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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 november 2020.

Synpunkter framförs skriftligen till: 
Plan och bygg 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga

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

Vid frågor kontakta: 
Handläggare Anita Karlsson 
e-post: anita.k.karlsson@morbylanga.se 
tel. 0485-474 17

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun: 
Anita Karlsson   Planarkitekt 
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare 
Helena Ekvall    Landskapsingenjör 
Peter Eriksson    Rörnätschef 
Fredrik Wermelin   Mark- och exploateringschef

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande.  
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön. 
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område finns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är 
bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 

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

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

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
tillgängligt för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under 
granskningen är det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
Beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar 
beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det att protokollet 
från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95
Sida 4

Innehåll
Inledning 2

Vad är en detaljplan? 2
Detaljplaneprocessen utökat förfarande 3

Syfte och omfattning  5
Planens syfte 5
Sammandrag av planförslaget 5
Bakgrund och uppdrag 5
Handläggning och tidplan 5
Handlingar 5
Läge och areal 6
Markägoförhållanden 6

Förutsättningar 7
Natur 7
Byggnadskultur och gestaltning 10
Gator och trafik 11
Teknisk försörjning 12
Hälsa och säkerhet 13

Förändringar 14
Natur 14
Byggnadskultur och gestaltning 15
Gator och trafik 15
Teknisk försörjning 16
Hälsa och säkerhet 16

Ställningstagande och planeringsförutsättningar 18
Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL) 18
Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB) 21
Övriga planförutsättningar 23
Undersökning om betydande miljöpåverkan 24
Checklista för sociala konsekvenser 25

Genomförande 25
Organisatoriska åtgärder 25
Fastighetsrättsliga åtgärder 26
Ekonomiska åtgärder 26
Tekniska åtgärder 26

Konsekvenser av planens genomförande 26
Landskap 26
Infrastruktur och kommunikation 27
Boende och service 27
Delaktighet och säkerhet 27
Klimat och energi 27



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95

Sida 5

Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge möjlighet för 
förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. Syftet är även att säkra trygga 
gång- och cykelvägar till förskolan.  

Sammandrag av planförslaget
Sedan tidigare är området planlagt för allmänt ändamål (A) samt för park/plantering. 
Ytan för allmänt ändamål ändras nu till skoländamål (S) samt utökas i omfång. Planen 
innebär att en mindre del av parkområdet tas i anspråk av Algutsrums förskola som 
behöver större yta. På parkområdet som tas i anspråk har det redan uppförts en försko-
lelokal som har tillfälligt bygglov. Planändringen medför att den tillfälliga lösningen 
kan ersättas av en permanent byggnad som bättre kan anpassas till omgivningen. 
Planändringen innebär även att förskoleområdet får en större friyta med fler träd. 
I norr planläggs för natur med egenskapsbestämmelse gång- och cykelväg för att skapa 
ett sammanhängande gång- och cykelvägnät i Algutsrum och en bilfri västlig passage 
till förskolan. Öster om förskoleområdet finns befintlig gc-väg som den planerade 
gc-vägen leder till. För att bevara värdefulla träd och kulturhistoriska spår inom 
planområdet krävs marklov för åtgärder på stenmurar samt för fällning av två träd 
markerade med n1. 

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för området kring förskolan i Algutsrum inkom från Mör-
bylånga kommuns kommunstyrelse 2019-08-15, efter beslut i kommunstyrelsen den 
2019-08-13 § 182.  
Beslut om planläggning togs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-18 § 170. 
Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads AB 
tecknades 2019-12-12 (dnr KS 2019/000633). I detta avtal regleras marköverlåtelser 
av områden i Skogsby och Algutsrum samt bekostnad av planläggning. I avtalet avser 
kommunen förvärva fastighet Algutsrum 3:95 ifrån MBAB för att själv förvalta den. 
Kommunen åtar sig även att bekosta ny detaljplan. 

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 §. 

--Samrådsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden, oktober 2020

--Granskningsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden, januari 2020 

--Antagande i kommunfullmäktige, juni 2021

--Laga kraft, juli 2021
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Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, daterad den 15 oktober 2020

--Planbeskrivning, daterad den 15 oktober 2020

--Checklista miljöbedömning, daterad den 15 oktober 2020

--Checklista sociala konsekvenser, daterad den 15 oktober 2020

--Aktuell grundkarta

--Aktuell fastighetsförteckning  

Läge och areal
Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om Algutsrums kyrka. 
Planområdet omfattar ca 0,9 hektar.

Markägoförhållanden
Fastighet Algutsrum 3:3 skifte 3 ägs av Mörbylånga kommun. Fastighet Algutsrum 
3:95 skifte 2 ägs av Mörbylånga Bostads AB. 

