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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 1 feb 2021.

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

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

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

Medverkande i planarbetet

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

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

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är 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 fi nns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och 
redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vattenom-
råden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen 
under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år.
Planen är bindande vid prövning av lov.
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markä-
gare 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 fi guren 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.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov för 
verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, samt gators 
sträckning och utbredning.

Sammandrag av planförslaget
Planområdet är idag planlagt och gällande detaljplan för industriändamål gör det 
möjligt att bebygga åkermarken. Kommunen vill nu ändra gällande plan för att kunna 
tillåta verksamheter med högre byggrätt vilket medför att marken kan utnyttjas på ett 
mer eff ektivt sätt. Planförslaget innebär också att ett genomförande av detaljplanen 
bättre tar hänsyn till de befi ntliga strukturer som fi nns i  odlingslandskapet. Befi ntliga 
diken kan med planförslaget användas för en hållbar dagvattenhantering. Inom delar av 
planområdet fi nns osedvanligt höga naturvärden framförallt områdets utkanter. Dessa 
befi ntliga naturvärden skyddas i detaljplanen med en bestämmelse om allmän plats, 
Natur.

Bakgrund och uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att ansöka om planbesked angående 
ny detaljplan för industriändamål för del av Björnhovda 31:1 m fl .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att ställa sig positiv till 
att pröva ansökan genom detaljplan med utökat planförfarande. 

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

 -Samrådsbeslut i nämnd, juni 2020

 -Granskningsbeslut i nämnd, december 2020 

 -Antagande i nämnd, mars 2021

 -Laga kraft, maj 2021

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad den 17 december 2020

 -Planbeskrivning, daterad den 17 december 2020

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad 18 juni 2020

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 juni 2020

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  
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 -Dagvattenutredning, daterad 2020-05-11

 -Naturvärdesbedömning, daterad 2020-05-14

Läge och areal
Planområdet är beläget i Färjestadens östra del, strax söder om Storgatan.
Planområdet är avgränsat för att innefatta fägata i öster, delar av Industrigatan i söder 
och fastigheter i norr.
Planområdet omfattar ca 12 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar sju fastigheter. Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av kommunen. 
Fastigheterna  Björnhovda 25:373, 25:376, 31:1, 31:8, 31:12 och 21:2 är privatägda.

Planavgränsning
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet består av ett öppet, fl ackt odlingslandskap indelat i ägor med delvis 
trädbevuxna stenmurar som vittnar om tidigare ägarstrukturer. Den tidigare ägoindel-
ningen skapar tydliga riktningar i nord-sydlig riktning, men även i ost-västlig.
Trädridåerna består av allt från solitära ekar och askar till tätare slyiga snår.
Artrikedomen i framförallt norr och öster är påtaglig.
Bebyggelsen inom industriområdet är storskalig och skorstenen på kommunens fjärr-
värmeverk utgör ett landmärke. I norr där planområdet möter den småskaligare en- och 
tvåbostadsbebyggelsen utmed Storgatan är skalan mindre och bebyggelsen upplevs till 
största del som väl avskild mot industriområdet. En översiktlig naturvärdesbedömning 
har gjorts som underlag för att göra anpassningar av detaljplanen. Syftet är att göra 
en bedömning av detaljplanens påverkan på naturvärdena och att ta reda på vilka 
naturvärden som fi nns i planområdet.

Lek och rekreation

Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation eftersom 
det är exploaterat för industri. Dock är området inte exploaterat fullt ut.
I planområdets västra del fi nns en åkerväg som används som  strövstig och i norr 
grönytor som används som passage i öst-västlig riktning.
I anslutning till industriområdet fi nns vidsträkta marker med värdefull natur både för 
biologisk mångfald och för rekreation.

Vegetation och djurliv

Större delen av planområdet består av odlad mark där äldre skiftesgränser markeras 
med stenmurar och växthöjder. Längst i norr mot befi ntlig villabebyggelse fi nns i 
väster en kortgräsyta och längre österut ett relativt väl igenvuxet parti med stor artrike-
dom. På de delar där gällande detaljplaner är genomförda fi nns mycket lite växtlighet 
kvar.
Arter. Ek, björk, brudbröd, nässlor inte mycket och i väl avgänsade partier. 
Fägatan i öster är alldeles igenvuxen.

Fornlämningar
Enligt fornminnesregistret fi nns inga, eller av kommunen kända fasta fornlämningar 
inom planområdet. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning 
påträff as
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på mellan 16 och 20 meter över nollplanet i RH 2000. 
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av lerig morän och 
postglacial silt. Den leriga moränen är enligt SGU klassad som fastmark med låg 
genomsläpplighet. Postglacial silt har hög vattenhållande förmåga och en hög halt av 
växtnäringsämnen. De utnyttjas därför också ofta som jordbruksmark.
Inom planområdet saknas aktsamhetsområden för skred i fi nkorniga jordarter.
Planområdet utgörs av sedimentär berggrund och överlagras av 3-10 meter jordlager.
I samband med byggnation av Fjärrvärmeverket gjordes en geoteknisk undersökning. 
Denna visar i ett par provpunkter i området att översta marklagret består av något 
grusig silig sand, därunder siltig sand och ner till knappt en meter följer sedan siltig 
sandig morän.
Infi ltrationsmöjligheterna inom planområdet är mycket låg.

orange - ej fastmark - hög genomsläpplighet

blå - fastmark - låg genomsläpplighet

Markbeskaffenhet enligt SGU jordartskarta

lerig morän

postglacial silt
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Industriområdet i Färjestaden består av en stor variation av byggnader. Från storskaliga 
detaljlösa lagerbyggnader i plåt och betong till äldre småskaliga byggnader med 
träfasad och vita snickerier. Speciellt kan nämnas två halva oljesilo från hamnen i 
Färjestaden och ett äldre magasinsbyggnad också den med rödmålad träfasad och 
vita snickerier. Omgivande bebyggelse består av villabebyggelse från olika epoker i 
framförallt en våning, med träfasad och pannklädda sadeltak.

