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Del 5:
Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning
Dagvatten- och skyfallsplanen för Mörbylånga kom-
mun tas fram som ett tematiskt tillägg till översikts-
planen.

Dagvatten- och skyfallsplanen anger hur dagvatten 
och större mängder vatten på ett strategiskt och håll-
bart sätt ska omhändertas inom kommunen. Dag-
vatten- och skyfallsplanen fastställer riktlinjer för an-
svarsfördelning och insatser för att minska risken för 
översvämningar orsakade av en oförmåga att hantera 
större mängder vatten. De övergripande målen är 
att säkerställa att Mörbylånga kommun långsiktigt 
utvecklas till en grön och hållbar kommun med resi-
lienta tätorter, att minska risken för materiella skad-
or på infrastruktur och bebyggelse samt att minska 

läckage av näringsämnen, partiklar och tungmetaller 
till Kalmarsund. Dagvatten- och skyfallsplanen pe-
kar också på en översiktlig nivå ut områden i behov 
av vattenhållande insatser. 

Dagvatten- och skyfallsplanens genomförande be-
döms totalt sett medföra stora positiva konsekvenser, 
vilka sammanfattas i nedanstående tabell. De små 
negativa eff ekter som planen skulle kunna leda till 
bedöms kunna undvikas alternativt lindras genom 
den åtgärdsplan som ska tas fram för att mer speci-
 kt utreda lämpliga platser samt utformning av dag-

vattenlösningarna.
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1. Inledning
Dagvatten- och skyfallsplanen för Mörbylånga 
kommun tas fram som ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen. En översiktsplan anses i princip alltid 
innebära betydande miljöpåverkan enligt Miljöbe-
dömningsförordningen (2017:966) och därför ska en 
strategisk miljöbedömning göras och en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

Dagvatten- och skyfallsplanen anger hur dagvatten 
på ett strategiskt och hållbart sätt ska omhändertas 
inom kommunen. Dagvatten- och skyfallsplanen 
fastställer riktlinjer för ansvarsfördelning och in-
satser för att minska risken för översvämningar or-
sakade av en oförmåga att hantera större mängder 
dagvatten. De övergripande målen är att säkerställa 
att Mörbylånga kommun långsiktigt utvecklas till en 
grön och hållbar kommun med resilienta tätorter, att 
minska risken för materiella skador på infrastruktur 
och bebyggelse samt att minska läckage av närings-
ämnen, partiklar och tungmetaller till Kalmarsund. 
Dagvatten- och skyfallsplanen pekar också på en 
översiktlig nivå ut områden i behov av vattenhållan-
de insatser.  

Planen tar upp hur dagvattenfrågan bör hanteras i 
olika skeden från planprocessen till byggnation, an-
svarsdelning mellan kommunens avdelningar, explo-
atörer och fastighetsägare samt reningsbehov utifrån 
recipientens klassning och föroreningsbelastning.

Mörbylånga kommun ser dagvatten som en resurs 
och ska i tätorterna skapa ett övergripande grönblått 
system med möjlighet att härbärgera stora mängder 
dagvatten som enbart i nödfall pumpas ut i Öster-
sjön.

Dagvatten- och skyfallsplanen anger strategier för 
dagvattenhanteringen i kommunens tätorter: Fär-
jestaden, Mörbylånga, Skogsby, Algutsrum, Vickleby, 
Glömminge/Strandskogen, Saxnäs, Degerhamn, 
Gårdby, Kastlösa och Grönhögen. 

2. Avgränsning

Dagvatten- och skyfallsplanen är ett tillägg till över-
siktsplanen och berör hela Mörbylånga kommun. 
Dagvatten- och skyfallsplanen föreslår strategier och 
ställningstaganden hur kommunen ska jobba med 
dagvatten på en översiktlig nivå men går in mer spe-
ci  kt på kommunens tätorter.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer därför att 
omfatta konsekvenserna för kommunen som helhet, 
och beskriva påverkan på en översiktlig nivå men 
fokuserar på kommunens tätorter.

När det gäller avgränsning av aspekterna som be-
skrivs så utgår det främst från att kommunen har 
mycket höga natur- och kulturvärden samt är sårbart 
för klimatförändringar genom höjda havsnivåer, 
ökad frekvens av skyfall, perioder av torka. Men ock-
så de stora arealerna jordbruksmark som är en viktig 
näringsverksamhet, men också orsakar näringsläcka-
ge till Östersjön.

De miljöaspekter som har bedömts vara av betydelse 
att beskriva är:

• Naturmiljö (Naturvärden, skyddade områden 
och arter)

• Kulturmiljö och landskapsbild (Kulturvärden, 
skyddade områden och fornlämningar)

• Hushållning med mark och vatten (Jordbruk-
smark, vattentillgång)

• Hälsa och säkerhet (klimatrelaterade risker, för-
oreningar och näringsämning, rekreation och 
sociala värden)

• Miljökvalitetsnormer för vatten

• Miljömål och hållbarhet

3. Alternativ
3.1 Nollalternativ

Enligt miljöbalken ska miljöförhållandena och mil-
jöns sannolika utveckling om planen eller program-
met inte genomförs beskrivas.

Alternativet att en dagvatten- och skyfallsplan inte 
genomförs skulle innebära stora risker, konsekvenser 
och kostnader. I nuläget saknas tydliga förankrade 
strategier för en hållbar dagvattenplanering. Det 
saknas en plan och beredskap att hindra och åtgärda 
riskområden för översvämning, vilket kan leda till 
stora konsekvenser vid skyfall. Utan en dagvatten- 
och skyfallsplan är risken större att byggnader, infra-
struktur och natur- och kulturvärden skadas i sam-
band med skyfall och översvämning. 
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Det  nns en risk att dagvattenanläggningar anläggs 
där det för tillfället är mest akut, med främsta sy e 
att kunna fördröja stora mängder dagvatten, men 
utan en plan för utformning som ska säkra tillräcklig 
grad av rening, gynna biologisk mångfald och rekre-
ation. 

Det  nns en risk att missa den översiktliga och lång-
siktiga planeringen att förlägga dagvattenanlägg-
ningar där de gör mest nytta och att anpassa utform-
ningen e er områdets karaktär och värden.

4.2 Planförslag

Planförslaget innebär att dagvatten- och skyfallspla-
nen genomförs med de ställningstaganden, principer 
för utformning samt ansvarsfördelning som föreslås. 
Planförslaget omfattar hela kommunen på översiktlig 
nivå men utreder främst kommunens tätorter. Plan-
förslagets ställningstaganden innebär också att en 
e erföljande åtgärdsplan kommer att tas fram.

4.3 Alternativa förslag och utformningar

Enligt miljöbalken ska en identi  ering, beskrivning 
och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn 
till planens eller programmets sy e och geogra  ska 
räckvidd göras.

Det bedöms inte  nnas några andra rimliga alter-
nativ när det gäller dagvatten- och skyfallsplanens 
geogra  ska räckvidd. Det är av stor vikt att ett hel-
hetsgrepp tas för dagvatten- och skyfallsplaneringen 
som på ett översiktligt sätt täcker hela kommunens 
geogra  ska område och beskriver avrinningsvägar 
och riskområden samt ställningstaganden för hur 
man strategiskt ska arbeta med dagvattenhantering-
en inom kommunen. Ansvarsfördelningen är också 
en viktig del för att tydliggöra ansvar, arbetssätt och 
kostnadsfördelning.

Dagvatten- och skyfallsplanen har översiktligt utrett 
rinnvägar och riskområden samt föreslagit lokalise-
ring av åtgärder. Hur åtgärderna ska utformas  nns 
översiktligt speci  cerat i ställningstaganden och 
principer för utformning. Enligt planförslaget ska 
dagvattenlösningar främst utformas som öppna lös-
ningar med sy ena fördröjning och rening, biologisk 
mångfald och rekreation. Sy et är att skapa mot-
ståndskra iga, resilienta lösningar. Viljeinriktningen 
är att se dagvattnet som en resurs, t.ex. för bevatt-
ning, vilket i sin tur sparar värdefullt grundvatten.

Dagvatten- och skyfallsplanen utreder inte alternati-
va lösningar, som skulle innebära att något av ovan-
stående sy en inte nås. Alternativa lösningar skulle 
t.ex. vara slutna lösningar i ledningar, vilket inled-
ningsvis skulle kunna innebära lägre kostnader, men 
skapa problem och högre kostnader i förlängningen. 
Sy et med dagvatten- och skyfallsplanen skulle då 
inte uppnås och det bedöms inte rimligt att utreda 
och konsekvensbeskriva den typen av alternativa 
utformningar. 

