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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 miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 4 december
2017.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

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

Vid frågor kontakta:
Handläggare Anders Andersson
e-post: namn.efternamn@morbylanga.se

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun och av konsult på
SWECO.
Följande personer har medverkat i planarbetet:

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

SWECO AB
Rebecka Olsson   Planarkitekt
Linnea Larsson   Civilingenjör, väg- och vatten

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det doku-
ment som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att be-
skriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen
ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska
genomföras.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vatten-
områden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och
vattenområden 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. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
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heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

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

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

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt 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 even-
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt
tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Inför granskningen ska kommunen
underrätta dem som berörs av förslaget. Under granskningen är det återigen möjligt
att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkän-
nande av Miljö- och Byggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige
för slutlig antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen
laga kraft tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med med vid Grövlegatan i
Färjestadens tätort. Detaljplanens intention är att skapa förutsättningar för en god
gestaltning där nya byggnader anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet
att omhänderta dagvatten i planområdet.

Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse, cirka 28 stycken bostäder i form av par-,
rad- eller kedjehus i två plan och parkering på kvartersmark. Förtätning av detta slag
anpassas utefter områdets förutsättningar.

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planändring har inkommit 2016-10-27.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-12-22 § 177 att ställa sig positiv till att
pröva ansökan om detaljplan.

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

 -Samrådsbeslut i nämnd, oktober 2017

 -Granskningsbeslut i nämnd, januari 2018

 -Antagande i nämnd, maj 2018

 -Laga kraft, juni 2018

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2017-10-26

 -Planillustration, daterad 2017-10-26

 -Planbeskrivning, upprättad 2017-10-26

 -Behovsbedömning, 2017-10-16

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning



Samrådshandling
Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan
Sida 6

Läge och areal
Planområdet ligger söder om Grövlegatan och pulkabacken, alldeles öster om Tryf-
felgatan i Färjestadens tätort. Planområdet är beläget i östra delen av Färjestaden, 1,5
km öster om Färjestadens hamn.

Planområdet omfattar cirka 1,8 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av Mörbylånga kommun.

Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet består av tidigare odlingsmark som numera utgör igenvuxen naturmark
med en vildvuxen karaktär, delvis öppen och delvis igenvuxen yta. Längs naturområdets
östra kant fi nns ett relativt sammanhängande trädparti som gränsar mot bostäderna, även
i den södra delen är området igenvuxet med högre träd och en del sly. Planområdets
norra och nordvästra del utgörs av lokalgata som gränsar till naturområdet, Tryffelgatan
i nordväst och Grövlegatan i norr. I söder gränsar området till en gång- och cykelvägen
som går i öst-västlig riktning. I väst och öst gränsar planområdet till villabebyggelse.

Lek och rekreation
Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation då området
är vildvuxet och svårtillgängligt. Cirka 700 meter söder om planområdet ligger
Färjeparken med större lekplats, äventyrsbana för barn, skateboardpark, boulebana,
multiarena och parkouranläggning. Här fi nns även sporthallen Färjehallen med bl.a.
tennisbanor, badmintonbanor, volleybollplan och innebandyplan.

Nordöst om korsningen Grövlegatan/Äppelvägen fi nns sportplatsen/fotbollsplan vid
Grövlegatan (s.k. Grövleplan). Öster om Grövlegatan fi nns ett motionsspår på ca 1800
meter som delvis är med belysning. Bredvid elljusspåret vid Grövlegatan fi nns även en
pulkabacke, höjden är ca 8 meter och längden ca 30 meter. När det fi nns tillgång till snö
är backen belyst och ger tillfälle för åkning med pulka.

Vid Trumpetsvampgatan fi nns en lekplats intill gc-vägen som idag börjar på Domher-
regatan. Gång- och cykelvägar fi nns genom natur- och parkområden i olika riktningar
från planområdet.

Vegetation och djurliv
Planområdet ligger inom stadsmiljö och hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för
växter eller djur.