Bild över vegetation i den del som inte är utbyggd
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Kulturhistoria
I de delar där gällande detaljplaner inte genomförts är äldre skiftesgränser väl synliga 
i landskapet. Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap och visar hur landskaps-
strukturen en gång kan ha sett ut.

Tillgänglighet
Tillgängligheten inom planområdet är god och angränsar till ett välutbyggt
gatusystem med både lokalgator, gång- och cykelvägar.

Arbetsplatser och service
Färjestadens industriområde rymmer en bred variation av verksamheter. Allt från 
relativt stor tillverkningsindustri till kontorshotell. I anslutning till industriområdet 
fi nns också Färjestadens scoutstuga samt återvinningscentralen i Färjestaden.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Färjestadens industriområde angörs från Äppelvägen via Industrigatan. Industrigatan 
slutar i öster där industriområdet slutar och från vägen grenar sig Kraftvägen och 

Bild över industrigatan
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Rökgatan norr- och söderut. Inom planområdet fi nns en planlagd lokalgata som inte 
är utbyggd. Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon så att 
materialtransport och slangdragning inte blir längre än 50 meter.

Gatunät

På grund av att stora transporter trafi kerar vägnätet är detta väl tilltaget. På vissa 
platser gör det att trafi ksituationen upplevs otydlig och otrygg. Särskilt gäller det 
korsningen Industrigatan - Äppelvägen. Industrigatan är i stort behov av reparation och 
parallellt med planarbetet har en upprustning av gatan gjorts.

Gång- och cykelvägar

Närmaste gång- och cykelväg fi nns i anslutning till Äppelvägen i väster som ansluter 
till den nybyggda gång- och cykelväg vid Industrigatan mellan Äppelvägen och 
Kraftgatan.

Kollektivtrafik

Hållplatserna Sandåsgatan och Trastgatan ligger båda utmed Äppelvägen ca 600 meter 
från planområdet. Hållplatserna trafi keras av busslinje 404, stadsbuss mellan Kalmar 
och Färjestaden med 20-minuterstrafi k under de pendlingsintensiva delarna av dagen.
Parkering sker på den egna fastigheten.

Räddningsvägar

Räddningstjänsten har inga utpekade räddningsvägar.
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bilväg - statlig väghållare

bilväg - kommunen väghållare

gång- och cykelväg

busshållplatsH
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Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Bebyggda 
fastigheter inom industriområdet är anslutna till kommunens dricksvattennät. 
Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår kontinuerligt för att 
förbättra och eff ektivisera nätet. Ledningarna ligger till största delen inom vägmark 
eller annan allmän platsmark.
Det fi nns sju befi ntliga brandposter i industriområdet. 

Spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Bebyggda 
fastigheter inom industriområdet är anslutna till kommunens spillvattennät. 
Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår kontinuerligt för att 
förbättra och eff ektivisera nätet. Ledningarna ligger till största delen inom vägmark 
eller annan allmän platsmark.

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Planområdet 
är sedan tidigare obebyggd jordbruksmark, med undantag av det sydöstra hörnet 
som är bybyggd industrimark. I nuläget fi nns grävda diken och dagvattendammar i 
planområdets norra del. Detta system avvattnar ett stort område och ingår i Björhovda-
Arontorps dikningsföretag från år 1958. Bebyggda fastigheter inom industriområdet 

Bild över dagvattendamm i norr som utökas
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är anslutna till kommunens dagvattennät. Flöden från åkermark/skogsmark öster 
om planområdet leds via det framtida naturområdet via de befi ntliga dikena in i det 
kommunala ledningsnätet. Avrinning följer topografi n dvs. från öster mot väster 
och Kalmarsund.  Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår 
kontinuerligt för att förbättra och eff ektivisera nätet. Ledningarna ligger till största 
delen inom vägmark eller annan allmän platsmark. Kommunen har tagit fram en 
dagvatteninventering som visar från vilka områden ytvatten leds in i samhällets 
ledningsnät och var dagvatten leds ut i Kalmar sund. Inventeringen redovisar också 
översiktligt vilka områden inom tätorten som avvattnas i vilka utsläppspunkter och 
kommunens ledningsnät tillsammans med dagvattenbrunnar. Kartläggningen bygger 
på kombinerade ytvatten- och ledningsnätsmodeller vid 100-årsregn där bland annat 
dagvattenledningar, dagvattenmagasin, höjddata, hårdgjorda ytor samt tillrinningsytor 
ingår. Ledningsnätet, som täcker all stadsbebyggelse har fl era tvärkopplingar vilket 
innebär att om en del i dagvattensystemet blir överbelastat fi nns möjligheten för vattnet 
att ledas till en annan del av systemet. Ledningarna är till största delen förlagda med 
självfall men pumpstationer fi nns på ett fåtal stället. Inom planområdet fi nns dagvat-
tenledningar som ansluter till befi ntliga dagvattendammar. En dagvattenutredningen är 
gjord och följer med planhandlingarna.

El och tele

E ON svarar för elförsörjningen i området och hela planområdet är anslutet med 
kabeldragning i den del som i den gamla planen var vägmark.
Skanova är nätägare och anslutning fi nns inom planområdet.
Bredband fi nns utbyggt till närmaste telestation.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns söder 
om planområdet i anslutning till Industrigatan.
Det kommunala fjärrvärmeverket ligger i anslutning till planområdet och ledningar är 
byggda inom planområdet och ligger i vägmark. 

