de föreslagna områdena för gasprospektering sträcker sig över 
båda kommunerna, från området kring Isgärde i Mörbylånga 
kommun och vidare norrut över Stora Rör och Rällaskogen. 

Vindkraften är ett mellankommunalt intresse, bland annat 
genom att inte minst p.g.a. den högre verk syns över kommun-
gränser. Större etableringar på fastlandet i Kalmar och Torsås 
kommuner syns från Öland. I lägen där exploateringsområden 
överskrider kommungränsen blir det mellankommunala sam-
arbetet centralt och en samsyn på hur ärendena ska hanteras 
blir viktig. Att Ölandskommunerna har antagit en gemensam 
vindkraftsplan är en stor hjälp. Vindkraftsplanen säger att 
stora vindkraftsetableringar ska samordnas med det regionala 
energiförsörjningsföretaget och Borgholms kommun eftersom 
ledningsnätets kapacitet är begränsad.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

ENERGIFÖRSÖRJNING

- Kommunen ska arbeta för ett utbyggt nät av 
icke-fossil bränsleförsörjning.

- Energilösningar som helt eller delvis bygger 
på förnybar och lokalt producerad energi (t ex 
bergvärme, solenergi, vindkraft, biogas, 
vågkraft och fjärrvärme) ska prioriteras.

- Kommunen ska fasa ut oljeanvändningen i 
egna lokaler och gemensamhetanläggningar
och ersätta detta med förnybart bränsle.

- områden och riktlinjer för vindkraftetableringar
ska följa det som står i kommunens 
vindkraftsplan 

- Kommunen ställer sig positiv till 
produktionanläggningar för biogas 
där lokalt substrat används. 

- Minst ett tankställe för biogas ska fi nnas
i kommunen år 2020.

- utbyggnad och underhåll av cykelvägnätet 
ska prioriteras i anslutning utmed högt 
frekventerade sträckor.

KLIMATANPASSNING

- I samband med planläggning ska
kommunen alltid vidta åtgärder som förebygger 
framtida klimatpåverkan

- Kartläggning av klimatrisker, främst risk för 
översvämning, negativa värmeeffekter och risk 
för människors hälsa ska alltid göras i samband 
med planläggning

- För att arbeta strategiskt med 
klimatanpassning av den fysiska miljön skall 
följande åtgärder alltid ska vidtas i samband 
med planläggning:
* Trädplantering för att ge skugga
* Minimera andelen hårdgjorda ytor (t ex genom 
gräsarmering på parkeringar) för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen.
* Multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som kan 
fungera för fl era ändamål, exempelvis god 
vattenhantering, rekreation och parkering 
Och om det är möjligt ska även nedanstående 
åtgärder vidtas och beaktas:
* Fördröjningsmagasin och dammar för 
uppsamling av dagvatten i samband med 
ojämna fl öden.
* Anläggandet av gröna tak och fasader
* Plantering av växter som aktivt tar upp 
näringsämnen
* Medvetenhet om att mörka material och färger 
kan ha negativ påverkan på temperaturen vid 
värmeböljor.

- Lägsta tillåten golvnivå för nybyggnation är 
+2,5 meter över havets medelnivå. Siffran kan 
komma att justeras i samband med 
fastställandet av regionala riktlinjer.

- Kommunen ska arbeta kontinuerligt för 
nyplantering av träd och buskar i anslutning till 
offentliga platser och omläggning till öppna
dagvattensystem i tätortsmiljö.

- Inom områden med erosionsrisk (se karta) får 
inga nybyggnationer ske. Till- och ombyggnad 
ska endast tillåtas om risken för skada
kan elimineras.

- Kommunen ska fortsätta sitt strategiska 
arbete med att skydda lågt liggande 
bebyggelseområden.

- Konsekvensanalys ska göras för hur 
klimatförändringar kan komma att påverka 
ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten.
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