De rosa byggnaderna tillhör förskolan i Algutsrum. Tre av dessa byggnader ligger på fastighet 
Algutsrum 3:95 som ägs av Mörbylånga Bostads AB. En av förskolans byggnader ligger idag på 
fastighet Algutsrum 3:3, vilken ägs av Mörbylånga kommun och är planlagd som allmän platsmark; 
park/plantering.
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet består av Algutsrums förskola samt ett kommunalt grönområde.  
Förskolans byggnader är samlade kring en delvis kringbyggd förskolegård. Förskolgår-
den består till stor del av en öppen yta med olika lekredskap. På gården finns även ett 
större askträd och några mindre träd och buskar. Bakom den äldsta förskolebyggnaden 
i öster finns en gräsbelagd innergård med fler lekredskap.  
Förskoleområdet är placerat längs med Törnbottenvägen som går söder om planområ-
det. Tillhörande förskoleområdet finns även några parkeringsplatser. 
Förskolans nyaste byggnad är en modulbyggnad uppförd med tidsbegränsat bygglov 
vilken ligger i norr utanför förskolans gård bredvid en skogsdunge i ett kommunalt 
grönområde. Genom detta grönområde finns lämningar av en stenmur som är kantad 
av trädväxtlighet och som delvis ramar in förskoleområdet.  
Västerut fortsätter grönområdet som ett grönstråk. Längs i väster i planområdet är det 
kommunala grönstråket ianspråktaget av privata fastighetsägare som har uppfört staket 
samt en komplementbyggnad.

Algutsrums förskola ligger söder om ett naturområde. En av förskolans byggnader ligger i 
naturområdets sydvästra del.  

Lek och rekreation

Förskoleområdet har en väl tilltagen friyta med olika lekredskap. I en träddunge i 
planområdets norra del finns trädkojor. Förskoleområdet är inramat av stängsel med 
grindar och området är möjligt att nyttjas även av andra barn under kvällar och helger. 

Angränsande till planområdet finns ett grönområde med lekplats och pulkabacke. 
Strövstigar går igenom grönområdet. Grönområdet som helhet har höga värden som 
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bostadsnära natur, plats för rekreation, lek och motion samt som en mötesplats.

I grönområdets östra del finns en gång- och cykelväg som anlades år 2020. Gc-vägen 
går ifrån förskolans modulbyggnad i norr vidare österut och sedan norrut och når i 
sin förlängning Algutsrums idrottsplats. Gc-vägen är först anordnad som en bredare 
räddningsväg för att kunna nå förskolans byggnad i grönområdet som ej kan nås via 
bilväg.  

Ny gc-väg och räddningsväg anlades år 2020 som når förskolans norra byggnad.

Del av förskolegården
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Vegetation och djurliv

På förskolegården står en lite grövre ask som är av värde att bevara. Det står också en 
grov lönn i kanten mellan förskolegården och grönområdet som är värdefull. 

I den del av planområdet som består av kommunal naturmark finns öppen gräsmark, 
en lövträdsdunge samt lövträd som står längs en stenmur som har bevarats genom 
grönområdet. Flertalet lövträd är unga och består av ask och lönn. Kommunen har 
som strategi att ha kortgräsytor på vissa delar av öppna naturmarker medan resterande 
partier får växa upp och blomma. Kanterna av gräsmarken i naturområdet utgörs av 
kortgräsyta medan centrala delar har fått växa upp. Här återfinns arter som svartkäm-
par, kärringtand, maskrosor, tusensköna, timotej, röllika, lusern, brudbröd, smultron, 
gulmåra och åkervädd. Det finns vissa naturvärden som livsmiljö för småfåglar, insek-
ter och mindre däggdjur i lövskogsdungen och stenmuren med trädrad. På den öppna 
gräsytan finns en viss artrikedom som gynnas av att delar får växa upp och blomma.

Fornlämningar
Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar inom planområdet.  

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 46-48,5 meter över nollplanet i RH 2000. Planområdet är 
som högst i sydväst och sluttar något mot norr och nordost. 
Enligt SGU:s geologiska kartor består jordarten inom området främst av lerig morän. 
Ett mindre område längst i sydväst består av postglacial sand.

SGU:s kartvisare för jordarter 1:25000 - 1:100000
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Liksom en stor del av bebyggelsen runt omkring Algutsrum, ligger också förskolans 
byggnader samlade kring en delvis kringbyggd gård, i detta fall en skolgård. Förskole-
byggnaderna ligger både i anslutning till bygatan som omsluts av äldre byggnader från 
1900-talets början, och nyare villaområden i norr byggda under 1970-talet. Förskolans 
byggnader har varierad ålder, från 1900-talets början fram till idag. Förskolan i Alguts-
rum består idag av fyra olika förskolebyggnader där det bedrivs verksamhet. 

De sista två byggnaderna byggdes 2007 respektive 2013, då med tillfälliga bygglov. 
Modulbyggnaden ifrån 2007 fick permanent bygglov 2015. Modulbyggnaden ifrån 
2013 står utanför förskolans fastighet, på fastighet Algutsrum 3:3 som idag är planlagd 
som allmän platsmark för ändamål park/plantering. Modulbyggnaden har tillfälligt 
bygglov till och med år 2022. 

Den gula träbyggnaden överst är den äldsta förskolebyggnaden på området, till vänster om den i 
bild syns en äldre förrådsbyggnad i murad sten med putsad fasad. Nederst visas förskolans nyaste 
tillskott, en modulbyggnad ifrån 2013.
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Kulturhistoria

Planområdet ligger i Algutsrum som är ett samhälle med blandad bebyggelse och 
bebyggelsestrukturer. Algutsrums äldsta bebyggelsemiljöer finns i söder, där man hittar 
den genuina kyrkbyn med traditionella gårdar, och en bebyggelse utefter bygatan. By-
gatan leder fram till Algutsrums kyrka och marknadsplats som utgör Algutsrums kärna. 
Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök är marknadsområdet en övrig kulturhistorisk 
lämning (RAÄ-nummer: Algutsrum 98:1) och de bevarade bodarna är av medeltida 
typ med nedfällbara luckor som tjänstgör som diskar, vissa av dem enligt uppgift från 
1780-talets början. 
Efter hand har Algutsrum vuxit med enfamiljshus för permanentboende norrut i olika 
omgångar. Större bostadsområden har bland annat tillkommit under 1980-, 1990- och 
2000-talet.