Planområdet utgörs främst av plan terräng som lutar svagt från nordväst mot sydost.
Marknivån är kring +13 till + 14 m ö h. En viss nivåskillnad förekommer där gatumar-
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Grövlegatans möte med naturmarken, vy mot öster

ken möter naturmarken. I norr avgränsas Grövlegatan och naturmarken med ett dike. I
nordväst där Tryffelgatan möter naturmarken ligger naturmarken på en högre nivå än
lokalgatan och marken lutar från öst mot väst.

I söder gränsar planområdet den gång- och cykelväg som går i öst-västlig riktning, där
är planområdet i stort sett plant och inga större nivåskillnader förekommer.

Längs gång- och cykelvägen fi nns även en mer eller mindre raserad stenmur.

Tryffelgatans möte med naturmarken, vy mot söder
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Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. Längs gång- och cykelvägen fi nns en låg,
mer eller mindre raserad stenmur.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 13 till + 14 m ö h. Enligt SGU geologiska kartor består jordar-
ten inom området av postglacial fi nsand i områdets mittersta del och lerig morän i den
sydöstra och nordvästra delen.

Inom naturområdet väster om fastigheten Björnhovda 25:274 fi nns en 5 meter djup
grävd bevattningsbrunn till förmån till Björnhovda 25:282.

Gång- och cykelvägen i södra delen av planområdet, vy mot öst.

Jordartskarta, SGU
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Det fi nns ingen befi ntlig bebyggelse inom planområdet, men mellan Norra Sandåsga-
tan och Tryffelgatan fi nns främst äldre villabebyggelse där husen är uppförda i ett plan
med sadeltak, träpanel och utan källare.

Längs med östra sidan av Tryffelgatan fi nns nyare bebyggelse som tillkommit de
senaste åren och är delvis under byggnation. Bebyggelsen här skiljer sig från övrig
äldre bebyggelse och är modernare i sin utformning. Kulörerna är ljusa med främst
liggande träpanel. Övervägande ny bebyggelse har sadeltak med vissa undantag där
pulpettak förekommer.

Vid Tryffelgatan fi nns en transformatstation som redovisas i gällande plan som E-
område. Byggnaden har betongfasad och platt tak. Tillgång till transformatorstationen
sker från Tryffelgatan.

Bebyggelsen vid Domherregatan har övervägande träpanel av främst ljusa kulörer. De
fyra norra bostadstomterna är rätt djupa (50 m) och förhållandevis smala (ca 20 m).

Äldre bebyggelse utmed Tryffelgatan

Nyare bebyggelse utmed Tryffelgatan
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Kulturhistoria
Det fi nns inga kulturhistoriska lämningar i området. Stenmuren utgör inget skyddsob-
jekt enligt miljöbalken, men anses utgöra ett karaktärsgivande landskapsbildselement.

Tillgänglighet
Planområdet har en god tillgänglighet och avgränsar till ett välutbyggt gatusystem.
Gång- och cykelvägar fi nns i anslutning till planområdet. Tillgängligheten inom plan-
områdets södra och östra del är mindre god på grund av att området fått växa fritt och
består av mycket sly och snår.

Bostäder
Planområdet omges av fristående villabebyggelse.

Arbetsplatser och service
Söder om Järnvägsgatan ligger Färjestadens hälsocentral, sporthall samt Smaragdskolan
(årskurs 5-6). Färjestadens skola (årskurs F-4) ligger cirka 1 kilometer norr om planom-
rådet och gymnasium fi nns i Kalmar. Kommersiell service av olika slag och viss kom-
munal service fi nns i Färjestadens centrum cirka 1 kilometer nordväst om planområdet.
Serviceutbudet är koncentrerat till Storgatan samt till köpcentret Ölands Köpstad.

Del av stenmuren i planområdets södra del
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Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet ligger strategiskt, öster om Äppelvägen mellan Järnvägsgatan och
Storgatan som leder trafi kströmmar till Färjestadens centrum och fastlandet, men även
söder- och västerut. Grövlegatan i norr och Skogsgatan i söder utgör matarleder till
Äppelvägen.

Domherregatan och Tryffelgatan utgör mindre trafi kerade bostadsgator med vändplats
i slutet.