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser kan nederbörden komma att öka i perioder och i intensitet.
Höjda havsnivåer och mer intensiva regn kan öka risken för översvämning.
Enligt prognoser från SMHI kan nederbörden öka i perioder och i intensitet. Vid 
beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsnederbörden vara 
15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn förväntas 
också kunna öka med några dagar om året. Detta kan innebära en ökad risk att 
områden översvämmas vid större regn. Inom planområdet fi nns idag inga tecken på 
återkommande översvämning eller stående vatten. Planområdet sluttar cirka 5 meter 
från ca 20 meter i öster ner till 15 meter vid den nordvästra delen av planområdet.
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Värme, torka och vind

Enligt prognoser kan medeltemperaturen komma att öka och värmeböljor som kan 
vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Nederbörden kan öka i perioder och i 
intensitet. Långa perioder utan nederbörd och med hög värme kan förlänga perioder 
av torka. Planområdet består av öppen gammal jordbruksmark med inslag av träd och 
diken i skiftesgränserna.

Skred och erosion

Vid höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred och översväm-
ning. Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 
jordarter och den platta eller lätt sluttande topografi n. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området. I den del av den befi ntliga 
detaljplanen som är genomförd fi nns ett antal potentiellt förorenade områden.
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel, mellanlagring och sorteringssta-
tion avfall, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, drivmedelshantering, verk-
stadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel, ytbehandling av trä. Anmälningsplikt 
råder om föroreningar upptäcks.

Radon
Området ligger inom låg- till medelriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU 

Trafik
Under perioden 14 till 21 maj 2019 genomförde kommunen en mätning av antalet 
fordonsrörelser på tre platser utmed Industrigatan och på Rökgatan.
Längst i väster, ut mot Äppelvägen vad årsdygnstrafi ken 2 363 fordon per dygn, varav 
40% var tung trafi k. För mätpunkten strax öster om infarten till återvinningsstationen 
och kommunens förråd uppgick antalet fordonsrörelse per dygn till 1 068 och på 
Rökgatan hade årsdygnstrafi ken minskat till 274 fordonsrörelser per dygn. 

Buller
Området är påverkat av både trafi kbuller och industribuller. I och med att den gällande 
detaljplanen inte har genomförts antas bullerstörningen på omgivande bebyggelse 
ligga under gällande riktvärde.

Förändringar

Natur

Landskap
Förslaget till detaljplan innebär att ett genomförande bättre anpassas till befi ntliga 
skiftesgränser, stenmurar och diken jämfört med ett genomförande av gällande detalj-
plan. Planen medför att större hänsyn tas till befi ntliga naturvärden i området jämfört 
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med gällande plan. Den fridlysta arten ekoxe som fi nns i området är allmänt spridd i 
Färjestaden och kommer att kunna fortsätta spridas i området genom korridorer av ekar 
inom naturmark. I och med ny detaljplan så kan mängden hårdgjorda ytor minskas. 
Den naturvärdesbedömning som gjorts visar på att det fi nns höga naturvärden inom 
planområdet. Framför allt i den norra delen och längs den gamla fägatan i öster.
Dessa områden skyddas genom att läggas som naturmark. Även de gamla skiftesstrå-
ken i nord-sydlig riktning med höga värden bevaras som natur. Miljön kring dammen 
med träd och buskage i norra delen samt fägatan med träd och buskage kan vara 
lämpliga biotoper för småfåglar. Eventuell röjning i dessa områden bör därför inte ske 
under häckningsperiod april-juli. När planområdet i söder bebyggs utgör naturområdet 
en grön lunga mot de hårdgjorda ytorna och utgöra en brynmiljö mot åkrarna i norr.

Lek och rekreation
Planförslaget innebär ingen förändring av befi ntliga förutsättningar för lek och rekrea-
tion. Då området till allra största del utgörs av jordbruksmark är förutsättningarna 
för rekreation liten. Naturområdet i norr med inslag av vattenytor och strövstråk ökar 
rekreationsmöjligheter inom området och ansluter området till närliggande lek- och 
rekreationsområden. Det nya planförslaget syftar till att säkra rekreation genom områ-
det till befi ntligt elljusspår i söder.

Vegetation och djurliv
Planförslaget möjliggör naturområden i norr och längs skiftesgränserna. Områderna 
är viktiga för den biologiska mångfalden och de stora ekar som fi nns där. Även i 
skiftesgränserna växer grova ekar som bevaras. Marklov krävs för att fälla träd över 30 
cm 1 meter ovan mark.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Planområdet ligger på ca 15 - 20 m ö h. 
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av postglacial fi nsand i 
norra och södra delen och lerig morän däremellan. Enligt SGU:s grova klassning av 
genomsläppligheten är den hög i delarna med fi nsand och låg där det är lerig morän.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet möjliggör verksamheter, besöksanläggningar och bostäder. Med beteck-
ningen Z menas olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgiv-
ningspåverkan. Det ingår lokaler för verksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. 
Även verksamheter med behov av ytor för lokaler för material och utrustning, handel 
med varor som produceras inom området kan ingå. Beteckninge R står för besöksin-
tensiv verksamhet. Det kan till exempel handla om idrotts- och sportanläggningar och 
byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. I användningen ingår även sådant som 
kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel vara mindre 
butiker, restauranger, servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats.
Högsta nockhöjd regleras i närheten till bostadsbebyggelse i norr till 12 meter och den 
södra delen där området gränsar till industriomnråden till 15meter.
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Två nya bostadstomter blir möjliga där tomtstorleken skall var minst 1000 m².