En stenmur löper genom planområdets norra del och vidare genom naturområdet 
österut. Stenmuren återfinns på flygfoto från 1956 och är en rest efter tidigare kultur-
landskap då det fanns åkrar och betesmarker i området.

Tillgänglighet
Idag är västra planområdet inte tillgängligt då det kommunala grönstråket är ianspråk-
taget av privata fastighetsägare som har uppfört staket samt en komplementbyggnad 
här. När man sedan går i östlig riktning och närmar sig träddungen är det delvis snårigt 
vilket gör det svårt att ta sig förbi och vidare mot grönområde och förskola. Grönområ-
det har upptrampade stigar i norr och sedan nyanlagd och asfalterad gc-väg i söder och 
öster.  

Bostäder
Inga bostäder finns inom planområdet. 

Arbetsplatser och service
Inom planområdet finns Algutsrums förskola. Närmaste grundskola finns i Färjestaden 
och i Glömminge. Serviceutbudet är litet i Algutsrum, det finns en gårdsbutik samt en 
bensinmack. Några arbetsplatser finns, främst vid ett mindre industriområde i Alguts-
rums norra utkant. 

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet 
Planområdet angränsar i söder till Törnbottenvägen, som är en genomfartsled 
genom Algutsrums samhälle och som leder vidare söderut till bebyggelse söder om 
Algutsrum. Eftersom det är en genomfartsled kan bilvägen till förskolan upplevas som 
otrygg, samtidigt upplevs vägen vara generellt lågt trafikerad.

Gång- och cykelvägar
Öster om planområdet finns en gc-väg som anlades år 2020 vilken når förskolans norra 
grind. Gc-vägen är asfalterad och har gatubelysning. Gc-vägen leder vidare norrut upp 
till Algustrums idrottsplats. 



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95
Sida 12

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns nära Algutsrums kyrka, ca 200 meter väster om plan-
området. Här går endast linje 102 till Borgholm och Färjestaden förbi, en busslinje 
som har låg turtäthet och bara går några dagar i veckan. Från busshållplatsen vid 
Algutsrums kyrka går även skolbussarna till Glömminge skola och till Skansenskolan i 
Mörbylånga. Cirka 900 meter nordväst om planområdet vid väg 136 finns en busshåll-
plats där busslinje 101 går mellan Kalmar och Borgholm alla dagar i veckan.

Parkering, varumottagning, utfarter
Vid Algutsrums förskola finns en mindre parkering med plats för ca åtta bilar. Nära 
planområdet finns även Algutsrums kyrkas församlingshem med några parkeringsplat-
ser. Idag parkerar förskolans personal vid församlingshemmet.

Räddningsvägar
Vid förskolans norra parti anlades kommunens första räddningsväg år 2020. Den går 
österut mot Björnbärsvägen. På så sätt nås modulbyggnaden som ej är placerad vid 
någon bilväg.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns idag inom planområdet. 

Brandpost finns närmast i planområdets sydöstra hörn vid grannfastighet Algutsrum 
3:108. Vid planområdets västra parti finns brandpost närmast på grannfastighet Alguts-
rum 18:11, ca 53 meter västerut fågelvägen om förskolans modulbyggnad i norr. 

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom försko-
leområdet finns två stenkistor som fördröjer dagvatten. Planområdet består i övrigt till 
stor del av grus- och gräsytor som är genomsläppliga ytor som tar upp dagvatten.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området.   
Skanova är nätägare.  
Bredband finns utbyggt till närmaste telestation.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation finns i 
industriområdet i norra delen av Algutsrum. Närmaste återvinningscentral finns i 
Färjestadens industriområde. 

Det finns inte några kommunala fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet. 



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95

Sida 13

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet består idag av en stor del genomsläpplig yta i form av gräs och grus. 
Inom planområdet finns idag inga tecken på återkommande översvämning eller stående 
vatten.

Värme, torka och vind
Träd och annan vegetation har en klimatutjämnande effekt och ger svalka varma 
sommardagar. Det finns i nuläget lite skuggande vegetation mitt på förskolans gård. 
I anslutning till området finns kommunal naturmark med öppna gräsytor, trädrad 
längs stenmur och en träddunge. Det finns förutsättningar för ett gott lokalklimat vid 
förskolan och i dess närhet.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är idag allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 
jordarter och den platta eller lätt sluttande topografin.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger enligt SGU:s översiktliga karta inom låg-normalriskområde för radon. 
Det bedöms inte finnas risk för höga radonnivåer i området, men då radon lokalt 
kan förekomma i högre halter rekommenderas generellt att byggnation görs tätt mot 
marken. Radonhalterna mäts regelbundet i skolornas lokaler i kommunen

Trafik och Buller
Törnbottenvägen som gränsar till planområdet i söder är en lågtrafikerad väg med 
trafik på ca 400 fordon/dygn i årsdygnstrafik (ÅDT) enligt uppgift från Trafikverket. 
Den tunga trafiken utgör ca 8 %. 
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Förändringar

Natur

Landskap
Planen medför ej stora förändringar i upplevelsen av landskapet. Planen innebär att en 
del av nuvarande naturmark tas i anspråk för förskolans verksamhet. På den aktuella 
delen av naturmarken har det redan uppförts en förskolebyggnad som givits tillfälligt 
bygglov. Det medför att det kommunala grönområdet minskar något, men det kommer 
fortsatt vara stort.