Dagvatten- och skyfallsplanen utgör i det här skedet 
underlag för en åtgärdsplan och pekar ut riskområ-
den. Utifrån detta föreslås lokaliseringar. Åtgärdspla-
nen kommer att utreda utformning och lokalisering 
mer detaljerat. 

För eff ektiva lösningar skulle  er lösningar kunna 
förläggas högre upp i systemet, i åkermark, mark 
som kommunen o ast inte har befogenhet över. Det 
 nns möjlighet att i projektform, t.ex. LOVA-projekt 

arbeta för att  er våtmarker restaureras högre upp i 
systemen och att  er öppna dammar förläggs för att 
ta hand om vatten från jordbruksmarker för fördröj-
ning och rening innan de når tätorterna. 

5. Dagvatten- och skyfallsplanens 
konsekvenser
5.1 Naturmiljö

5.1.1 Skyddade områden och arter

Förutsättningar     
Stora delar av kommunens yta omfattas av riks-
intresse för naturvård, naturreservat och Natura 
2000-områden. Mörbylånga kommuns tätorter ligger 
inte inom dessa områden av skyddad natur. De störs-
ta sammanhängande ytorna av skyddad natur utgörs 
av Stora alvaret, Mittlandsskogen och östra sidans 
betade sjömarker. Öland omfattas också av utökat 
strandskydd, 300 meter, längs kusterna. 

Det  nns gott om stenmurar och öppna diken i jord-
brukslandskapet, i anslutning till tätorterna, som 
omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 
miljöbalken.

Framför allt inom skyddade områden  nns en stor 
mängd rödlistade och fridlysta arter. Överlag  nns 
det rapporterat en stor mängd fåglar från både tätor-
terna och från kuster och alvarmarker (Artportalen, 
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Översiktlig karta över skyddad natur i Mörbylånga 
kommun. Riksintresse naturvård, Natura 2000, Na-
turreservat. (skyddadnatur.naturvardsverket.se)

Värdefulla vatten och våtmarker (skyddadnatur.na-
turvardsverket.se)

SLU).

Naturvärden kopplade till våtmarker  nns bl.a. i 
Mittlandsskogen, öster om Färjestaden. I detta om-
råde ligger Igelmossen (mad, rikkärr, topogent kärr) 
som är med i myrskyddsplanen. Här  nns värdefulla 
småvatten med långbensgroda, större vattensa-
lamander och havsöring som vandrar upp i vatten-
dragen. Värdefulla våtmarker  nns även på alvaret, 
men stora delar av dessa områden är torrlagda under 
sommarhalvåret.

Det  nns fem större vattendrag som omfattas av mil-
jökvalitetsnormer enligt databasen VISS (viss.lans-
styrelsen.se). Det  nns också höga naturvärden att 
värna om i dessa fem vattendrag som har sina utlopp 
på östra sidan. Kring vattendragen råder strand-
skydd 100 meter på var sida.

Vattendragen är, från norr till söder:

1. Pelnabrobäcken 

2. Bröttorpsbäcken

3. Åbybäcken 

4. Frösslundabäcken 

5. Torpbrobäcken 

Av de fem vattendragen är det bara ett som uppnår 
god ekologisk status, Frösslundabäcken, enligt data-
basen VISS (viss.lansstyrelsen.se). Det är parametern 
för  sk som varit utslagsgivande för bedömningen.

5.1.2 Naturvärden i tätorterna

Dagvatten- och skyfallsplanen berör främst kommu-
nens tätorter, där det också  nns en del kända na-
turvärden, delvis kopplade till blötare miljöer. Några 
exempel på detta är:
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• Centralt i Färjestaden  nns ett antal naturmin-
nesmärkta ekar. Det  nns en stor mängd rödlis-
tade arter rapporterade och några fridlysta arter 
som är kända i Färjestaden är långbensgroda, 
större vattensalamander och ekoxe. Vid planom-
rådet ”Hållbar plats” i Färjestadens östra del har 
naturmark sparats och dagvattenanläggningar 
anlagts för att gynna groddjur, framförallt lång-
bensgroda och större vattensalamander som 
 nns i området.

• I Mörbylånga är det främst området kring 
sockerbruksdammarna som är känt för att vara 
artrikt med bl.a. en stor mängd fågelarter. Ett 
antal rödlistade arter har också rapporterats in i 
artportalen från hamnområdet och från tätortens 
utkanter mot jordbruksmarken, främst rör det 
sig om fåglar.

• Glömminge/Strandskogen är känt för sin rika 
artdiversitet av sandlevande bin och andra insek-
ter och länsstyrelsen utreder reservatsbildning i 
området. Algutsrum ligger inom samma område, 
ett sandfält som skapar geologiska förutsättning-
ar för olika arter av vildbin och andra sandlevan-
de insekter. Även kring Gårdby, på östra sidan 
av kommunen, fi nns sandiga områden med lik-
nande artdiversitet.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanen anger ställningsta-
ganden för att dagvattenanläggningar framför allt 
ska utformas med öppna lösningar och att de även 
ska gynna biologisk mångfald. Detta bedöms gynna 
ett fl ertal arter, kanske framför allt inom grupperna 
fåglar, insekter och groddjur. Det medför positiva 
konsekvenser för naturvärdena i kommunen. 

Dagvatten- och skyfallsplanen innehåller även en 
ansvarsfördelning vilken innebär att det blir tydliga-
re var ansvaret ligger när det gäller utformning, an-
läggande och skötsel. Detta ger också positiva kon-
sekvenser och ökade möjligheter för kommunen att 
kontrollera och följa upp att dagvattenanläggningar-
na anläggs och sköts med hänsyn till naturvärden.

Risken för att dagvatten- och skyfallsplanen skulle 
påverka befi ntliga naturvärden negativt bedöms vara 
liten och begränsad till påverkan i samband med 
anläggandet. För Färjestaden fi nns en redan en grön-
strukturplan som har identifi erat och föreslagit in-
riktning för naturvärden i de områden där dagvatten 
behöver tas om hand. 

En åtgärdsplan behöver tas fram som nästa steg, ef-
ter att dagvatten- och skyfallsplanen har antagits, där 
en kartläggning av befi ntliga naturvärden i de områ-

Karta över kommunens större vattendrag, som omfat-
tas av miljökvalitetsnormer (viss.lansstyrelsen.se).

llustration över planområde Hållbar Plats i Färjesta-
den, med dammar, översvämningsbara ytor och öppna 
diken för att gynna groddjur.
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den som är prioriterade för åtgärder behöver göras. 
Skötselplaner behöver tas fram för nya dagvattenan-
läggningar, där inriktning och skötsel av naturvärden 
ska beskrivas. Skötselplaner kan även behöva tas 
fram för befi ntliga dagvattenanläggningar, i de fall 
som det saknas. Detta är också viktigt för att minska 
risken för konfl ikt mellan terrestra och limniska na-
turvärden. I vissa fall kan de limniska naturvärdena 
behöva prioriteras för att anlägga/återskapa öppna 
dammar på de platser som behöver prioriteras för 
detta. 

I första hand ska anpassning ske till eventuella be-
fi ntliga naturvärden. Om det fi nns skyddade arter 
som riskerar att påverkas i det aktuella området be-
höver påverkan utredas och det kan krävas dispens 
från artskyddsförordningen.

Nollalternativets konsekvenser   
Utan en övergripande dagvatten- och skyfallsplan 
med strategiska ställningstaganden är risken stör-
re för okontrollerad översvämning i samband med 
skyfall, vilket kan skada befi ntliga naturvärden. Det 
fi nns också en risk för att dagvattenanläggningar 
anläggs där det blir mest akut, utan en övergripande 
plan och utan att de biologiska värdena kommer in i 
utformning och skötsel.

5.2 Kulturmiljö och landskapsbild

Mörbylånga kommun är rikt på områden med höga 
kulturvärden och fornlämningar. Även utanför om-
rådena som omfattas av områdesskydd  nns värde-
fulla karaktärsdrag i landskap och bebyggelsemiljöer, 
i form av t.ex. öppet odlingslandskap, smala jord-
bruksski en kantade av stenmurar och lövträd, äldre 
bymiljöer och bebyggelse som ligger längs vägarna.

5.2.1 Skyddade områden

Förutsättningar     
Stora delar av kommunens yta omfattas av riksin-
tressen för kulturmiljö samt landskapsbildskydd.

De höga kulturvärden som  nns i områdena av riks-
intresse för kulturmiljövård utgörs till stor del av det 
öppna odlingslandskapet, radbyar, malmbebyggel-
se, betade sjömarker och fornlämningsmiljöer. Det 
 nns också ett  ertal naturreservat vars värden också 

är starkt kopplade till kulturmiljöer, framförallt det 
betade odlingslandskapet.