Kulturhistoria
Stenmurar och diken som fi nns i de gamla skiftesgränserna anses utgöra ett karaktärs-
givande landskapsbildselement. Enligt planförslaget kan fl ertalet stenmurar inklusive 
fägatan stå kvar, genom stråk av naturmark. Stenmuren i västra kanten står i fastighets-
gräns och kan också stå kvar. Ett par stenmurar i områdets centrala delar behöver tas 
bort vid genomförandet av planen. Det krävs dispens från länsstyrelsen för att ta bort 
stenmurarna.

Odlingslotter

Ett område för odlingslotter har lagts ut i den nordvästra delen av planområdet. Detta 
område är till för att kunna behålla del av brukningsbar åker och odla på den. Med 
odling menas växtodling, det vill säga lantbruk. Några särskilda bestämmelser för 
dessa odlingslotter erfordras ej.

Tillgänglighet
För många individer kan den bebyggda miljöns utformning vara funktionshindrande.
Det är viktigt att planera för att miljön ska främja alla individers möjlighet att röra sig 
på liknande villkor. Tillgängligheten till området betraktas som god genom områdets 
läge invid befi ntliga kollektivtrafi kstråk och gång- och cykelvägnät. Även tillgäng-
ligheten inom planområdet kommer att bli god tack vare ett tänkt utbyggt gång- och 

Utdrag ur gällande översiktsplan
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cykelvägnät i ett grönt stråk som ligger i nord- sydlig riktning..

Bostäder
Detaljplanen möjliggör att två nya bostäder kan byggas. Högsta byggnadshöjd är an-
givet till 4 meter och man kan bygga totalt 250 m², varav huvudbyggnad får vara max 
200 m². Placeringsbestämmeler är angivna till avstånd från gata och fastighetsgräns.

Arbetsplatser och service
Planförslaget möjliggör för verksamheter och besöksanläggningar. Lokaler i bra 
läge skapar möjlighet för fl er arbetstillfällen. Att kommunen kan skapa utrymme för 
en etablering av arbetsplatser och service i ett centralt läge blir en tillgång för hela  
regionen.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet

Planförslaget innebär inga förändringar avseende tillgängligheten till planområdet 
då befi ntlig infrastruktur kommer att nyttjas. Utfartsförbud föreslås i anslutning till 
parkeringsfi ckor längs Industrigatan och den lokalgata i nord-sydlig riktning.

Gatunät

Området nås från Storgatan i norr och Äppelvägen som ansluter till Industrigatan. 
Kommunen är väghållare för anslutningsvägar utom den del av Storgatan som sträcker 
sig österut från Äppelvägen där Trafi kverket är väghållare. Infart till de två nya 
bostadstomterna i norr angörs från Storgatan och vidare in på Sandängsvägen som 
planeras bli kommunal. Gatunätet i befi ntlig plan är inte utbyggt och omarbetas något 
i planförslaget. Den anslutande vägen i öster vid det befi ntliga fjärrvärmeverket har 
en bredd på 8,5 meter och det innebär ett vägområde på 10 meter. Planförslaget har 
samma bredd 10 meter på de i planen planerade vägarna utom den i söder öst- västliga 
vägen som har ett vägområde på 8 meter. Vägsträckningarna i planförslaget följer de 
redan utbyggda va och fjärrvärmeledningarna.

Gång- och cykelvägar

Ett utbyggt gc-nät fi nns inom Färjestadens tätort. En gång- och cykelväg planeras 
längst i söder längs Industrigatan. Även inom planområdet planeras det att bygga 
en gc-väg för att ansluta till det grönstråk som ligger i norr. Gång- och cykelvägen 
kommer att byggas i det naturområde som är utlagt i nord-sydlig riktning.

Kollektivtrafik
Busshållplatser fi nns vid Äppelvägen cirka 600 meter från planområdet och trafi keras 
av linje 404.

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker på kvartersmark på den egna fastigheten. Parkeringsfi cka för tillfällig 
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avställning fi nns i anslutning till Industrigatan och den lokalgata som ligger i nord-
sydlig riktning.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten kan angöra via befi ntlig infrastruktur, Storgatan, Äppelvägen och
Industrigatan, samt Sandängsvägen i norr.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Vattentillgången är säkrad och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition att 
växa. Föreslagen exploatering enligt planförslaget ligger inom kommunalt verksam-
hetsområde och är anslutet till det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och 
dagvatten.
Befi ntliga brandvattenposter bedöms klara av att försörja en exploatering enligt plan-
förslaget. Allt eftersom området byggs ut kommer bedömning om behov av ytterligare 
brandposter göras.

Dagvatten
Tillkommande bebyggelse ska kopplas på det kommunala dagvattennätet som leder 
vidare mot områdets norra del där det fi nns befi ntliga dammar som kan fördröja och 
rena det dagvattnen som uppkommer.  Ytterligare en fördröjningsyta föreslås nordöst 
vid fjärrvärmeverket som kommer ha stor positiv påverkan på grundvattnets kvanti-
tativa status. Med föreslagna åtgärder bedöms påverkan på recepienten bli liten och 
ingen miljökvalitetsnorm försämras. De nyetablerade dagvattenhanteringsåtgärderna 
kan ta emot det tillkommande dagvatten som tillkommer vid ökade hårdgjorda ytor 
inom planområdet. En dagvattenutredning är gjord och följer med planförslaget.
Kommunen har bestämt att ett slutet system med täta ledningar är det system som skall 
användas eftersom det är ett driftsäkert och beprövat system som passar in i området.
Det dikningsföretag som fi nns bör omprövas så att det tydliggörs vad som är kom-
munalt system och vad som tillhör dikningsföretaget.
Den dagvattenledning med tillhörande ledningsrätt som ligger inom bebyggelseområ-
det i norr kommer att omprövas och rättigheten upphävas eftersom den dagvattenled-
ningen som fi nns i söder på föreslagen naturmark är fullt tillräckligt dimensionerad.

