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Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95  
Algutsrums förskola 

 

Vad är en samrådsredogörelse? 

I Samrådsredogörelsen sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och idéer 

som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under samrådet, så 

kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn på de inkomna 

yttrandena. 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande och har varit på samråd 

under tiden 2 november 2020 till 30 november 2020 med samrådsmöte 18 november 

2020. Beslut att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, 

protokoll 15 oktober 2020 § 155. 

Vad innehåller en samrådsredogörelse? 

Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns inkomna yttranden. 

Under rubriken Kommunens kommentarer i högerkolumnen redovisas kommunen 

syn på det inkomna yttrandet. I slutet finns gemensamma punkter, en sammanfattning 

av samrådsredogörelsen och en lista över revideringar. 

Vad gör kommunen med personuppgifter? 

För att kunna tillgängliggöra samrådsredogörelsen har kommunen tagit bort alla 

personuppgifter från de inkomna yttrandena.  

På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter:  

www.morbylanga.se/personuppgifter  

 

Inkomna skrivelser från 
myndigheter 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-11-26  

Länsstyrelsen 

 

             

Kontroll enligt kap 11 PBL  
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Länsstyrelsens har inga synpunkter som 

måste beaktas för att planförslaget ska 

kunna anses vara förenligt med 11 kap. 

PBL och därmed inte riskera att 

överprövas. 

Länsstyrelsen anser att kommunen 

upprättat ett välarbetat planförslag och 

tagit hänsyn de allmänna intressena på ett 

bra sätt. Länsstyrelsens synpunkter under 

Upplysningar bör dock beaktas. 

Noteras.  

Behovsbedömning  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens 

bedömning att genomförandet av planen 

inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan varför en miljöbedömning 

inte behöver göras. 

Noteras.  

Upplysningar  

Miljökvalitetsnormer för vatten och 

dagvatten 

 

Kommunen har beaktat frågor om MKN 

vatten och dagvattenhantering på ett bra 

sätt i planförslaget. 

Noteras.  

Natur  

Det är bra att kommunen har valt att 

skydda den grova asken och lönnen samt 

stenmuren med marklov på plankartan. 

Enligt planbeskrivningen finns det fler 

askar i området. Eftersom asken 

klassas som starkt hotad (EN) enligt den 

svenska rödlistan är det bra om 

kommunen kan skydda även klenare askar 

i planen. Det är viktigt att kommunen 

tänker på trädens rotsystem när 

cykelvägen och annat ska anläggas så att 

de träd som ska bevaras inte skadas. 

Generellt ska man undvika grävning, 

körning och upplag av massor inom 15 x 

stamdiametern från träden. 

 

Noteras.  

 

Det är positivt att kommunen har låtit 

delar av gräsytorna blomma innan 

klippning för att gynna den biologiska 

mångfalden. Det framgår dock inte av 

planbeskrivningen hur de öppna ytorna 

ska skötas när de ingår i förskolans 

område. Det är bra om kommunen kan 

fortsätta att låta delar av marken får vara 

blomrik vilket också kan bli ett 

pedagogiskt inslag i förskoleverksamheten 

Noteras.  
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och lära barnen om vikten av biologisk 

mångfald och pollinerare. 

Kultur  

I planen saknas en beskrivning av berörd 

bebyggelses kulturvärden och hur denna 

påverkas av genomförandet av 

detaljplanen. 

 

Bifalles. För att bevara gestaltningen av 

de två äldsta byggnaderna inom 

förskoleområdet föreslås 

varsamhetsbestämmelse k1 - Byggnaden 

får ej förvanskas. 

Så kallad prickmarksbestämmelse - 

Marken får inte förses med byggnad, 

föreslås på förskolegården. Denna gård 

återfinns på flygfoto ifrån 1956 och 

området utpekas i gällande översiktsplan 

ha en rumslig kvalité som ska tillvaratas. 

Eftersom förskolans område utökas i 

planförslaget finns utrymme för 

uppförande av byggnader på annat håll.  

Inkom 2020-11-03  

Lantmäteriet 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras 

      

ENDAST U-OMRÅDE SÄKER-

STÄLLER INTE LEDNINGARNA 

      

Genom att lägga ut markreservatet för 

allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. 

u-område ser kommunen dels till så att det 

inte blir planstridigt att lägga dessa på 

kvartersmark och dels att lovpliktiga 

åtgärder inte kan utföras som hindrar 

ledningen, men det bildas ingen rättighet 

genom att kommunen lägger ut ett u-

område i planen. För att säkerställa att 

ledningarna får vara kvar behöver normalt 

sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 

Detta är inte beskrivet i genomförande-

avsnittet av planbeskrivningen. 