Flertalet av kommunens tätorter ligger inom eller 
angränsar område av riksintresse för kulturmiljö-
vård. Algutsrum, Vickleby och Kastlösa är exempel 
på tätorter som omfattas av riksintresse för kultur-
miljö.

5.2.2 Världsarv

Förutsättningar     
Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap omfat-
tar större delen av Mörbylånga kommun, söder om 
Färjestaden. Området är utpekat för att landskapet 
är präglat av lång kulturhistoria och anpassningen 
till de naturliga förutsättningarna i form av plat-
sens geologi och topogra  . Södra Öland är ett unikt 

Översiktlig karta över riksintressen för kulturmiljö 
(Mörbylånga kommun).

exempel på mänsklig bosättning där de olika land-
skapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett 
optimalt sätt. Många kulturmiljöer är beroende av 
brukning av marker, såsom bete och odling, vilket 
visar på vikten av att kulturmiljön är en levande 
bygd med pågående verksamheter. 

Även våtmarker/dammar en viktig del av det levande 
världsarvet och har historiskt sett varit betydligare 
vanligare inslag i landskapet.
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Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanens genomförande inne-
bär att andelen öppna dagvattenlösningar/dammar 
ökar inom världsarvet Södra Ölands odlingsland-
skap. Främst sker detta inom tätorterna, men kan 
bli aktuellt även uppströms tätorter på nuvarande 
jordbruksmark. Även om det kan innebära att min-
dre arealer jordbruksmark tas i anspråk bedöms 
detta inte leda till negativ påverkan på det utpekade 
världsarvet. Dammar i jordbrukslandskapet bedöms 
vara en del av ett levande jordbrukslandskap och 
ett levande världsarv, både för att hålla kvar vatten i 
landskapet, minska risken för översvämning längre 
nedströms och för att rena vatten från näringsämnen 
som annars kan leda till fortsatt övergödning av Öst-
ersjön.

Det är viktigt att tänka på utformningen av dammar 
i jordbrukslandskapet e ersom höga vallar kring 
dammar kan ge en påverkan på landskapsbilden. 
Placeringen bör även anpassas för att undvika att 
skära av och försvåra brukandet av värdefull jord-
bruksmark.

5.2.3 Fornlämningar och byggnadsminnen

Förutsättningar     
Mörbylånga kommun är rikt på fornlämningar som 
är skyddade enligt kulturmiljölagen samt äldre sten-
murar längs ski esgränser i odlingslandskapet som 
är skyddade genom biotopskydd enligt miljöbalken. 
En betydande del av fornlämningarna  nns på eller i 
direkt anslutning till landborgen på västra sidan och 
strandvallarna på östra. Till dessa naturliga höjder 
som sträcker sig genom landskapet i nord- sydlig 
riktning är de viktigaste transportlederna knutna, 
varför gravfält och andra fornlämningar o a ligger 
varvat med bebyggelsen i kommunens byar. 

I Mörbylånga kommun  nns fyra byggnadsminnen: 
Flyttfågelmuseet i Ottenby, fyren Långe Jan, Ottenby 
Kungsladugård nere vid Ölands sydspets, samt en 
stubbväderkvarn placerad vid Algutsrums kyrka. 
Sedan medeltiden  nns en kyrka i varje socken på 
Öland och bara i Mörbylånga kommun  nns 17 kyr-
kobyggnader. 

Dagvatten- och skyfallsplanen berör främst kom-
munens tätorter, vilka har fornlämningar och andra 
kulturvärden i anslutning till bebyggelse:

En kulturhistorisk inventering har gjorts för Fär-

jestadens centrala delar vilken visar att det  nns  era 
byggnader som har högt kulturvärde. Flera forn-
lämningar  nns inom tätorten. Skansen (vid hotell 
Skansen)  nns centralt, medan lämningar e er en 
äldre boplats  nns vid nya högstadieskolan i tätor-
tens östra delar.

Enstaka fornlämningar  nns inom Mörbylånga tät-
ort, en fästning/skans nära kustområdet. En kultur-
historisk inventering har gjorts för centrala delarna 
vilken visar att det  nns ett  ertal byggnader med 
högt kulturvärde.

Området kring Skogsby är rikt på fornlämningar 
och ett par fornlämningsområden ligger inom/i an-
slutning till tätorten i form av lämningar e er äldre 
boplatser.

Området kring Algutsrum är rikt på fornlämning-
ar, och ett par  nns inom/i anslutning till tätorten 
i form av en äldre marknadsplats med bodar från 
1780-talet, fyndsamlingar och högar. Algutsrums 
äldsta bebyggelsemiljöer  nns i söder, där man hittar 
den genuina kyrkbyn med traditionella gårdar.

Området kring Vickleby är mycket rikt på fornläm-
ningar och  era ligger i tätortens utkanter, i form av 
lämningar e er äldre boplatser. Bebyggelsen utmed 
bygatan i Vickleby bildar en radby och en stor del av 
bebyggelsen har högt kulturvärde t.ex. malmbebyg-
gelsen från slutet av 1700-talet. 

I Glömminge  nns bl.a. en gammal prästgård och 
gamla prästgårdslador i vitputsad kalksten. Området 
kring Glömminge/strandskogen är rikt på fornläm-
ningar, framförallt längs landborgskanten. Fornläm-
ningarna utgörs av stenkrets, rösen, stensättningar 
och lämningar e er äldre boplatser. 

I och kring Saxnäs bostadsområden  nns ett  ertal 
fornlämningar, främst i form av lämningar e er äld-
re boplatser.

Lämningar e er boplatser, stenkistgrav och runsten 
m.m.  nns i Södra Möckleby och kring Degerhamn 
är rester e er den äldre industrin i form av kalkbrän-
nugnar samt högar av rödfyr (avfallsprodukter e er 
aluntillverkning) utpekade kulturhistoriska lämning-
ar.

Området kring Gårdby är rikt på fornlämningar, 
framförallt längs vägen i södra delen av Gårdby där 
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det ligger  era gravfält. 

Kastlösa är rikt på fornlämningar och inom tätorten 
 nns stenkistgrav, stensättning, husgrund från histo-

risk tid och lämningar e er äldre boplatser.

Grönhögens östra delar, längs landborgskanten, är 
rikt på fornlämningar i form av högar, stensättning, 
kalkugn och gravfält. En kulturhistorisk inventering 
har gjorts vilken visar att det  nns ett  ertal äldre 
byggnader av högt kulturvärde i Grönhögen.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanen anger strategier för 
dagvattenhanteringen i kommunens tätorter, vilket 
innebär att det främst är kulturvärdena inom dessa 
tätorter som kan komma att påverkas av genomför-
andet. Kulturvärden  nns framförallt i de äldre de-
larna av tätorterna.

Genom de strategier och en tydlig ansvarsfördel-
ning som dagvatten- och skyfallsplanen föreslår, 
minskar risken för översvämning inom Mörbylånga 
kommuns tätorter, vilket också innebär ett skydd för 
de be  ntliga höga kulturvärdena. Dagvatten- och 
skyfallsplanen ger därmed positiv påverkan när det 
gäller bevarandet av kulturvärdena. 

Dagvatten- och skyfallsplanen har utrett hur kom-
munens avrinningsområden ser ut, vilka vägar dag-
vattnet tar och vilka lågpunkter och riskområden 
som  nns. Det ger därmed ett gott underlag till kom-
mande åtgärdsplan för att förebygga att översväm-
ning sker som skulle kunna påverka kulturvärden i 
kommunen.

I samband med framtagande av åtgärdsplan behöver 
hänsyn tas till eventuella kulturmiljövärden, om det 
innebär att en dagvattenanläggning behöver anläg-
gas. E ersom fornlämningar främst är lokaliserade 
till höjder så är risken för påverkan liten, e ersom 
dagvattenåtgärder främst behövs i lågt liggande 
områden. Det är främst kulturhistoriskt intressanta 
byggnader som riskerar att påverkas vid översväm-
ning inom tätorterna och anläggande av dagvatten-
lösningar enligt föreslagna strategier bedöms inte 
påverka byggnadernas värde, utan sy ar till att skyd-
da dem mot översvämning.

För att genomföra en åtgärd som kan riskera att 
påverka en fornlämning, krävs tillstånd från länssty-
relsen. Om en fornlämning påträff as i samband med 

schaktning inför anläggande av en dagvattenåtgärd 
ska anmälan ske till länsstyrelsen enligt Kulturmiljö-
lagen.