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

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området och deras regler och rekomendationer för 
avfallsutrymmen och transportvägar skall följas. Närmaste återvinningsstation fi nns 
vid Industrigatan söder om planområdet. Byggnader i närliggande bostadsområden 
värms med individuella lösningar. Möjlighet att koppla på sig till det kommunala 
fjärvärmeledningsnätet fi nns eftersom  fjärrvärmenätet är byggt genom planområdet.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Ny bebyggelse kan innebära en ökning av hårdgjorda ytor och en ökning av dagvatten 
som behöver tas om hand. Bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala 
dagvattensytemet som bedöms kunna ta omhand det dagvatten som uppkommer.

Värme, torka och vind
Planförslaget innebär att en del naturområden kommer att bevaras vilket innebär att det 
fortsatt blir en grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar för 
ett bra lokalklimat.

Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Förorenad mark
Ett genomförande av detaljplanen medför att risk fi nns för att tillkommande verk-
samheter orsakar markföroreningar beroende på verksamhet. Risken för förorenande 
verksamheter är dock mindre än med tidigare gällande detaljplan för industriverksam-
het. Kontroll sker vid eventuell prövning och tillsyn av verksamheterna. I det fall 
föroreningar upptäcks i samband med schaktning i området ska tillsynsmyndigheten, 
samhällsbyggnadsnämnden, genast underrättas genom en anmälan. Vid upptäckt av 
markförorening bör föroreningshalter inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för 
KM, känslig markanvändning, inom kvartersmark för B-bostäder, L-odlingslotter samt 
N-naturmark. Inom resterande del av planområdet, dvs ZR-verksamheter och besöks-
anläggningar samt gator bör föroreningshalter inte överskrida MKM, mindre känslig 
markanvändning. Bedömning görs av tillsynsmyndigheten vid ett eventuellt ärende.

Radon
Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande om mätning i byggnadsläget visar att 
det behövs.

Trafik
Beräknas öka med 50 % på Industrigatan, Äppelvägen norrut, Större delen av trafi ken 
förväntas fortsätta norrut. Siff ran är mycket osäker då framtida typ av verksamhet och 
exploateringsgrad kan variera i planområdet.

Buller
En översiktlig bullerutredning har genomförts. Som visar att planens genomförande 
inte riskerar att medföra att gällande riktvärden för buller från planerad användning 
av de olika ytorna överskrids. Eventuellt tillkommande buller från t.ex. fl äktar, kylag-
gregat m.m. måste dimensioneras så att Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och 
annat verksamhetsbuller uppfylls. Något bullerskydd mot närmaste bostäder bedöms 
därför inte behövas.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte

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

 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas V2 - Färjestadens industriområde: Området är redan detaljplanelagt som 
industriområde varför utformningen bör följa de riktlinjer som fi nns angivna i gällande 
detaljplan. Läget är attraktivt och ligger i näta anslutning till Färjestadens centrum.
På sikt kan det bli aktuellt med en ny anslutande väg från industriområdet direkt ut till 
Storgatan.
Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns 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. 
För aktuellt planområde gäller:

 -I samband med ny bebyggelse ska befi ntliga kulturvärden samt det bebyggda 
områdets karaktär alltid beaktas och utnyttjas.

 -I samband med planering av nya- eller förtätning i befi ntliga bebyggelseområden 
ska behovet av spridningskorridorer och grönområden beaktas för att gynna den 
biologiska mångfalden samt för att ge utrymme till närrekreation.

 -Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning.

 -Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i den fysiska miljön, kommunen ska 
verka för en öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram och tillgängliggöra 
befi ntliga vattenområden.

 -Kommunen ska verka för ett transportnät som tillgodoser både invånarnas och 
näringslivets behov.

 -Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära källan som möjligt.

 -Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det når diken, vattendrag 
eller havet.

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

 -Energilösningar som helt eller delvis bygger på förnybar och lokalt producerad 
energi (t ex bergvärme, solenergi, vindkraft, biogas, vågkraft och fjärrvärme) ska 
prioriteras.
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 -Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, negativa värmeeff ekter 
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.

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

Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen. 

Grönstrukturplan

Gällande fördjupade översiktsplan för Färjestaden med tema blå och gröna strukturer, 
antogs den 26 augusti 2019. I grönstrukturplanen ingår planområdet i ett av de utpe-
kade stråken. Kommunen har endast rådighet över en liten del av stråket.
Vid en utvidgning av Färjestadens är det viktigt att bevara ett bredare grönt stråk med 
större områden för att skapa en sammanhängande grönstruktur och väl fungerade 
spridningskorridorer för fl ora och fauna. Stråket kan komma att fylla en viktig funktion 

´
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för dagvattenhanteringen i tätorten. Ett större avskärande dike kan med fördel anläggas 
i linje med befi ntliga strukturer för att förbättra miljökvalitetsnormerna för ytvattenfö-
rekomsten Kalmarsund, men också för att förbättra dagvattensituationen i Färjestadens 
tätort. Dagvattenutredningen visar att hanteringen av dagvatten kan sker i enlighet med 
ställningstaganden i grönstrukturplanen. Områdets rekreationsstråk kan i stort bevaras.

Ställningstagande

- Odlingslandskapet ska i stort bevaras.

- Trädrader och trädridåer ska i stort bevaras eftersom dessa fyller en funktion som

rumsbildande element, spridningszoner och skydd för vind.

- En sammanhängande grönstruktur ska skapas i utpekade stråk.