 

Bifalles. Att ledningsrätt eller servitut bör 

upplåtas är nu tillfört planbeskrivningen. 

Inkom 2020-12-02  

Trafikverket 

 

 

Trafikverket tycker det är positivt att 

detaljplaner ska bidra till förbättrade 

möjligheter att som oskyddad trafikant ta 

sig till och från förskolan. 

Planförslaget bedöms inte påverka statlig 

infrastruktur. Trafikverket har ingen 

erinran mot planförslaget. 

Noteras. 
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Inkom 2020-12-01  

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på 

utsänt underlag ”Samrådsinbjudan –

Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och 

del av Algutsrum 3:95, Algutsrums 

förskola”. 

Noteras.  

Inkom 2020-11-27 

Socialnämnden 

 

Socialnämnden har inga synpunkter 

gällande detaljplanen och avstår ifrån att 

yttra sid.  

Noteras. 

Inkomna skrivelser från övriga 
remissinstanser 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-11-24 

E ON 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har 

tagit del av inkomna handlingar i ovan 

rubricerat ärende och har följande 

synpunkter. 

Inom planområdet har E.ON markförlagda 

lågspänningskablar, tre kabelskåp samt 

serviskablar in till befintliga byggnader, se 

bifogad karta. 

 

 
 

Eftersom kablarnas lägen är ritade i 

osäkert läge så måste man innan 

markarbete påbörjas säkerställa dess 

exakta läge. Kabelvisning i fält beställs 

kostnadsfritt via vår kundsupport 0771-22 

24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-

ledningar-och-djur/gravanara-ledning.html 

 

       

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/gravanara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/gravanara-ledning.html
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För elledning i mark får byggnad eller 

annan anläggning inte utan lednings-

ägarens medgivande och lämnade 

instruktioner uppföras på närmare avstånd 

än 3 meter från markkabeln. Inte heller 

får utan ledningsägarens medgivande 

upplag anordnas eller marknivån ändras 

ovanför markkabeln, så att reparation och 

underhåll försvåras. 

Skulle det visa sig efter utsättning av 

jordkablar att byggnation kommer i 

konflikt med vår markförlagda jordkabel 

måste kontakt tas med Anders Runberg, 

anders.runberg@eon.se, tel. 0725- 05 23 

72, för att träffa överenskommelse om 

ledningsflytt, samt ta fram ett 

kostnadsförslag. 

 

Noteras. Markkabeln är nu inmätt. En ca 

4 meter lång del av den är placerad på 

något närmare avstånd än 3 meter till 

närmaste byggnad (modulbyggnaden i 

norr) och befintlig stenmur, se bild nedan. 

Kontakt har tagits med E.On (via mejl 

2021-08-09).  

 

 

 

E.ON förutsätter att befintliga 

anläggningar kan vara kvar i nuvarande 

läge. Eventuella flyttningar eller ändringar 

av E.ONs anläggningar bekostas av 

exploatören, vilket bör framgå i 

genomförandebeskrivningen. 

 

Bifalles. Om kabeln behöver flyttas 

bekostas det av exploatören och sker i 

samråd med E.On. Detta tillförs 

planbeskrivningen.    

Ett u-område har tillförts plankartan till 

granskningsskedet för markkabeln inom 

planområdet.  

Inkom 2020-11-04 

KSRR 

 

Vid fortsatt planering för eventuell 

ombyggnation och förändring av området 

förutsättes att planering sker för framtida 

avfallshantering. Detta gäller så väl 

tillgänglighet och utformning av 

miljörum, uppställningsplatser för 

avfallskärl eller dylikt i enlighet med 

renhållningsföreskrifterna. 

Noteras.  

Inkom 2020-11-03 

Räddningstjänsten 

 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på 

förslaget. 

 

Noteras. 
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Inkomna skrivelser från sakägare Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-11-15  

Vi har fått ta del av ett utskick där det 

informerades av planer på att anlägga en 

gångväg på den del av tomten som mina 

föräldrar har ett giltigt servitut på att 

nyttja. 

Servitutet gäller för in och utfart till adress 

x, från befintlig grind, i servitutet ingår 

även rättighet till nyttjanderätten av 

marken. Vi anser det här förslaget mycket 

märkligt då vi har full nyttjanderätt enligt 

vårt servitut som finns sen 40-talet. 