Nollalternativets konsekvenser    
Utan en övergripande dagvatten- och skyfallsplan 
ökar risken för översvämning inom tätorterna i sam-
band med höga  öden och skyfall, framförallt i de 
orter som ligger nedströms i systemen, t.ex. Färjesta-
den och Mörbylånga. Detta riskerar att skada kul-
turvärden i tätorterna, t.ex. kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse.

5.3 Hushållning med mark och vatten

5.3.1 Jordbruksmark

Förutsättningar     
Stora delar av kommunen brukas som jordbruk-
smark och är skyddade enligt 3 kap 4 § miljöbalken. 
Enligt översiktsplanen används cirka ca 80 % av 
kommunens markareal till verksamheter med kopp-
ling till jordbruket. Stora Alvaret och sjömarkerna på 
östra sidan utgör större delen av kommunens marka-
real. 

Enligt översiktsplanens ställningstagande ska den 
totala arealen jordbruksmark vara oförändrad, med 
undantag för tätortsexpansion samt utveckling av 
besöksnäring. Kommunen ska värna om jordbruk-
smarken och exploatering ska särskilt undvikas i 
större sammanhängande områden och områden som 
inte ligger i nära anslutning till samhällen.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanen berör främst strategis-
ka ställningstaganden för hur kommunen ska jobba 
med dagvatten i tätorterna. För att göra eff ektiva 
dagvattenåtgärder kan det också behövas åtgärder 
uppströms tätorterna, delvis på jordbruksmark. Det 
innebär att mindre arealer jordbruksmark i anslut-
ning till tätorterna kan bli aktuellt att utreda för 
att anlägga dagvattendammar, vilket är något som 
kommer att utredas i Dagvatten- och skyfallsplanens 
e erföljande åtgärdsplan. 

Nollalternativets konsekvenser   
Även om dagvatten- och skyfallsplanen med e er-
följande åtgärdsplan inte genomförs kommer jord-
bruksmark att översvämmas vid skyfall, framförallt i 
lågpunkter.
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5.3.2 Vattentillgång

Förutsättningar     
Öland ligger i regnskugga i förhållande till det små-
ländska höglandet och det regn som faller fördelar 
sig inte jämnt över ön. De mellersta delarna av ön får 
den största nederbördsmängden medan den norra 
och den södra delen tillhör de torraste i landet. Den 
största delen nederbörd faller under perioden no-
vember - maj. Klimatförändringarna innebär att pro-
blem med både för mycket och för lite vatten kom-
mer att öka. Brist på dricksvatten av god kvalitet kan 
förvärras sommartid och miljö- och hälsoriskerna 
kopplade till vatten kan öka när nederbördsmäng-
derna blir större. 

I Mörbylånga kommun  nns 9 grundvattentäkter 
med vattenskyddsområden: Strandskogen, Tveta, 
Bröttorp, Gårdby, Resmo, Triberga, Södra Möckle-
by, Segerstad och Grönhögen. Kommunen har lång 
erfarenhet av torka och vattenbrist, vilket har lett till 
att man har byggt ett nytt vattenverk i Mörbylånga. 
Vattenverket baseras på andra vattenresurser än 
grundvatten, för att minska sårbarheten i vattenför-
sörjningen under torra år och inte belasta grundvat-
tentäkterna ytterligare. Istället för ”rent” grundvatten 
tar vattenverket in och renar både råvatten från 
bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående 
råvatten från Mörbylånga industrireningsverk.

Dagvatten från kommunens tätorter hanteras främst 
genom slutna ledningar och leds i vissa fall ut direkt 
i Östersjön utan kontroll avseende fördröjning och 
rening. Det är inte ovanligt att dagvatten leds in 
på spillvattennätet vilket gör att utspätt spillvatten 
leds till reningsverken och som bräddas och tvingas 
släppa ut icke-renat vatten i Östersjön. Dagvatten-
ledningar  nns främst utbyggt i de största tätorterna, 
Färjestaden och Mörbylånga och till mindre del i 
t.ex. Algutsrum. I dagsläget används dagvattnet till 
liten del som en resurs. Det  nns behov att stoppa 
upp avrinningen av ytvatten från land till Östersjön 
och möjliggöra att en större andel kan in  ltrera och 
bilda nytt grundvatten eller användas för bevattning 
för att på så sätt spara på grundvattentillgången. 

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Enligt dagvatten- och skyfallsplanen ska Mörbylånga 
kommun se dagvatten som en resurs och ska i tätor-
terna skapa ett övergripande grönblått system med 
möjlighet att härbärgera stora mängder dagvatten 
som enbart i nödfall leds/pumpas ut i Östersjön.

Dagvatten ska fördröjas och renas framförallt i öpp-
na lösningar och kunna användas som en resurs t. 
ex. för bevattning. Genom att använda dagvatten 
som resurs kan värdefullt grundvatten sparas. I vis-
sa fall kan även dagvatten in  ltrera och bilda nytt 
grundvatten. På det viset kan tillgången till både 
yt- och grundvatten öka. Nya dagvattenledningar 
mellan dagvattenanläggningar kan behöva byggas 
ut och be  ntliga ledningar till viss del kopplas om. 
Detta kommer att utredas vidare i e erföljande åt-
gärdsplan.

Delar av Glömminge/Strandskogen ligger inom vat-
tenskyddsområde som skyddar Strandskogens vat-
tentäkt. Gårdby ligger i anslutning till vattenskydds-
området Skarpa Alby-Gårdby. Degerhamn/Södra 
Möckleby ligger i anslutning till och delvis inom 
vattenskyddsområdet Södra Möckleby. Grönhögen 
ligger i anslutning till och delvis inom Grönhögens 
vattenskyddsområde. Det  nns gällande skyddsföre-
skri er för att skydda vattentäkterna från påverkan 
av föroreningar m.m. Det kan krävas tillstånd från 
tillsynsmyndigheten för att anlägga dagvattenanlägg-
ningar samt dagvattenledningar och liknande åtgär-
der inom vattenskyddsområdena.

Nollalternativets konsekvenser   
Mörbylånga kommun kommer att sakna en övergri-
pande plan för hur dagvatten och skyfall ska han-
teras, vilket medför risk att dagvatten inte används 
som en resurs utan främst är något som man vill bli 
av med och leds ut i Östersjön. Det ger också mindre 
möjligheter att ta vara på dagvatten för bevattning 
samt att låta dagvatten in  ltrera i marken på över-
svämningsytor och bilda nytt grundvatten.

5.4 Hälsa och säkerhet

5.4.1 Klimatrelaterade risker

Förutsättningar     
En följd av klimatförändringarna är att det för regio-
nen förväntas bli blötare totalt sett, även om det pe-
riodvis blir vanligare med torka. Skyfall och kra iga 
regnperioder blir vanligare. Den största nederbörds-
ökningen förväntas på vintern i form av regn istället 
för snö. En förväntad ökning av årsnederbörden är 
15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större neder-
börd än 10 mm/dygn förväntas också öka med några 
dagar om året. I kommunens tätorter  nns områden 
som idag översvämmas eller som riskerar att över-
svämmas vid större regn. Vid en ökning av intensiva 
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regn förväntas dessa områden bli  er och översväm-
mas mer regelbundet. 

Både inom Mörbylånga och Färjestadens tätorter 
 nns erfarenheter av översvämning till följd av sky-

fall genom åren. I stort sett hela ledningsnätet i både 
Färjestaden och Mörbylånga förväntas dämma vid 
ett 20-årsregn vilket leder till att vatten trycks upp 
till markytan. Båda orterna påverkas i stor utsträck-
ning av avrinning från jordbruksmark på grund av 
deras läge vid kusten.

På många håll i kommunen leds dagvatten in på 
spillvattennätet vilket gör att utspätt spillvatten 
leds till reningsverken och som bräddas och tving-
as släppa ut icke-renat vatten i Östersjön. Extrema 
regnmängder kan inte förväntas hanteras med slutna 
rörsystem, för att hantera högre återkomsttider be-
höver fördröjningsytor planeras in, vilket också är att 
föredra för att minska föroreningshalter. 

För Mörbylånga och Färjestaden har en skyfallsana-
lys tagits fram som visar översvämningsrisken vid 
skyfall med olika återkomsttider ( yréns, 2020) 
inom orterna. I analysen har både ytvattenavrinning 
och  öden i ledningsnätet tagits in och resultaten 
visar översvämningsdjup, ytvatten  öden samt  öden 
i ledningar och ut  öden från brunnar till markytan 
vid extrem nederbörd. En framtida skyddsvall och 
förhöjd havsytenivå har även tagits i beräkning vilket 
ger en bild av hur dagvattnet kan komma att stoppas 
upp av vallen samt en klimatfaktor på 1,25. 