- De blå strukturerna ska vara generöst tilltagna för att säkra att dagvattenanläggningar 
kan spara rikliga mängder dagvatten. Kommunen förespråkar att dagvattensystem ska 
dimensioneras för att klara en stor mängd inkapslat dagvatten som enbart i yttersta 
nödfall pumpas ut i Kalmarsund.

Utdrag ur gällande byggnadsplan F36.
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- Dagvattenanläggningar ska vara öppna och fylla tre funktioner.
De ska gynna människans vilja att vistas utmed anläggningarna. De ska gynna den 
biologiska mångfalden. De ska rena och fördröja dagvatten.

- Dagvattenanläggningar ska anpassas efter områdets parkkaraktär, kultur- och natur-
miljö.

- Stor försiktighet ska iakttas vid anläggandet av dagvatten- och rekreationsanlägg-
ningar. Anläggningsytan ska minimeras i förhållande till anläggningens storlek.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras.

- Rekreation ska anpassas efter områdets karaktär och naturmiljö.

- Stora och gamla träd ska skyddas för att bidra till återväxten i trädbeståndet.
En annan viktig aspekt med att spara stora träd är att askskottssjukan är på väg att 
radera ut en betydande del av kommunens stora träd.

- Ädellövträd och blommande träd ska prioriteras.

- Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för framtida utveck-
ling av naturvärden.

- I områden med ekoxar ska fi nnas äldre ek och död ved.

- I områden med groddjur ska fi nnas dammar med djuphålor, stenmurar och död ved.

- Strandskyddet kan minskas där risk för översvämning kan avhjälpas och höga natur-
värden saknas.

Utdrag ur gällande byggnadsplan F63. Utdrag ur gällande byggnadsplan F183.
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
För aktuellt planområde gäller byggnadsplanerna F36 och F63 tillsammans med F150 
ett tillägg till gällande byggnadsplaner.
F36 omfattade när den fastställdes 11 maj 1973 en stor del av Färjestadens östra 
delar. Byggnadsplanen reglerar kvartersmark för allmänt ändamål, bostadsändamål, 
handelsändamål och för industriändamål av sådan beskaff enhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
För bostadsbebyggelsen regleras byggrätter till en envånings huvudbyggnad om max 
150 m² och en komplementbyggnad om max 50 m², byggnadshöjden regleras till 4 
meter för huvudbyggnad och 3 meter för komplementbyggnad. Byggnad inom kvar-
tersmark för handelsändamål regleras till en våning och byggnadshöjden för byggnad 
inom kvartersmark för allmänt ändamål regleras till 5 meter.
Inom aktuellt planområdet medges parkering - allmän plats och industriändamål enligt 
ovan beskrivna beskaff enhet.
Maximal tillåtna byggnadshöjd är 5 meter. Byggrätten är inte reglerad.
Huvudmannaskapet är enskilt.

7 juli 1981 fastställdes en ny byggnadsplan, F63 för del av industriområdet.
Planen medger industriändamål, byggrätter regleras inte, byggnadshöjden regleras till 
5 meter. 
Huvudmannaskapet är enskilt.

Credits not available.
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Gällande detaljplaner inom och runt om planområdet tillsammans med pågående planer som är 
rödrastrerade   



Granskningshandling 
Detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m fl 

Sida 25

F150 vann laga kraft 21 april 2003. Tillägget ändrar huvudmannaskapet på allmän 
plats från enskilt till kommunalt.

Detaljplan F183 vann laga kraft den 2 oktober 2007. Detaljplanen reglerar kvar-
tersmark för industriändamål och allmän platsmark, natur. Byggnadshöjden inom 
kvartersmark regleras till 5 meter. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen har ingen genomförandetid 
kvar.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
De detaljplaner som ingår i planområdet omger också planområdet och anger bebyg-
gelsevolymernas skala och kvartersmarkens ändamål i planområdets avläsbara närhet.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet är planlagt för industriändamål med detaljplanen har inte blivit genom-
förd inom akuellt planområd utan brukas fortfarande.
Aktuellt planförslag innebär en ingen juridisk ändrad markanvändning. Syftet med en 
ny detaljplan är att öka fl exibiliteten i detaljplanen och göra det möjligt att uppföra 
byggnader som bättre passar dagens standarder.
Aktuellt planförslag innebär en ändring av markanvändningen den dagen detaljplanen 
genomförs.
Kommunen bedömmer därmed att jordbruksmarken kan tas i anspråk.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och det 
rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för 
rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust.
Riksintresset syftar främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen 
utmed kustbandet. Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed 
kravet för undantag från bestämmelser.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa 
från skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt 
Naturvårdsverkets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner 
med mer än 100.000 invånare. Mörbylånga kommun omfattas därmed inte av denna 
MKN. Övriga kommuner ska emellertid sträva efter att begränsa buller.
Från och med i juni 2015 regleras ljudnivåer från trafik vid nybyggnation av bostäder 
i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. Gällande riktvärden 
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anger att buller från vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör 
ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden fi nns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt 
PM 10 (partiklar i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda männis-
kors hälsa och miljö.
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför förvisso 
en trafi kökning lokalt men bedöms inte medföra någon försämring avutomhusluften.