 

Noteras. Det stämmer att det finns 

servitut på marken. Innan en gång- och 

cykelväg kan anläggas behöver en 

förrättning göras för att förändra/upphäva 

servitutet. Eftersom det är kommunens 

mark som belastas av servitutet har 

kommunen samma rätt som er att ansöka 

om förrättning. Lantmäteriet prövar sedan 

huruvida rekvisiten i fastighetsbildnings-

lagen är uppfyllda eller inte. 

Till granskningsskedet är plankartan 

ändrad och gc-vägen är borttagen. 

Marken utanför era fastigheter är sedan 

tidigare planlagd som parkområde. Inom 

användning park kan gc-väg anläggas. 

Gatu- och serviceavdelningen tar härmed 

över handläggandet av gc-väg förbi er 

fastighet. För att gatu- och service-

avdelningen ska kunna anlägga en gc-väg 

förbi era fastigheter behöver servitutet 

som sagt först förändras/upphävas hos 

Lantmäteriet genom en ny förrättning.  

 

Vi har även fått information om ett möte 

hos er den 18/11 på Mörbylånga 

Kommun. Pga av Covid19 har ingen av 

oss möjlighet att närvara på ett ev möte, 

vilket känns angeläget för oss att 

delta i den här diskussionen. Finns 

möjlighet till möte via Länk? Båda mina 

föräldrar samt jag själv är i riskgrupp. 

 

Ett samrådsmöte hölls via webblänk den 

18 november.  

Som du förstår av mitt mail så motsätter vi 

oss detta förslag starkt. 

Vi önskar även få ta del av de dokument 

som visar på att denna mark som vårt 

servitut gäller för, ägs av kommunen. 

 

 

 

Noteras. Kartan nedan mejlades till er 

2020-11-16. Blå skraffering visar på 

kommunalägd mark, dvs marken som ert 

servitut gäller för ägs av kommunen. 
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Inkom 2020-11-18  

Jag ställer mig positiv till utveckling av 

gång- och cykelväg mellan 

Jordtorpsvägen och till förskolan enligt 

utritat förslag. Jag tror det kan bli en 

positiv utveckling för byn och det kan 

säkert hjälpa till att snygga upp 

grönområdet norr om min fastighet. 

Noteras. Gång- och cykelvägen är 

borttagen ur plankartan. Redan gällande 

detaljplan för området har här dock 

användningsbestämmelse park och inom 

användning park kan gc-väg anläggas. 

Huruvida en gc-väg kommer att anläggas 

handläggas hädanefter av kommunens 

gatu- och serviceavdelning.  

Er fastighet har norr och öster om er 

fastighet ett servitut för väg enligt akt 08-

ALR-184 ifrån 1938. Det måste göras en 

förrättning för att förändra/upphäva 

servitutet för att kommunen ska kunna 

anlägga en gc-väg här. Detta servitut går 

även in på förskoleområdet och 

förrättningen bör även 

förändras/upphävas av detta skäl. 

 

Däremot är jag osäker på en del av 

utritade fastighetsgränser. Jag är av 

uppfattningen att fastighetsgränser 

markerade efter stenmurar mm är de 

ursprungliga gränserna att utgå från. 

 

 

Angående fastighetsgränsen: 

Lantmäteriet har en akt 08-ALR-366 

ifrån 1966 där ett markutbyte sker mellan 

din fastighet och fastigheten öster om dig 

(då kallad Algutsrum 8:1). I detta 

markutbyte byter din fastighet bort den 

lilla ytan närmast stenmurarna till  

grannfastigheten. Den raka fastighets-

gränsen som var med på plankartan i 

samrådsutskicket stämmer alltså. 

 

Möjlighet finns för er fastighet att köpa 

marken av kommunen samt att genom 

förrättning hos Lantmäteriet ändra 

tillbaka fastighetsgränsen till att gå längs 

stenmuren.  

På plankartan ändras detta område till B – 
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bostad. Detta då marken redan är 

ianspråktagen av er idag och stenmuren 

skapar en naturlig gräns till 

förskoleområdet i öster.   

 

Min bedömning är att detta inte påverkar 

den tilltänkta gång och cykelbanan och det 

går säkert att anpassa utformningen efter 

de geografiska förutsättningarna på plats. 

Vid de stråk som planeras utanför min 

fastighet ser jag gärna att träd och 

naturliga barriärer sparas och förädlas så 

att området känns grönt och fräscht. 

 

När det gäller permanenta förskola 

byggnad (norr så kallade 

moduler/baracker) och eventuellt utöka 

byggnaderna i framtiden bör detta göras så 

att de smälter in i omgivningen på ett 

smakfullt sätt. 