I den GIS-analys av avrinningsområden som har ta-
gits fram för kommunens nio mindre tätorter (WSP, 
2020) ges en överblick av hur ett 100-årsregn på 50 
mm skulle påverka orterna. Genom att titta på de 
områden där vatten ansamlas kan de områden som 
kan ha ett behov av åtgärder eller som är olämpliga 
för bebyggelse pekas ut.

Till följd av högre medeltemperatur förväntas med-
elhavsnivån stiga. SMHI gör bedömningen att vi bör 
räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 100 
år sikt. En stigande medelhavsnivå kommer att med-
föra att grundvattennivå i så väl jord som berg stiger 
i motsvarande grad vid strandlinjen. Denna stigning 
kommer att fortplanta sig uppströms i grundvatten-
magasinet mer eller mindre beroende på markens 
genomsläpplighet. Höjda grundvattennivåer kom-
mer att medföra ökat inläckage till dräneringsled-
ningar och även till spill- och dagvattenledningar 

som ligger under grundvattenytan. Andelen vatten 
som går att in  ltrera kommer också att minska när 
grundvattennivån trycks upp av havsnivån.

Kommunen planerar för övergripande kustskydd i 
Färjestaden och Mörbylånga tätorter för att skydda 
bebyggelse mot översvämning vid framtida höjda 
havsnivåer. Detta medför också att dagvatten stängs 
in och tillräckliga ytor för omhändertagande måste 
 nnas samt möjlighet att pumpa ut dagvatten. 

Landskapet på Öland är torrt stora delar av året till 
följd av regnskugga, öns geologi och den markav-
vattning som har skett genom utdikning. I tätorterna 
 nns hårdgjorda ytor som riskerar att ge negativa 

värmeeff ekter när temperaturen ökar och perioderna 
med torka blir vanligare som följd av klimatföränd-
ringar. Den be  ntliga grönstrukturen är viktig för att 
jämna ut temperaturskillnaderna och ge skugga. 

För Färjestadens tätort har en grönstrukturplan ta-
gits fram, som även inkluderar de blå strukturerna 
och som ger riktlinjer för sammanhängande grön-
struktur med öppna dagvattenlösningar. För övriga 
tätorter saknas en sådan plan.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Själva sy et med dagvatten- och skyfallsplanen är 
att minska risk för översvämning i tätorterna, med 
medföljande risker för människors hälsa och skador 
på infrastruktur och bebyggelse. 

Analyser har gjorts för att visa var eventuell över-
svämning riskerar att orsaka skada samt ge underlag 
till en inledande åtgärdsanalys. För Färjestaden och 
Mörbylånga har mer omfattande analyser av led-
ningsnätens kapacitet och konsekvenser av ökade 
dagvatten  öden gjorts. Ett sätt att komma till rätta 
med be  ntliga problem och att förebygga negativa 
eff ekter av tillfälligt ökade  öden i framtiden, till 
följd av ett förändrat klimat, är att prioritera öppna 
dagvattenlösningar framför ledning i kulvert. I öpp-
na dagvattenlösningar sker en utjämning av  ödena 
samtidigt som vattnet renas genom sedimentering av 
näringsämnen

Dagvatten- och skyfallsplanen föreslår ett antal ställ-
ningstaganden för att arbeta strategiskt med dagvat-
tenfrågor och bl.a. minska risken för översvämning. 
Ett viktigt ställningstagande för att minska riskerna 
för översvämning och eff ekter av klimatförändring-
ar är att dagvatten  öden reduceras och regleras så 
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tidigt som möjligt i systemet så att belastning på 
ledningsnät och recipienter begränsas. Strategiska 
ställningstagande tillsammans med tydlig ansvars-
fördelning säkerställer en hållbar dagvattenhantering 
och minskar risker för översvämning. Strategierna 
för utformning av dagvattenlösningar bidrar också 
till mer resilienta system som har utjämnande eff ekt 
på klimatet.

Dagvatten- och skyfallsplanen föreslår översiktligt 
lokalisering av åtgärder, som ett preliminärt för-
slag på ytor som kan vara lämpliga att använda för 
skyfallshantering. Även ytor som är utpekade som 
olämpliga att bebygga på grund av att vatten ansam-
las där eller för att ytan behövs för att avleda vatten 
från redan utsatta områden är markerade. Tätorter-
na i kommunen är i stor utsträckning påverkade av 
avrinning från jordbruksmark. Genom att sätta in 
åtgärder högt upp i  ödesvägarna, i utkanten av or-
terna, kan  ödestoppar avhjälpas inne i tätorten. 

I den GIS-analys av avrinningsområden som har ta-
gits fram för kommunens nio mindre tätorter (WSP, 
2020) ges en överblick av hur ett 100-årsregn på 50 
mm skulle påverka orterna. Gemensamt för samtliga 
orter är att  ödesvägarna ut ur samhällena bör hållas 
öppna för att säkerställa att vattnet kan fortsätta avle-
das ut från orten. 

Dagvatten- och skyfallsplanen pekar ut riskområden 
och föreslår lokalisering av åtgärder. Dagvatten- och 
skyfallsplanen föreslår även arbetsgång för bildande 
av nya verksamhetsområden för dagvatten, vilket 
kan vara ett verktyg för kommunen att på ett mer ru-
tinmässigt sätt skapa nya verksamhetsområden där 
behov  nns. Det leder i sin tur till en större tydlighet 
kring ansvar och planering för omhändertagande av 
dagvatten.

Genom att följa dagvatten- och skyfallsplanen, med 
 er öppna lösningar för att fördröja dagvatten, mins-

kar också belastningen på de be  ntliga dagvattenled-
ningarna i tätorterna. 

Konsekvenser av nollalternativet   
Nollalternativet innebär att kommunen kommer att 
sakna en övergripande plan med strategier för hur 
dagvatten ska hanteras inom kommunens tätorter. 
Det är av stor vikt för att minska riskerna i samband 
med skyfall och höga  öden. Konsekvenserna av att 
dagvatten- och skyfallsplanen inte genomförs är att 
riskerna för översvämning till följd av klimatföränd-

ringar ökar. 

5.4.2 Föroreningar och näringsämnen

Förutsättningar     
Dagvattnets sammansättning kan variera stort bero-
ende av de ytor vattnet rinner över i tätorterna, tra-
 kmängder, byggnadsmaterial m.m. Tra  k ger upp-

hov till metaller i dagvatten, vilket även korrosion av 
metalliska byggnadsmaterial bidrar till.

Dagvattnets innehåll kan även påverkas av upp-
ströms markanvändning, i de fall vatten rinner ner i 
tätorternas dagvattensystem. Näringsämnen i form 
av fosfor och kväve såväl som bekämpningsmedel 
kan då spridas från uppströms liggande jordbruk-
smarker via diken in i tätorternas dagvattenledning-
ar och vidare ut i Östersjön. 

I samband med ökad förekomst av skyfall till följd 
av klimatförändringar ökar risken för att förore-
ningar och näringsämnen förs ut i dagvattennätet 
och vidare ut i Östersjön. Mörbylånga kommun har 
låtit ta fram en analys över tillrinnings- och avrin-
ningsområden kopplade till kommunens tätorter 
(WSP, 2020). De större tätorterna Mörbylånga och 
Färjestaden ingick inte i den analysen, e ersom sär-
skilda översvämningskarteringar har gjorts för dem 
(Tyréns, 2020). Analysen över de mindre tätorterna 
hade bland annat till sy e att visa var riskområden 
 nns utifrån föroreningar från jordbruk, industri 

samt annan markanvändning. Föroreningskällor 
inom respektive tätorts tillrinningsområde identi  e-
rades och schabloner användes för att beräkna föro-
reningsmängder.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Framtagna analyser över tätorternas tillrinningsom-
råden visar att kommunens dagvatten till stor del 
påverkas av uppströms liggande jordbruksmarker, 
vilket medför att dagvattnet beräknas innehålla rela-
tivt stora mängder näringsämnen. 

I de mindre tätorterna  nns inga stora verksamheter 
som föroreningskällor, utan den största mängden 
föroreningar bedöms komma från tra  ken, via av-
rinning från vägar och parkeringar. Motsvarande 
kan förväntas även i de större tätorterna Färjestaden 
och Mörbylånga, även om risken för föroreningar 
som sprids från be  ntliga industriområden där är 
större. Verksamheterna har genom krav på egenkon-
troll enligt miljöbalken ansvar att förhindra att föro-
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Exempel på vanliga föroreningar i dagvatten (Svenskt Vatten AB, 2019).

reningar sprids t.ex. via dagvatten från fastigheterna.