I planområdets norra och västra del är det tänkt att det i framtiden ska anläggas 
en gc-väg som anknyter till befintlig gc-väg öster om planområdet. Detta blir en 
förändring av landskapet då marken idag är ianspråktagen av privata fastighetsägare. 
Denna detaljplan innebär dock inte någon egentlig förändring gentemot nuvarande 
planmässiga användningsområde, då området redan är planlagt som ”park” och inom 
användningsområde park ingår komplement såsom gång- och cykelvägar. Denna 
detaljplaneändring har ändock med gc-väg som egenskapsbestämmelse då det anses 
vara viktigt för syftet med detaljplanen att binda ihop gc-vägnätet i Algutsrum och att 
kunna nå förskoleområdet på ett bilfritt sätt. 

Lek och rekreation
Friytan tillgänglig för lek på fastighet Algutsrum 3:95 är idag på ca 2000 m². Friytan 
tillgänglig för lek vid modulbyggnaden i norr är på ca 1000 m². (Förskoleområdet är 
inhägnat även vid modulbyggnaden.) Detta följer därmed Boverkets rekommendatio-
ner (Gör plats för barn och unga -  Boverket) som säger att utemiljön ska vara på minst 
3 000 m² vid en förskola. I och med planförslaget möjliggörs ytterligare friyta. Viktigt 
är även att friytan idag är en relativt öppen plats, medan tillkommande yta ger en mer 
varierande vegetation med fler träd och buskar. Detta rekommenderas av Boverket 
med tanke på möjlighet till skugga och variation i lek (Gör plats för barn och unga 
-  Boverket).

Vegetation och djurliv
På förskolegården står en lite grövre ask som är av värde att bevara. Det står också en 
grov lönn i kanten mellan förskolegården och grönområdet som är värdefull. Dessa 
föreslås skyddas genom bestämmelse n1 -Trädet får endast fällas om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs även för träd markerade med n1. Vissa natur-
värden finns på den öppna gräsytan inom det kommunala grönområdet genom en viss 
artrikedom, men planen bedöms inte medföra påverkan på dessa, då planen endast tar i 
anspråk en mindre del av den befintliga naturmarkens totala yta.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Den tillkommande ytan för förskoleverksamhet är en liten del av befintlig naturmark 
och bedöms inte leda till några större mängder dagvatten som behöver fördröjas och 
renas. Förskoleområdet sluttar något mot norr och nordost, vilket gör att avrinning 
kommer ske mot träddunge och gräsmark i planområdets norra och nordöstra del.  
Det nya skolområdet kommer bli ca 7355 m2 stort och den nya maximala byggnadsa-
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rean sätts i planförslaget till 1300 m2. Därtill finns idag asfalterad yta i form av parke-
ringsplatser (ca 420 m2) samt i form av ett asfalterat gångstråk genom förskolegården. 
Eftersom skolområdet även fortsättningsvis till stor del kommer att bestå av gräs- och 
grusytor bedöms inte planförslaget leda till problem med avrinning av dagvatten. För 
att försäkra att förskolans mark ej hårdgörs sätts bestämmelse om att Endast 30 % av 
fastighetsarean får hårdgöras - b1. 

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
I planförslaget regleras största byggnadsarea till 1300 m2 genom bestämmelse e1. Idag 
är den totala byggnadsarean totalt 1118 m2. Största byggnadshöjd regleras till 5 meter 
vilket är detsamma som i gällande detaljplan. 

Kulturhistoria
En stenmur löper genom planområdets norra del och vidare genom naturområdet 
österut. Stenmuren återfinns på flygfoto från 1956 och är en rest efter tidigare kultur-
landskap då det fanns åkrar och betesmarker i området.

Stenmuren har ett kulturvärde och bör bevaras. Marklov krävs för åtgärder på stenmu-
rar enligt planbestämmelse.

Tillgänglighet
Idag är västra planområdet inte tillgängligt då det kommunala grönstråket är ianspråk-
taget av privata fastighetsägare. Planförslaget förbättrar tillgängligheten genom egen-
skapsbestämmelse för gc-väg vilket möjliggör för en framtida gc-väg här. När man 
sedan går i östlig riktning och närmar sig träddungen är det delvis snårigt vilket gör 
det svårt att ta sig förbi och vidare mot grönområde och förskola. Detta kan förbättras 
genom röjning, vilket i viss mån har genomförts i år av kommunens parkarbetare. 

Arbetsplatser och service
I och med planförslaget kommer förskolan i Algutsrum ha möjlighet att byta ut befint-
liga modulbyggnader.