Jag anser att miljön runt detaljplanen bör 

innehålla stora mängder grönytor med träd 

och andra buskage för att behålla 

nuvarande karaktär av området som även 

leder till att vind och blåst hämmas. 

 

Planen bör begränsa och säkerställa att 

ökad trafik utesluts. Det skulle vara 

väldigt negativt om t ex förskoleföräldrar 

väljer att köra bil in i ett trångt 

villaområde för att hämta och lämna sina 

barn. Detta bör absolut motverkas. Tack 

vare G/C banan kan istället gång och 

cykel uppmuntras. 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

Noteras. Mycket av befintligt 

grönområde kommer att finnas kvar, 

förskolan tar endast en liten del.  

 

 

 

 

 

 

Noteras. Fler p-platser har tagits fram vid 

församlingshemmet Rydbergsgården. 

Detta ingår dock ej i planområdet men är 

närliggande och är tänkt att avlasta 

förskolan. Vid Rydbergsgården finns nu 

nya p-platser markerade för förskolans 

personal samt en allmän parkering.  

Gång- och cykelvägen är borttagen ur 

plankartan, men gällande detaljplan för 

området har här användningsbestämmelse 

park. Inom användning park kan gc-väg 

anläggas. Huruvida en gc-väg kommer att 

anläggas handläggs hädanefter av 

kommunens gatu- och serviceavdelning. 
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Sammanfattning 

- Grönområdet med gc-väg utgår ifrån planområdet. Detta grönområde är redan 

planlagt som park och plantering i gällande detaljplan (F35) och behöver 

därmed inte planläggas återigen då gc-väg ingår i användningen park.  

- En mindre del av planområdet föreslås för bostadsändamål. Denna yta är idag 

redan ianspråktagen för bostadsändamål på grund av stenmurar som bildar 

naturliga gränser i området. Så kallad prickmarksbestämmelse - Marken får inte 

förses med byggnad, föreslås på denna yta för att följa redan gällande plans 

utformning. 

- Så kallad prickmarksbestämmelse - Marken får inte förses med byggnad, 

föreslås även på förskolegården. Denna gård återfinns på flygfoto ifrån 1956 

och området utpekas i gällande översiktsplan ha en rumslig kvalité som ska 

tillvaratas . Eftersom förskolans område i utökas planförslaget finns utrymme 

för uppförande av byggnader på annat håll. 

- För att bevara gestaltningen av de två äldsta byggnaderna inom förskoleområdet 

föreslås varsamhetsbestämmelse k1 - Byggnaden får ej förvanskas. 

 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

Plankarta 

- Naturområde med egenskapsbestämmelse gc-väg har utgått till 

granskningsskedet. 

- En mindre del av skolområdet har till granskningsskedet blivit bostadsmark. 

- Prickmark (bestämmelse om att marken ej får förses med byggnad) har 

tillkommit vid område för bostad och mitt på skolgården. 

- Varsamhetsbestämmelse k1 – byggnad får ej förvanskas – har tillkommit för de 

två äldsta byggnaderna på skolområdet till granskningsskedet.  

- Två mindre u-områden (Markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar) har tillkommit i norr pga befintlig elledning.  

- Bestämmelse n2 – stenmurar inom planområdet ska bevaras – har tillkommit till 

granskningsskedet.  

Planbeskrivning 

- Det är nu förtydligat att eventuella flyttningar eller ändringar av E ONs  eller 

Skanovas befintliga anläggningar bekostas av exploatören och sker i samråd 

med E On respektive Skanova. 

- Att ledningsrätt eller servitut ska upplåtas för ledningar i u-område är nu tillfört 

planbeskrivningen. 

- Fastighetsrättsliga frågor har uppdaterats. Kommunen ämnar ansöka om 

lantmäteriförrättning för fastighetsreglering där del av kommunens fastighet 

Algutsrum 3:3 skifte 3 övergår till utökning av fastighet Algutsrum 3:95 för 

skoländamål (ca 3700 kvm) samt till fastighet Algutsrum 18:16 för 
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bostadsändamål (ca 160 kvm). Respektive del i förrättningen ska bekostas av 

respektive fastighetsägare. 

Det finns ett servitut för väg enligt akt 08-ALR-184 ifrån 1938 på del av 

planområdet avsatt för skoländamål . Det behöver göras en förrättning för att 

förändra/upphäva servitutet. 

 

 

 

 

 

Anita Karlsson 

Planarkitekt 

 