Det innebär att kommunen i dagsläget bedöms ha 
störst behov av att rena dagvatten från näringsämnen 
som rinner av från uppströms liggande jordbruk-
smarker samt föroreningar som sprids från tra  ken.

Analysens (WSP, 2020) framtagna föroreningshalter 
samt föroreningsmängder i dagvatten kan användas 
som en grund för fördjupade studier av planering av 
reningsåtgärder i sy e att minska belastningen på 
recipienten genom att lokalisera reningsåtgärder där 
de ger mest eff ekt. Föroreningsmängder har räknats 
fram utifrån schabloner, men för att de ska bli mer 
användbara behöver en djupare analys göras.

Dagvatten- och skyfallsplanens ställningstaganden 
innebär att:

• I första hand ska det förhindras att förore   
ningar i dagvattnet uppstår. De föroreningar   
som ändå uppstår ska hanteras så nära källan  
som möjligt och i största möjliga mån avskiljas 
under vattnets väg till recipienten.

• Vid planering av dagvattenanläggningar i po-
tentiellt förorenade områden ska ansvarig aktör 
sanera marken eller förse dagvattenanläggningen 
med ett tätskikt för att undvika att eventuella för-
oreningar sprids.

Dagvatten- och skyfallsplanen föreslår principer för 
utformning, som innebär att dagvattenanläggningar 
ska utformas för att rena dagvatten. Dagvatten- och 
skyfallsplanens ansvarsfördelning innebär också att 
det blir tydligare vem som ansvarar över funktion 
och skötsel, vilket är viktigt för att säkerställa att 
reningen i anläggningen fungerar som den ska. Dag-
vatten- och skyfallsplanens genomförande innebär 
att dagvattnets innehåll av föroreningar minskar inn-
an det når recipienten. 

Vid schaktning i förorenad mark ska en anmälan 
göras till tillsynsmyndigheten, vilket vanligtvis är 
miljöverksamheten i kommunen.

Konsekvenser av nollalternativet   
Utan en övergripande dagvatten- och skyfallsplan 
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med ställningstaganden om rening av dagvatten, 
ökar risken för att orenat dagvatten släpps ut i reci-
pienten Östersjön. Det innebär att dagvatten inne-
hållande näringsämnen, metaller och oljeförorening-
ar riskerar att bidra till ytterligare förorening och 
belastning av Östersjön.

5.4.3 Rekreation och sociala värden

Förutsättningar     
Mörbylånga kommuns höga natur- och kulturvärden 
är grunden till att det är en så populär turistdestina-
tion med en rad olika mötesplatser, både i naturom-
råden och i tätorter. I de  esta av tätorterna  nns det 
också parker eller andra grönområden i eller nära 
anslutning till bebyggelsen.

Kuststräckorna är viktiga rekreationsstråk och där 
gäller utökat strandskydd 300 meter från strandlin-
jen. Stora områden omfattas av landskapsbildskydd, 
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och fri-
lu sliv. Hela kommunen omfattas av riksintresse 
med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap 
2 § MB.

Större delen av kommunen ligger inom utpekat 
världsarv, Södra Ölands odlingslandskap, där det 
 nns en mängd vandringsleder.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanens strategier för att 
minska risken för översvämning och att skapa öppna 
lösningar med värden för rekreation och biologisk 
mångfald bedöms inte påverka de sociala värdena 
negativt. 

Dagvatten- och skyfallsplanen sy ar till att minska 
risken för översvämning inom tätorterna, där viktiga 
mötesplatser  nns.

Be  ntliga grönområden i tätorterna har en viktig 
funktion att omhänderta dagvatten och i vissa fall 
kan den behöva förbättras ytterligare genom anläg-
gande av dagvattendammar inom områdena. Dag-
vatten- och skyfallsplanens strategier för utformning 
av dammarna medför att nya mötesplatser kan ska-
pas.

Föreslagna principer för utformning innebär att 
dagvattenhanteringen i huvudsak ska lösas med öpp-
na system och anpassas e er platsens karaktär och 
funktion.

I mer stadslika miljöer kan vara aktuellt med sten-
satta kanaler och tydligt de  nierade dammar. Inom 
områden med parkkaraktär kan svackdiken och 
översvämningsytor vara passande medan naturlika 
områden bör utformas som mer naturliga vatten-
samlingar med dammar med stående vatten och di-
ken som i sitt uttryck e erliknar bäckar. 

Konsekvenser av nollalternativet   
Utan strategier för utformning av dagvattenanlägg-
ningar ökar risken för att utformningen saknar tan-
kar kring de rekreativa och sociala värdena.

5.5 MKN för vatten

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten regleras i 
5 kap miljöbalken och sy ar till att alla vattenföre-
komster ska uppnå god status inom en utsatt tid. 
Statusklassi  ceringen bygger på analyser av mätdata 
eller expertbedömningar. EU:s vattendirektiv ligger 
till grund för arbetet som ska skapa en hållbar för-
valtning av våra vatten.

Kommunerna har ett brett uppdrag i svensk vatten-
förvaltning på lokal nivå, från styrning till praktisk 
vattenvård. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt sty-
rinstrument för kommuner vid tillämpning av lagar 
och bestämmelser på miljöområdet, t.ex. vid tillsyn, 
men är även styrande för den fysiska planeringen. 
De åtgärdsprogram som tas fram till varje ny för-
valtningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna 
ska nås. Åtgärderna genomförs bland annat genom 
beslut enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. 
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för 
kommunerna, som varje år ska rapportera till vatten-
myndigheterna hur arbetet med åtgärdsprogrammet 
går (vattenmyndigheterna.se).

5.5.1 Förutsättningar

Statusen för kommunens vattenförekomster  nns 
beskriven i databasen VISS, (VattenInformations-
System Sverige), ett samarbete mellan vattenmyn-
digheterna, länsstyrelserna och Havs- och vatten-
myndigheten. Vattenförekomsterna är indelade i 
ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och 
övrigt vatten (vattendrag och sjöar).

I Mörbylånga kommun  nns grundvattenförekom-
sterna:

• Östra Ölands kalkberg (SE628996-155638)
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• Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070)

• Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-
154217)

Samtliga grundvattenförekomsterna har god kemisk 
status. Den kvantitativa statusen är otillfredsstäl-
lande, vilket motiveras av att Öland generellt har 
mindre goda förutsättningar för att bilda och lagra 
grundvatten p g a nederbördsmönster och öns geolo-
giska förutsättningar. Vattenbristen har ökat på sena-
re tid dels p g a att landskapet har utdikats kra igt, 
vattenkonsumtionen har ökat samt förändringar i 
nederbördsmönstren i och med klimatförändringar-
na.

För att uppnå god kvantitativ status krävs att följande 
fyra kriterier uppfylls:

• Vattenbalansen ska vara god.

• Det ska inte  nnas inträngning av salt grundvat-
ten eller förorening.

• Det ska inte  nnas negativ påverkan på anslutna 
akvatiska ekosystem.

• Det ska inte  nnas skada på grundvattenberoen-
de terrestra ekosystem.

Det  nns risk för att status 2027 kommer att vara 
otillfredsställande och betydande påverkansfaktorer 
bedöms vara vattenuttag för jordbruk samt vattenut-
tag för kommunal eller allmän vattentäkt.

Åtgärder som kommunen har genomfört är bl.a. bil-
dande av nya vattenskyddsområden samt byggnation 
av ett nytt vattenverk som kan ta in, rena och använ-
da bräckvatten från Kalmarsund samt processvatten 
från en industri.

De ytvattenförekomster som  nns i Mörbylånga 
kommun delas in i kustvatten och övrigt vatten (sjö-
ar och vattendrag). Det  nns tre stycken kustvatten 
som kan påverkas av dagvatten från kommunens 
tätorter:

• Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-  
 162271)

• S Ölands kustvatten (SE562410-164001)

• S n Kalmarsund (SE564250-162500). 

Det  nns fem vattendrag från norr till söder, som 
utgör övriga vattenförekomster:

1. Pelnabrobäcken 

2. Bröttorpsbäcken

3. Åbybäcken 

4. Frösslundabäcken 

5. Torpbrobäcken 

Av de fem vattendragen är det egentligen bara ett 
som rinner genom eller i direkt anslutning till någon 
av kommunens tätorter – Åbybäcken, som passerar 
precis söder om Gårdby tätort. Den analys av av-
rinningsområden som har gjorts visar att dagvatten 
från västra delen av Gårdby tätort kan påverkan 
Åbybäcken, men också att det är marginellt jämfört 
med de stora arealer jordbruksmarker som avvattnas 
till ån.

Ytvattenförekomsterna har måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status. Undantaget är 
Frösslundabäcken som har god ekologisk status, men 
inte heller den uppnår god kemisk status. Samman-
vägd bedömning av kemisk status för ytvattenföre-
komsterna grundas på att  era prioriterade ämnen 
inte uppnår god status. 