Gator och trafik

Gång- och cykelvägar
Planen möjliggör för en gc-väg västerut till Jordtorpsvägen. På andra sidan av Jord-
torpsvägen finns redan en befintlig gc-väg som leder vidare genom Algutsrums västra 
del. På så sätt möjliggörs en bilfri västlig förbindelse till förskolan.

Parkering, varumottagning, utfarter
Vid Algutsrums förskola finns en mindre parkering med plats för ca åtta bilar. Nära 
planområdet finns även Algutsrums kyrkas församlingshem med några parkerings-
platser. Idag parkerar förskolans personal vid församlingshemmet. Kommunen har 
planer på att utöka parkeringen vid församlingshemmet. Planen är att åtta till tio 
parkeringsplatser här ska bli reserverade för personal ifrån förskolan samt att det 



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95
Sida 16

dessutom ska skapas en allmän parkering med åtta parkeringplatser. Detta kommer att 
avlasta parkeringen vid förskolan.

Teknisk försörjning

Vatten spillvatten och brandvattenförsörjning
Kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns idag inom planområdet och om 
ytterligare byggnad uppförs ska anslutning ske till dessa ledningar. 
Nära planområdet finns två brandposter som är inom 75 meter ifrån förskolans byggna-
der, vilket bedöms vara tillräckligt.

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom 
förskoleområdet finns två stenkistor som fördröjer dagvattnet. Det finns inga tecken på 
stående vatten i planområdet idag. 

Den tillkommande ytan för förskoleverksamhet är en liten del av befintlig naturmark 
och bedöms inte leda till några större mängder dagvatten som behöver fördröjas och 
renas. Förskoleområdet sluttar något mot norr och nordost, vilket gör att avrinning 
kommer ske mot träddunge och gräsmark i planområdets norra och nordöstra del.  
Det nya skolområdet kommer bli ca 7355 m2 stort och den nya maximala byggnadsa-
rean sätts i planförslaget till 1300 m2. Därtill finns idag asfalterad yta i form av parke-
ringsplatser (ca 420 m2) samt i form av ett asfalterat gångstråk genom förskolegården. 
Eftersom skolområdet även fortsättningsvis till stor del kommer att bestå av gräs- och 
grusytor bedöms inte planförslaget leda till problem med avrinning av dagvatten. För 
att försäkra att förskolans mark ej hårdgörs sätts bestämmelse om att Endast 30 % av 
fastighetsarean får hårdgöras - b1. 

Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området.  
Skanova är nätägare.   
Bredband finns utbyggt till närmaste telestation. 

Avfall och värme
Planförslaget bedöms inte ge upphov till förändringar gällande sophantering eller 
uppvärmningslösning.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
förväntas också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden 
översvämmas vid större regn. 

I samband med planläggning och exploatering bör man överväga lämpligheten med 
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ny andel hårdgjord yta, och undersöka möjligheten att använda sig av genomsläppliga 
ytor. Det kan också vara viktigt att avsätta områden som får svämmas över, exempelvis 
fotbollsplaner eller lekplatser, och att vidta åtgärder för att leda överflödigt vatten till 
dessa vid behov. Träd och buskar har även fördelen att de håller kvar och jämnar ut 
kraftiga vattenflöden. 

Planområdet består idag av en stor del genomsläpplig yta i form av gräs och grus. 
Eftersom detaljplanen innebär en liten förändring gentemot dagens användning 
bedöms planförslaget inte medföra ökad risk för översvämning. 

Värme, torka och vind
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kommer medeltemperaturen öka i framti-
den och värmeböljor som kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare. 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. 

Träd och annan vegetation har en klimatutjämnande effekt och ger svalka varma 
sommardagar. Det finns i nuläget lite skuggande vegetation mitt på förskolans gård. I 
anslutning till området finns kommunal naturmark med öppna gräsytor, trädrad längs 
stenmur och en träddunge. I och med planförslaget kommer träddungen samt vissa 
stenmurar med tillhörade trädrader att tillfalla förskolans fastighet, vilket är positivt för 
lokalklimatet vid förskolan. 

Skred och erosion
Mer intensiva regn i framtiden ökar risken för ras, skred och översvämning. Eftersom 
detaljplanen innebär en liten förändring gentemot dagens användning bedöms planför-
slaget inte medföra ökad risk för ras och skred.

Trafik och Buller
När det gäller buller från vägtrafik har inga särskilda riktvärden tagits fram för 
förskolor, men enligt Boverket kan det vara lämpligt att jämföra med riktvärden för 
bostäder. Törnbottenvägen är en lågtrafikerad väg med trafik på ca 400 fordon/dygn i 
årsdygnstrafik (ÅDT) enligt uppgift från Trafikverket. Den tunga trafiken utgör ca 8 %.  
Framtida trafik beräknas till ca 460 fordon/dygn enligt Trafikverkets uppräkningstal 
för Kalmar län 2040. För att ta höjd för ytterligare trafik enligt ej outbyggda planer 
beräknas trafiken till ca 500 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen förbi förskolan är 
40 km/h. Avståndet mellan vägmitt och gaveln på den närmsta skolbyggnaden är ca 10 
m. Avståndet till gårdens centrala del är ca 20 m. Mot vägen finns en stenmur vilken 
har en viss bullerdämpande effekt.