Vatten
Området ligger inom grundvattenförekomst Västra Ölands kalkberg. Den kemiska 
statusen är god. Den kvantitativa statusen bedöms vara otillfredsställande, på grund av 
de senaste årens problem med torka och vattenbrist. För att förstärka dricksvattentill-
gången på ön har två avsaltningsverk samt en vattenledning över Kalmarsund byggts 
de senaste åren. Dagvatten från området kan påverka Östra Kalmarsunds kustvatten, 
som har måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen uppfyller inte god status, på 
grund av att prioriterade ämnen (kvicksilver och PBDE) överskrids
I nuläget fi nns det grävda diken och dagvattendammar i planområdets norra del. Detta 
system avvattnar ett stort område och ingår i Björnhovda-Arontorps dikningsföretag 
från år 1958. Vid bildandet av dikningsföretaget bestod marken av jordbruksmark 
och fördelning av kostnad och ansvar delades av 9 fastighetsägare. I nuläget ingår 
ett större antal fastighetsägare, såväl jordbruksfastigheter som bostadsfastigheter. 
Kommunen har även anlagt en kommunal dagvattendamm vars syfte är att begränsa 
risken av översvämning nedströms dammen. Dikningsföretaget har inte omprövats. 
Det fi nns ett dagvattenledningsnät inom planområdet som anlades under tiden för 
tidigare planarbete under 1980-talet. Det fi nns ett antal förberedda serviser och möjliga 
förbindelsepunkter. Industrigatan har tidigare haft öppna diken, men i nuläget är dessa 
igenlagda. Avvattning av vägen och intilliggande fastigheter sker via rännstens- och 
kupolbrunnar till dagvattenledning i gatan. Utfl ödet från planområdets norra del rinner 
till kommunens dagvattendamm i väster, vilken har anlagts för fördröjning men som 
även till viss del renar dagvatten. Den södra delen av planområdet avvattnas via led-
ning till recipienten och avleds utan att passera övrig dagvattenanläggning.
En dagvattenutredning har tagits fram vilken föreslår lösningar för omhändertagande 
av beräknade mängder dagvatten från området. Dagvatten föreslås ledas till en 
kommunal damm strax väster om planområdet för fördröjning och rening innan 
det leds vidare ut i kustvattenförekomsten. En ny damm planeras att anläggas vid 
fjärrvärmeverket i östra delen av planområdet, för att rena och fördröja dagvatten från 
jordbruksmarkerna i öster. Detta innebär att dammen i väster får kapacitet att fördröja 
och rena dagvattnet från planområdet.
Planen bedöms inte påverka MKN för grundvatten- eller ytvattenförekomsten. 
Dagvattenutredningens beräkningar visar på att halten och den årliga mängden som 
belastar recipienten kan minska efter genomförd exploatering. 
Tillsammans med planerade dagvattenåtgärder kan planen medverka till förbättrade 
förutsättningar att uppnå MKN för kustvattnet. Dagvattenutredningen har utrett 
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olika alternativ på öppna och slutna ledningar. Dagvatten kommer framförallt ledas 
via slutna ledningar till den kommunala dammen för fördröjning och rening. Öppna 
ledningar i form av diken kan fi nnas kvar där det är möjligt, inom naturmark. Allt detta 
fi nns redovisat i den medföljande dagvattenutredningen.

Områdesskydd 7 kap

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med om-
givande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. I kommande 
detaljplaner ska stenmurar och liknande som omfattas av biotopskyddet skyddas.
I de fall påverkan blir nödvändig krävs dispens från länsstyrelsen.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen
Enligt artportalen fi nns inga kända rödlistade arter inom planområdet.

Rödlistan
Backsvala har setts fl yga förbi Industrigatan 2017. Backsvala är skyddad genom 
artskyddsförordningen (Afo). Inga andra skyddade växter eller djur fi nns rapporterade 
inom planområdet.
Rovfågeln röd glada är också skyddad genom Afo och sågs fl yga förbi Industrigatan 
strax öster om planområdet 2015.
Några döda exemplar av den fridlysta skalbaggen ekoxe noterades på marken vid 
fägatan i östra delen av planområdet vid platsbesök i juni 2019.
En sammanställning av rödlistade och skyddade arter inom planområdet eller i dess 
närhet fi nns redovisade i den naturvärdesbedömning som föjer med planhandlingarna.

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogram
Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för sin egen bostadsförsörjning. Kommunerna 
ska med riktlinjer planera för att skapa förutsättningar för alla sina invånare att leva 
i goda bostäder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen tydliggör kommunen sina 
ambitioner hur boendevillkoren i kommunen ska utvecklas. 
Mörbylånga kommuns bostadsförsörjningsprogram antagen 20 juni 2017 beskriver hur 
bostadsförsörjningen bör betraktas i ett brett samhällsperspektiv.
Boendeplanering är på så vis en central del i kommunens arbete för utveckling och 
tillväxt.
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Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder 
för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Checklistor

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 integ-
rera 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 daterad
2020-06-18, är kommunens bedömning att  planens genomförande inte medför en 
betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

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.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
Detaljplanen möjliggör för byggnader, verksamheter och besöksanläggningar i varie-
rande storlekar och medger bebyggelse i en skala liknande den befi ntliga bebyggelsen i 
området.

˗ Området ligger nära stråk för bussförbindelse och busshållplats. Detta ses som 
positivt ur en jämlikhetsaspekt.

˗ I planområdets närhet fi nns naturlandskap med goda rekreations- och upplevelse-
möjligheter. Detta kan förhoppningsvis verka för en god fysisk hälsa för boende och 
verksamma i planområdet.

˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsätt-
ningar för att fl er kan komma med synpunkter på detaljplanen.

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 
som beaktas i projekterings- och byggskedet.

˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL ska berörda myndigheter och organisationer höras i 
planärende och ha möjlighet att komma med synpunkter. Kommunen vidtar inga extra 
åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.
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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 fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens 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 huvudman för allmän platsmark, va och fjärrvärme.
E ON ansvarar för elledningar. Den elkabel som är byggd genom planområdet och kan 
behöva fl yttas. 
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Avtal
Ett avtal som reglerar detaljplanens genomförande (exploatering) har upprättas mellan 
kommunen och markägaren daterat 2018-06-20. Exploaeringsavtalet beskriver vilka 
åtagande kommunen respektive markägaren har avseende fördelning av kostnader 
för genomförandet av detalplanen. Detta gäller både fastighetsrättsliga åtaganden och 
kostnader för anläggandet av vägar vatten och avlopp m.m.

Ansvarsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på Mörbylånga kommun.
Ansvar och kostnader för fastighetsbildning och genomförande av allmän platsmark, 
gator, gång- och cykelvägar samt avsättningar vatten, spillvatten och dagvatten faller 
på Mörbylånga kommun.
Ansvar och kostnader för avstyckningar av kvartersmark faller på Mörbylånga kom-
mun respektive markägren för de kvarter som skall fastighetsbildas.
Eventuell fl ytt av E ON:s elkabel genom planområdet ombesörjs av Mörbylånga 
kommun.

Tidplan för genomförandet
Kommunen avser att påbörja fastighetsbildning och genomförande av vägar, gång- och 
cykelvägar samt vatten och avloppsavsättningar när detaljplanen vunnit laga kraft.
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Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Före beviljande av bygglov 
skall erforderlig fastighetsbildning vara genomförd. Kvartersmarken kan styckas till 
fl era fastigheter. Ansvar och kostnader för ombildning och nybildning av fastigheter 
faller på repektive markägare. Den del av ledningsrätten 0840-136.1 som ligger 
inom kvartersmark för bostäder kommer vid plangenomförandet omprövas och ett 
upphävande av den skall ske. Ledningen tas bort och detta bortförande ska bekostas 
av ledningshavaren. Denna och övriga fastighetsrättsliga åtgärder som berör planens 
genomförande av allmän platsmark med mera faller på Mörbylånga kommun. 

Servitut
Det servitut som fi nns för utfart för angränsande fastigheter i norr tas bort genom 
fastighetsreglering i samband med detaljplanens genomförande av allmän platsmark. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar 239 955 kronor

Kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan inklusive utredningar, infrastruktur och 
fastighetsregleringar faller på Mörbylånga kommun.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten.

Energi och tele
Utbyggnad av elledningar ska ske samordnat och i samråd med E ON.
Om ledningar behöver flyttas ansvarar Mörbylånga kommun för detta.
Utbyggnad av teleledningar ska ske samordnat och i samråd med Skanova.

Parkeringsanläggning
Parkering sker på kvartersmark och skall anordnas enligt följande parkeringstal;
30 p-platser/1000 kvm BTA verksamheter
30 p-platser/1000 kvm BTA besöksanläggningar

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara placerade inom 
25 meter från entré. Ledstråk från dessa platser i, mot asfalten, avvikande material och 
färg bör finnas till entréerna. Möjligheten för alla trafikanter, att på lika villkor, röra sig 
på parkeringsytan kan skapas av ett medvetet material- och färgval.
Belysningen skall vara väl avvägd, rumsskapande och varierad. För att skapa variation 
kan ljuskällor placeras på olika höjd över marken. Placeringen av ljuskällorna bör 
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ske i grupper så att en variation i ljusintensiteten skapas. Det är viktigt att tänka på 
riktningen och mängden ljus, dels för att inte blända trafikanterna som rör sig på parke-
ringsytan och omgivande vägar, dels så att området inte alstrar för mycket spilljus.
Parkeringsplatsen ska utformas så att sammanhängande hårdgjorda ytor minimeras för 
att minska flöden av dagvatten. Armerat gräs kan användas på parkeringsytor för att 
öka fördröjningen.

Konsekvenser av planens genomförande

Planförslaget innebär enbart mindre konsekvenser jämfört med gällande detaljplan för 
industri- och kontorsverksamhet. Nu möjliggörs en större fl exibilitet i användningen 
av området och vilken verksamhet som kan etableras där. Området fullt utbyggt kan 
ge underlag för mindre verksamheter, besöksanläggningar eller liknande som behövs 
för kommunens utveckling. Området påverkas visuellt av exploateringen men är ingen 
större skillnad från gällande detaljplan då endast tillkommande byggnaders byggnads-
höjd ersätts med en högre nockhöjd.
En etablering enligt planförslaget kan innebära en viss trafi kökning. 
Områdets närhet till i första hand Åkervägen med anslutning till Brovägen och Ölands-
bron gör detta till ett lämpligt område för att erbjuda attraktiv mark för verksamheter, 
service och andra besöksanläggningar. Planområdet kommer att generera ny allmänbe-
lysning, punktbelysning från skyltar och nya ljuskällor via trafi k i planområdet, vilket 
innebär en större belysningsmängd i området än tidigare.
Planförslaget medger en bebyggelseökning med två nya bostadstomter som ansluter till 
befi ntlig bebyggelse där kommunen tar över väganslutningen.
Dagvatten ska i första hand tas om hand inom den fastighet där dagvattnet genereras. 
Kommunens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan avledning till recipi-
enten. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt.
Dagens system med öppna diken ersätts med slutna system där dagvatten leds till och 
avvattnas i de dagvattendammar som fi nns och planeras i det naturområdet som grän-
sar verksamhetsområden i norr. Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 
För att uppnå både reningskrav och kommunens krav på fördröjning av dagvatten per 
kvadratmeter hårdgjord yta behöver fördröjning göras inom planområdet. En ny dag-
vattendamm planeras att anläggas i nordöstra delen av planområdet, inom naturmark 
som komplement till de befi ntliga dammar som fi nns både inom och utanför planområ-
det.
Planen bedöms överensstämma med översiktsplanen.