Den ekologiska statusen uppnås inte på grund av 
problem med övergödning. Jordbruket, transporter 
och infrastruktur, reningsverk, enskilda avlopp och 
atmosfärisk deposition anges vara källor som medför 
betydande påverkan när det gäller tillförsel av nä-
ringsämnen som orsakar övergödning.

Förslag till ny miljökvalitetsnorm är att god ekolo-
gisk status ska uppnås senast år 2039, e ersom åter-
hämtningen tar tid även om åtgärder görs.

Enligt det åtgärdsprogram som har tagits fram för 
Södra Östersjön  nns åtta åtgärder som berör kom-
munerna. Det innebär bl.a. att:

• Kommunerna ska bedriva tillsyn avseende verk-
samheter som kan påverka vattenförekomster för 
att minska utsläppen av kväve, fosfor och växt-
skyddsmedel från jordbruket. 

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering så att den bidrar till att miljökva-
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litetsnormerna för vatten ska kunna följas t.ex. 
genom att ta fram vattenplaner. 

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- 
och avloppsplaner för att MKN vatten ska kunna 
följas. 

• Kommunerna ska utveckla planer för hur dag-
vatten ska hanteras inom kommunen med avse-
ende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplaner-
na ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs 
för att MKN vatten ska kunna följas.

Karta över ytvattenförekomsternas ekologisk status. 
Gult motsvarar måttlig ekologisk status och grönt mot-
svarar god ekologisk status (Viss).

Kommunen har genomfört och jobbar delvis med 
åtgärderna, men en dagvattenplan är en av de åtgär-
derna som ännu inte har uppfyllts.

Planförslagets konsekvenser och skyddsåtgärder 
Dagvatten- och skyfallsplanen är ett led i att uppfylla 
kommunens åtaganden enligt åtgärdsprogrammet för 
Södra Östersjöns vattendistrikt. Mörbylånga kom-
muns förslag till dagvatten- och skyfallsplan berör 
fl era åtgärder, framförallt åtgärd 8 som handlar om 
att ta fram och utveckla dagvattenplaner.

Dagvatten- och skyfallsplanen skapar förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och 
en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i kom-

munens planering och vid drift och underhåll. Dag-
vatten- och skyfallsplanens strategier för hur dag-
vattnet ska hanteras bidrar till att begränsa tillförseln 
av näringsämnen, prioriterade och särskilda förore-
nande ämnen till vattenförekomster. Viktiga delar 
i detta är kommunens roll och ansvarsfördelning i 
olika delar av dagvattenhanteringen, strategier för 
uppströmsarbete, strategier för att integrera dagvat-
tenhanteringen i den fysiska planeringen och synlig-
göra dagvatten som en resurs, hantering av dagvat-
tenfl öden – inklusive fl öden vid extrem nederbörd, 
hantering av föroreningar och rening av dagvatten.

Dagvatten- och skyfallsplanens strategier medför att 
öppna dagvattenlösningar anläggs på rätt plats och 
utformas för att rena dagvatten från föroreningar och 
näringsämnen. Detta medför också positiv påverkan 
för möjligheterna att uppnå MKN för vatten. 

Dagvatten- och skyfallsplanen verkar också för att 
arbeta uppströms i avrinningsområdet vilket ger 
god eff ekt genom att infi ltrera och fördröja dagvatt-
net nära källan. På så vis minskar dagvattenfl öden 
nedströms samt föroreningarna i dagvattnet. En 
översiktlig analys av källorna till föroreningar i dag-
vatten har gjorts som underlag till framtida åtgärder. 

I områden där det fi nns risk för att marken innehåller 
föroreningar behöver dagvattenanläggningar göras 
täta för att förhindra spridning, samt att en anmälan 
om schaktning i förorenad mark behöver göras till 
tillsynsmyndigheten. 

Konsekvenser av nollalternativet   
Utan en övergripande dagvatten- och skyfallsplan 
kommer Mörbylånga kommun att sakna översiktliga 
strategier och ansvarsfördelning för att arbeta med 
dagvattenhantering och minska utsläppen till reci-
pienten.

Det innebär att kommunen inte uppnår de åtgärder 
som kommunen enligt lag är skyldig att göra enligt 
åtgärdsprogrammet och 5 kap miljöbalken.

6. Miljömål och hållbarhet
6.1 Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, 
en universell agenda som innehåller de 17 Globala 
målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling. De  nns till för att uppnå fyra 
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stora mål till år 2030: Att avskaff a extrem fattigdom, 
att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att 
främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. 

De nationella miljömålen i Sverige består av ett ge-
nerationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det 

tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Tabellen nedan sammanfattar de mål som Dag-
vatten- och skyfallsplanen berör samt hur genomför-
andet av planen påverkar respektive mål.
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6.2 Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
ekosystemen ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. Hur vi använder mark och 
vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara 

och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster, som exempelvis pollinering av 
grödor och rening av vatten. (Naturvårdsverket.se)

Genom att skydda, utveckla och skapa ekosystem 
med syfte att bibehålla och stärka ekosystemtjänster 
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kan vi hantera olika utmaningar kopplade till exem-
pelvis klimatförändringar och mark- och resursan-
vändning.

Grönområden, grönska och vatten i en stad ger eko-
systemtjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre 
lokalklimat, bullerdämpning och möjlighet till när-
odlad mat och naturupplevelser. 

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier:

• Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller råvaror för produktion av exem-
pelvis mat, dricksvatten, fi berråvara och bioen-
ergi. 

• Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- 
och vattenrening, vattenreglering, kolbindning 
och pollinering. 

• Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller naturmiljöer lämpliga för till ex-
empel friluftsliv, rekreation och pedagogik. 

• Stödjande ekosystemtjänster: är förutsättningen 
för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis 
fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska 
kretslopp. 

Ekosystemtjänsterna är ofta beroende av varandra. 
Därför behövs ekosystem som är robusta och re-
silienta. Det uppnås genom en stor variationsrike-
dom i form av landskap med många olika typer av 
ekosystem, livsmiljöer och arter, samt stor genetisk 
variation inom arterna. Genom att skapa fungerande 

grön infrastruktur förbättras förutsättningarna för 
robusta ekosystem som kan ge många ekosystem-
tjänster. Det är lika relevant i bebyggd miljö som i 
landskapet i stort.  Fungerande ekosystem som le-
vererar ekosystemtjänster är också avgörande för att 
kunna stå emot klimatförändringar.

Syftet med att uppmärksamma ekosystemtjänsterna 
är att visa de nyttor vi får av ekosystemen, väga in 
dessa nyttor i beslut av olika slag och på så sätt fat-
ta mer hållbara beslut.  Det handlar till stor del om 
hållbar samhällsplanering. 

Det har ännu inte gjorts någon kartering av ekosys-
temtjänster i Mörbylånga kommun, men det fi nns 
som helhet mycket goda förutsättningar med stora 
arealer sammanhängande grön infrastruktur och 
jordbruksmarker med hög biologisk mångfald vilket 
ger fungerande ekosystem med en lång rad ekosys-
temtjänster. Detta är något som är av stort värde att 
lyfta fram, värna om och utveckla.

Sett till historiken med utdikning av våtmarker och 
de senaste årens brist på grundvatten, fi nns ett behov 
av att öka andelen våtmarker med de ekosystem-
tjänster som det medför, till exempel rening av vat-
ten. 

Exempel på ekosystemtjänster som påverkas av dag-
vatten- och skyfallsplanen (Ekosystemtjänstförteck-
ning med inventering av dataunderlag för kartlägg-
ning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur, 
Naturvårdsverket 2017):
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7. Relevanta planer
7.1 Översiktsplan 2014 Mörbylånga kommun

I kommunens översiktsplan ly s risken för över-
svämningar och stigande vattennivåer och  era pro-
gressiva strategier anges för arbetet med dagvatten 
och nederbörd.  Kommunen avser att förorenat 
dagvatten ska renas innan det når recipienten och 
ställer sig positiv till anläggning av våtmarker och 
öppna dagvattensystem som kan fördröja och hindra 
näringsläckage ut till våra vattendrag och Östersjön. 
Dagvattenhanteringen ska alltid beaktas i samband 
med planläggning och ses i ett större sammanhang, 
inte enbart inom enskilda planområden. 

Översiktsplanen anger att kommunen ser dagvatten 
som en resurs som bör hanteras i ett övergripande 
system med möjlighet att härbärgera stora mängder 
vatten. Dagvatten kan användas för bland annat be-
vattning i perioder av torka och ska enbart i nödfall 
pumpas ut. 