En bullerberäkning har genomförts enligt Naturvårdsverkets modell i programmet Bul-
ler Väg II. Beräkningen visar att mitt på förskolans gård, ca 20 m från vägmitt, under-
skrider bullernivåerna gällande riktvärden för uteplats vid bostad, även med framtida 
trafik inräknad. Planen innebär att förskolan ges ett större utrymme för sin verksamhet, 
vilket skulle kunna leda till större trafikmängder, men eftersom detaljplanen innebär en 
liten förändring bedöms inte trafikmängderna öka ytterligare mer än marginellt.



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95
Sida 18

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas område för skola, s3.

Algutsrums Förskola (s. 130) 

Algutsrums Förskola ligger centralt belägen i Algutsrum. Liksom en stor del av bebyg-
gelsen runt omkring Algutsrum, ligger också förskolans byggnader samlade kring en 
delvis kringbyggd gård, i detta fall en skolgård. Förskolans byggnader har varierad 
ålder, från 1900-talets början fram till dess slut. Sammantaget är miljön gedigen. 
Byggnaderna ligger både i anslutning till bygatan som omsluts av äldre byggnader 
från 1900-talets början och nyare villaområden i norr, byggda under 1970-talet. Delar 
av förskoleverksamheten bedrivs i en provisorisk barack som dessutom ligger på 
allmän platsmark i anslutning till villabebyggelsen och grönområdena.

Förskolan ligger relativt nära en rad kultur- och naturmiljöer, såsom Mittlandsskogen, 
Jordtorpsåsen, radbyn Törnbotten och odlingsmarkerna, vilket är värdefullt för 
barnen. Att offentlig service finns varvat med bostäder, inom gång och cykelavstånd, 
har betydelse för barnens självständighet, men också för Algutsrums attraktivitet som 
ett levande samhälle.

- Provisoriska lösningar bör ses över.

- Den kringbyggda skolgården är en rumslig kvalité som ska tillvaratas vid komplet-
tering med ny bebyggelse, om- och tillbyggnation.

- Närheten till de olika kultur- och naturmiljöerna i anslutning till Algutsrums bebyg-
gelse ska beaktas och ses som en tillgång för barnen.

Utdrag ur kommunes översiktsplan
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Utöver de platsspecifika ställningstagandena finns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. 
Exempelvis är kommunens ställningstagande att bebyggda områdens karaktär och 
värden ska utgöra en primär grund vid alla förändringar. Utbyggnad och underhåll av 
cykelvägsnätet ska prioriteras i anslutning utmed högt frekventerade sträckor.  
Kommunen ska arbeta kontinuerligt för nyplantering av träd och buskar i anslutning 
till offentliga platser och omläggning till öppna dagvattensystem i tätortsmiljö. Värde-
fulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning. Grönområden och allmänna 
platser ska ha god standard.

Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen. 

Planprogram
Planen föregås inte av något planprogram. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
I planområdet finns sedan tidigare gällande detaljplan F35. 

F35, byggnadsplan för Algutsrums kyrkby, fastighet Algustrum 8:1 m.fl., fastställdes 
1969-11-27. I byggnadsplanen anges förekoleområdet med A, område för allmänt 
ändamål. Naturområdet norr om förskolan anges med park eller plantering. Bestäm-
melsen A användes i planer före 1987 och innefattade all verksamhet med ett offentligt 
organ som huvudman, det vill säga stat, landsting, kommun eller statskyrka. Efter 
införandet av plan- och bygglagen 1987 kom krav på att markens användning skulle 
anges närmare i detaljplaner. Idag används S, skola, för områden för fritidshem, 
förskola, skola eller annan jämförbar verksamhet. 

Vid byggnadsplanens fastställande fanns redan den gula trävillan samt den äldre för-
rådsbyggnaden på förskoleområdet. Högsta byggnadshöjd är här angivet till 5 meter.  
F35 hade även förslag på nya villatomter, fristående hus i max en våning med bygg-
nadshöjd max 4,4 meter, som under 70-talet byggdes längs Jordtorpsvägen och Enbärs-
vägen. Öster om förskolan fanns det vid fastställande redan existerande bostadshus och 
här får man enligt byggnadsplanen bygga i max två våningar och max byggnadshöjd 
7,6 meter. För samtliga villatomter gäller max 150 kvm för huvudbyggnad och max 50 
kvm för komplementbyggnad.

I äldre detaljplaner utanför städer s.k. byggnadsplaner är det enskilt huvudmannaskap 
för allmän plats.
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Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
F67: Förslag till ändring och utvidning av byggnadsplanen för Algutsrum 3:3, 3:5 m.fl. 
Fastställd 1982-04-26. Planen medger bostäder, samlingslokaler, handel, parkering, 
väg och park/plantering. Bostäder får uppföras i max en eller två våningar, byggnads-
höjd max 3 respektive 6 meter. Byggnadsarea max 200 kvm varav komplementbygg-
nad max 50 kvm. Enskilt huvudmannaskap.  

F73: Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Algutsrums samhälle, 
del av fastighet Algutsrum 3:3. Fastställd 1983-05-31. 
Planen medger bostäder, handel, parkering, väg och park/plantering. Bostäder får 
uppföras i max en eller två våningar, byggnadshöjd max 3 respektive 6 meter. Bygg-
nadsarea max 200 kvm varav komplementbyggnad max 50 kvm. Enskilt huvudman-
naskap. 

F182: Detaljplan för fastigheterna Algutsrum 8:13 och 3:3 skifte 3. Lagakraftvunnen 
2007-02-06.  
Planen medger bostäder (som även får inkludera småskalig enskild verksamhet, dock 
ej handel), natur, lokalgata och gc-väg (gc-väg får ej asfalteras). Bostäder får uppföras 
i max två våningar, byggnadshöjd max 5,7 meter och totalhöjd max 8,5 meter. Bygg-
nadsarea max 250 kvm för envåningshus (eller max 15 % av tomtytan) och max 120 
kvm för tvåvåningshus. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Byggnadsplan F35
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Omgivande detaljplaner

F35

F73

F67

F182

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogsbruksmark.

Riksintresse 3 kap
Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap MB. 
(Algutsrum - Ryd, Algutsrum och Glömminge snr, K17)

Enligt Riksantikvarieämbetet är motiveringen: Odlingslandskap med lång bruknings- 
och bosättningskontinuitet. Sockencentrum.

Vidare beskrivs: Flera gravfält och ett par monumentala rösen och stora boplats-
områden från järnålder med husgrunder och stensträngssystem. Odlingslandskap i 
Mittlandet med välbevarade byar och fornlämningsmiljöer. Algutsrum kyrkby med 
marknadsplats och bevarade marknadsbodar. Radbyarna Jordtorp, Övetorp, Gillsättra 
och Ryd med öppna gärden i tät lövskog. Äldre vägnät.

Aktuellt planförslag bedöms inte utgöra en påtaglig skada för riksintresset för kultur-
miljövården då de beskrivna värdena i Algutsrum ligger utanför planområdet. Hänsyn 
har även tagits till de kulturmiljövärden som finns i området genom bevarande av 
befintliga stenmurar.
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Skrafferat område visar riksintresse för kulturmiljö, K17

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och det 
rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för 
rörligt friluftsliv. Enligt 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust får inga miljöförstö-
rande anläggningar uppföras. Detaljplanen syfter ej till att anlägga sådan verksamhet. 
Planområdet ligger även inom Algutsrum tätort och uppfyller därmed kravet för 
undantag från bestämmelser, då utveckligen av befintliga tätorter undantas.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
MKN för buller riskerar inte att överträdas. Enligt förordningen om omgivningsbuller 
(2004:675) som är utfärdad med stöd av miljöbalkens 5 kapitel är det endast kom-
muner med mer än 100 000 invånare som ska kartlägga omgivningsbuller och upprätta 
åtgärdsprogram.

Luft
Enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) som är utfärdad med stöd av miljöbalkens 
5 kapitel finns gränsvärden för föroreningsnivåer i utomhusluften. Gränsvärdena 
gäller för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, arsenik, 
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kadmium, nickel och bly. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalitet. 
Planförslaget kan medföra en liten trafikökning lokalt men inte i den omfattningen att 
den bedöms medföra någon försämring av utomhusluften. 

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att bevara och förbättra kvaliteten på vårt 
vatten. Vattnet är indelat i grundvattenförekomst och ytvattenförekomst. 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Västra Ölands kalkberg SE629295-
155070 och inom grundvattenförekomst Östra Ölands kalkberg SE628996-155638. 
Grundvattenförekomsterna har otillfredsställande kvantitativ status och god kemisk 
status. Senaste klassningsdatum är november 2019. Den kvantitativa statusen har 
sänkts sedan den förra bedömningen 2013 då vattenbristen har ökat på senare tid. 
Vattenbristen tros bero på att landskapet har utdikats kraftigt, att vattenkonsumtionen 
har ökat samt på förändringar i nederbördsmönstren i och med klimatförändringar.

För att förstärka dricksvattentillgången på ön har två vattenverk samt en vattenledning 
över Kalmarsund byggts. Eventuell ny byggnation inom planområdet ska anslutas till 
kommunalt VA-nät. Eftersom detaljplanen innebär en liten förändring gentemot dagens 
användning bedöms planförslaget inte påverka grundvattenförekomsten negativt.

Planområdet ligger öster om ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, 
SE562000-162271. Den kemiska statusen är god (utom överallt överskridande ämnen 
i form av kvicksilver och bromerade difenyletrar). Kustvattnet har måttlig ekologisk 
status enligt det senaste klassningsdatumet 2019-07-09. God ekologisk status ska 
uppnås till år 2027. Det största problemet bedöms vara övergödning.

Eftersom detaljplanen innebär en liten förändring gentemot dagens användning 
bedöms planförslaget inte påverka ytvattenförekomsten negativt.

Områdesskydd 7 kap

Miljöskyddsområde
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar, småvatten och våtmark 
i odlingsmark, odlingsrösen i jordbruksmark och källor med omgivande våtmark i 
jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd.  I planområdet finns stenmurar, 
men eftersom jordbruksmark ej ingår i eller gränsar till planområdet är det generella 
biotopskyddet ej aktuellt i denna detaljplan.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.
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Artskyddsförordningen och Rödlistan
Inom östra planområdet (gul prick) har växten bolmört (nära hotad) observerats 
år 2014 enligt artportalen. Hela växten är mycket giftig. Bolmört växer på öppen, 
närings- och kväverik mark, ofta gårdsmiljöer, trädgårdar och liknande. Bolmört får 
många frön som kan behålla sin grobarhet i jorden mycket länge, troligen under hund-
ratals år. Oftast uppträder bolmört mer eller mindre tillfälligt på sina växtplatser, delvis 
troligen till följd av att frön kan förekomma som förorening i gräs- och blomsterfröer. 
Insatser för att bevara den giftiga växten bolmört bör inte göras i närheten till försko-
lan. Arten kan dyka upp lite varstans där grävning sker i marken.