I översiktsplanen konstateras bland annat att:

• Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i 

den fysiska miljön, kommunen ska verka för en 
öppen dagvattenhantering och för att ly a fram 
och tillgängliggöra be  ntliga vattenområden.

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

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

• Strategi ska tas fram för att minska risken för 
översvämningar.

7.2 VA-plan och VA-policy 2014 Mörbylånga 
kommun

I VA-planen identi  eras behov av vidare utredning-
ar och åtgärder rörande vattenfrågor. Bland annat 
nämns riskanalys med konsekvenser av klimatför-
ändringar och e erföljande översvämningsproble-
matik samt en dagvattenpolicy med tillhörande sköt-
selplan för dagvattenledningarna.

Policyn anger att planeringen, utförandet och under-
hållet av dricks-, spill- och dagvattenhanteringen ska 
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vara långsiktigt med en tidsaspekt på  era genera-
tioner och ska inkludera tänkbara framtida ändrade 
förutsättningar, såsom klimatförändringar. Plane-
ringen av dricks-, spill- och dagvatten ska dessutom 
 nnas med i ett tidigt skede vid kommunens fysiska 

planering.

Vidare anges att omhändertagande av dagvatten ska 
göras lokalt så nära källan som möjligt för att förhin-
dra att förorenat dagvatten når vattendrag eller havet 
och förhindra översvämningar.

7.3 Grönstrukturplan Färjestaden (2019)

Grönstrukturplan Färjestaden föreslår utveckling av 
tätortens grönområden där mångfunktionalitet ly s 
som en viktig del i hur kommunen ska arbeta med 
gröna, rekreativa värden och dagvatten.

Färjestadens gröna områden sammanfaller o a 
med de områden som även skulle vara lämpliga för 
uppsamling och fördröjning av dagvatten. I grönst-
rukturplanen konstateras att det är möjligt att utfor-
ma fördröjning på ett sätt som renar dagvatten och 
minskar en alltför snabb och kra ig avrinning ut till 
Kalmarsund, vilket kan ge stora miljövinster i form 
av minskat läckage av näringsämnen, partiklar och 
tungmetaller. 

Grönstrukturplan Färjestaden pekar ut grönområ-
den som kan utvecklas till grönblå strukturer: gröna 
och öppna ytor med förmåga och lämplighet att an-
vända för att fördröja, in  ltrera och rena dagvatten i 
tätorten.

För att kunna utöka potentiella livsmiljöer för till 
exempel groddjur  nns ett behov av att skapa öppna 
vattenytor. Dammar ska ses som en tillgång i för or-
ten, såväl för människors rekreation som för mång-
falden av växter och djur. Utformningen är viktig i 
samband med anläggandet av dammar och försiktig-
het vid schaktning av jordmassor ska generellt råda. 
Genom att identi  era värdefulla träd och skydda och 
bevara framför allt ekar kan viktiga livsmiljöer för en 
mängd arter, som till exempel ekoxe, sparas.

8. Tillstånd enligt miljöbalken

I samband med att dagvattenanläggningar ska anläg-
gas kan det krävas olika typer av tillstånd eller anmä-

lan enligt miljöbalken.

Vid avledning av dagvatten från detaljplanelagd 
mark som inte görs för en viss eller vissa fastigheters 
räkning de  nieras dagvatten som avloppsvatten i 
miljöbalken (9 kap. 2 § punkt 3-4 MB). I många fall 
de  nieras dagvatten som en typ av avloppsvatten 
och en dagvattenanläggning klassas därför som en 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1,2 §§. För att 
anlägga dagvattenlösningar inom tätorten krävs där-
med generellt en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
till kommunens miljöverksamhet. Det innebär också 
att det ställs krav på rening och tillsyn och att redo-
visning av egenkontroll kan begäras ut. Framtagande 
av en skötselplan för dagvattenanläggningen kan 
vara ett bra sätt att planera och följa upp anläggning-
ens skötsel och funktion.

Det kan i vissa fall krävas tillstånd för vattenverk-
samhet, enligt 11 kap MB. När det gäller dagvat-
tenhantering kan det t.ex. vara vattenverksamhet 
att ändra markavvattningen genom att gräva om ett 
vattendrag alternativt anlägga nytt dike eller damm. 
I sådana fall krävs att en anmälan görs till Länsstyrel-
sen.

Vad gäller tillsynen kan det generellt sägas att när 
länsstyrelsen prövar anläggningen enligt 11 kap MB 
så har länsstyrelsen tillsynen. I övriga fall är det hu-
vudsakligen kommunernas miljönämnder som har 
tillsynen över dagvattnet (Miljösamverkan sydost, 
2019).

För arbete/anläggande av dagvattenåtgärder inom 
vattenskyddsområde kan krävas anmälan eller till-
stånd enligt gällande vattenskyddsföreskri er för 
området. 

9. Överväganden och planerade åt-
gärder

Ett genomförande av dagvatten- och skyfallsplanen 
är av stor vikt för kommunen att genomföra med 
tanke på pågående klimatförändringar och minskad 
miljöpåverkan t.ex. för uppfyllande av miljökvali-
tetsnormer för vatten. Dagvatten- och skyfallsplanen 
medför främst positiva eff ekter för samtliga bedöm-
da miljöaspekter. 

Dagvatten- och skyfallsplanen bidrar till att dag-
vatten till större del används som en resurs som 
enbart i nödfall pumpas ut i Östersjön och kan leda 
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Lathund för att bedöma om det krävs tillstånd/anmälan för en dagvatte-
nanläggning (Miljösamverkan sydost, 2019).
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miljöbalken som kan krävas. Vanligtvis krävs en an-
mälan till kommunens miljöverksamhet.

10. Sammanfattande bedömning

Dagvatten- och skyfallsplanens genomförande be-
döms totalt sett medföra stora positiva konsekvenser, 
vilka sammanfattas i nedanstående tabell. De små 
negativa eff ekter som planen skulle kunna leda till 
bedöms kunna undvikas alternativt lindras genom 
den åtgärdsplan som ska tas fram för att mer speci-
 kt utreda lämpliga platser samt utformning av dag-

vattenlösningarna.

till besparing av grundvatten. Dagvatten- och sky-
fallsplanens strategier skapar resilienta lösningar och 
minskar risken för materiella skador på infrastruktur 
och bebyggelse samt minskar läckage av näringsäm-
nen och föroreningar till Kalmarsund.

Dagvatten- och skyfallsplanens strategier för utform-
ning av dammarna medför att nya mötesplatser och 
platser för rekreation kan skapas. Dagvatten- och 
skyfallsplanen bidrar till att uppfylla en lång rad mil-
jömål och gynnar många viktiga ekosystemtjänster.

Dagvatten- och skyfallsplanen har översiktligt pekat 
ut riskområden där åtgärder behöver utredas samt 
föreslagit  ödesvägar. En åtgärdsplan planeras att 
tas fram som nästa steg, e er att dagvatten- och sky-
fallsplanen har antagits. I samband med att en mer 
noggrann utredning av åtgärder görs behöver en 
kartläggning av be  ntliga natur- och kulturvärden 
göras i de områden som är prioriterade för åtgär-
der. I första hand ska anpassning ske till eventuella 
be  ntliga värden. Om det  nns skyddade arter som 
riskerar att påverkas i det aktuella området behöver 
påverkan utredas och det kan krävas dispens från 
artskyddsförordningen.

För att genomföra en åtgärd som kan riskera att 
påverka en fornlämning, krävs tillstånd från länssty-
relsen. Om en fornlämning påträff as i samband med 
schaktning inför anläggande av en dagvattenåtgärd 
ska anmälan ske till länsstyrelsen enligt Kulturmiljö-
lagen.

Åtgärdsplanen behöver också utreda lämpliga åt-
gärder uppströms i systemen, vilket kan innebära 
ianspråktagande av jordbruksmark, men i liten 
omfattning. Dagvattenlösningarna bör placeras på 
lämpligaste plats för att fördröja och rena näringsrikt 
vatten från jordbruksmarkerna, samtidigt som place-
ringen inte bör ta i anspråk den mest brukningsvär-
da jordbruksmarken.

Vid planering av dagvattenanläggningar i potenti-
ellt förorenade områden ska ansvarig aktör sanera 
marken eller förse dagvattenanläggningen med ett 
tätskikt för att undvika att eventuella föroreningar 
sprids. Vid schaktning i förorenad mark ska en an-
mälan göras till tillsynsmyndigheten, vilket vanligt-
vis är miljöverksamheten i kommunen.

I samband med utredning av respektive dagvatten-
lösning behöver också utredas vilka tillstånd enligt 
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