Kartbild ifrån artportalen.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att komma fram 
till ett beslut i frågan om miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § MB, genomför kommunen en 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB. 
Kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
enligt 6 kap 6 § MB.

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 15 oktober 
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2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande 
miljöpåverkan.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Checklistan lyfter bland annat fram:

˗˗Att Algutsrums förskola får utökad mark innebär möjlighet för förskolan att ersätta 
den tillfälliga modulbyggnaden med en permanent byggnad och utvecklas på ett 
hållbart sätt.  

˗Utökad förskolemark innebär större friyta med mer varierad vegetation än idag. Detta 
är positivt för ökad möjlighet till skugga och variation i lek. Lek i grön miljö har visat 
sig vara positiv för barns samspel och utveckling enligt Boverket.

˗Planförslaget möjliggör att en västlig gc-väg anläggs som ett bilfritt alternativ att nå 
förskolan från detta håll. Detta kan uppmuntra till ökad vardaglig fysisk aktivitet.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där 
kommunen är huvudman ska ske i samråd med kommunen. 
E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är nätägare i området. 
KSRR ansvara för sophanteringen.

Avtal
Kommunen har inte för avsikt att upprätta något exploateringsavtal.

Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads AB 
tecknades 2019-12-12 (dnr KS 2019/000633). I detta avtal regleras marköverlåtelser 
av områden i Skogsby och Algutsrum samt bekostnad av planläggning. I avtalet avser 
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kommunen förvärva fastighet Algutsrum 3:95 ifrån MBAB för att själv förvalta den. 
MBAB åtar sig att sälja erförderlig mark till kommunen. Omfattningen av mark som 
överlåts bestäms av den nya detaljplanen. Köpeskilling regleras i separat köpekontrakt 
efter oberoende värdering. 

Kommunen åtar sig även att bekosta ny detaljplan. I samarbetsavtalet står även att 
om det behövs ska genomförandeavtal tecknas för genomförandet där åtaganden och 
rättigheter regleras mer i detalj. I samarbetsavtalet står även att parterna åtar sig att 
överenskomma om ägarförhållanden för två moduler i Algutsrum. 

Ansvarsfördelning
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering gällande utökning 
av fastighet Algutsrum 3:95 för skoländamål. 

Kommunen ansvarar för erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur och 
anläggningar inom planområdet. 

Tidplan för genomförandet
Framtida förändringar inom planområdet är beroende av efterfrågan och ekonomiska 
ramar.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Fastighet Algutsrum 3:95 får möjlighet att utöka sin fastighet med ca 3800 m2. Fastig-
het Algutstrum 3:95 ägs idag av MBAB. Kommunen avser att från MBAB förvärva 
fastighet Algutsrum 3:95. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för fastighets-
reglering gällande utökning av fastighet Algutsrum 3:95 för skoländamål. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar är bedömd till cirka 190 000 kr 
exklusive moms.

Kostnad för genomförande
Kostnaderna för att genomföra detaljplanen inom kvartersmark varierar stort beroende 
på byggnadssätt, markanläggningar och materialval.

Kostnader för att anlägga gc-väg på allmän platsmark bedöms uppgå till ca 375 000 
kronor.

Kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan och eventuella utredningar, förundersök-
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ningar, fastighetsrättsliga frågor och infrastruktur faller på Mörbylånga kommun.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Framtida tillkommande byggnation ska anslutas till kommunalt VA, kommunala 
ledningar finns redan inom planområdet.

Energi och tele
Vid utbyggnad av elledningar och teleledningar ska detta ske i samråd med E ON och 
Skanova.

Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Planen medför ej stora förändringar i upplevelsen av landskapet. Planen innebär att en 
del av nuvarande naturmark tas i anspråk för förskolans verksamhet. På den aktuella 
delen av naturmarken har redan förts upp en barack som givits tillfälligt bygglov. Det 
medför att det kommunala grönområdet minskar, men det kommer fortsatt vara stort.

Infrastruktur och kommunikation
Planen möjliggör för en gång- och cykelväg, vilken anknyter till befintlig gc-väg väster 
om planområdet. På så sätt skapas ett sammanhängande gc-vägnät i Algutsrum samt en 
bilfri västlig koppling till förskolan.

Boende och service
Planförslaget möjliggör en utökad förskola. Inga tillkommande bostäder föreslås.

Delaktighet och säkerhet
Den fysiska miljön har möjlighet att utformas och skötas så att den upplevs som trygg 
för alla invånare.

Klimat och energi
Eftersom planförslaget möjliggör en mindre förändring gentemot nuvarande markan-
vändning och då mycket naturmark finns i området anses planförslaget inte innebära 
en ökad risk för översvämning eller negativa värmeeffekter. Förskolan får utökad 
mark med mer träd- och buskvegetation vilket har en positiv inverkan på friytornas 
lokalklimat. 