Gatunät
Grövlegatan leder trafi k till Äppelvägen som leder trafi kströmmar vidare inom Färje-
staden.

Gång- och cykelvägar
I norra delen av Grövlegatan fi nns gång- och cykeväg separerad med skiljeremsa som
ansluter till Äppelvägen i väster. I norra änden av Domherregatan fi nns gång- och
cykelstråk som leder österut mot Svampområdet.

GrövlegatanTryf
felgatan

Äppelvägen
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rre
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ta

n

No
rra

Sa
nd
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ga
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n

Skogsgatan

Flygfoto från eniro.se. Gul streckad linje - gång- och cykelbana. Orange streckad linje - cykelfält
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Kollektivtrafik
I nära anslutning till planområdet längs Äppelvägen fi nns hållplatser som trafi keras av
stadsbuss 404 in till Färjestadens centrum och vidare mot Kalmar med god turtäthet.
Hållplats Trastgatan fi nns cirka 120 meter nordväst om planområdet och hållplats
Äppelvägen cirka 260 meter sydväst. Från olika hållplatser i Färjestadens centrum går
även fl era regionbusslinjer mot bl.a. Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom planområdet och i närområdet fi nns inga separata parkeringsplatser utan parkering
sker på egna fastigheter.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via Grövlegatan, Tryffelgatan
och Domherregatan.

Grövlegatan, vy mot väst
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten, dagvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kom-
munala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten löper i planområdets norra del,
strax söder om Grövlegatan, likaså i planområdets södra del strax norr om gång- och
cykelvägen.

Lämpliga brandposter fi nns dels vid nuvarande vändplan Domherregatan och kors-
ningen Tryffelgatan/Grövlegatan.

Dagvatten
Kommunens underlag från 2015 visar att stora vattenansamlingar kan bildas inom
hela planområdet vid kraftiga skyfall. Dock har förutsättningarna förbättrats sedan
dess. Söder om området fi nns en dagvattenledning som utgör en möjlig anslutnings-
punkt för det nya detaljplaneområdet.

 Ett dike löper i planområdets norra del, söder om Grövlegatan och även längs med de
två sydligaste fastigheternas östra gräns.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Skanova är nätägare. El- och teleledningar
är förlagda utmed allmän platsmark (gång- och cykelväg, natur samt lokalgata).

I nordvästra delen av planområdet fi nns en befi ntlig transformatstation.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns vid
korsningen Skogsgatan/Norra Sandåsgatan, cirka 300 meter söder om planområdet.
Återvinningscentral fi nns inom avstånd av cirka 500 meter vid industriområdet i norr.

Det fi nns idag inget utbyggt fjärrvärmesystem utan alla bostadsfastigheters uppvärm-
ning sker med enskilda anläggningar.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Nederbörden väntas öka totalt sett och det ställer krav på anpassningsåtgärder. Det
kan också vara viktigt, särskilt i tätbebyggda områden, att avsätta områden som får
svämmas över, exempelvis fotbollsplaner eller lekplatser, och att vidta åtgärder för att
leda överfl ödigt vatten till dessa vid behov.

Städernas hårdgjorda ytor tenderar att bidra till översvämningar, eftersom ytvatten och
regn inte kan tas upp och infi ltreras ner i marken. I samband med planläggning och
exploatering av nya områden ska denna typ av ytor minimeras, genom att man strävar
efter att öka andelen genomsläppliga ytor.
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Värme, torka och vind
Förutom att det blir periodvis ökad nederbörd kommer det förändrade klimatet även
föra med sig längre perioder av torka än vad vi har idag. Torka inträffar oftast under
sommarperioden när trycket på vattenresurserna är som högst, från både djurhållning
och odling, bofasta och besökare. Den förlängda vegetationsperioden innebär samtidigt
att det fi nns behov av bevattning under en längre period av året än vad som varit fallet
tidigare. Under långa torrperioder sänks samtidigt grundvattennivån i kommunens
grundvattenförekomster och tillgången på vatten blir mindre.

Behovet av skugga kommer att öka i takt med ett varmare klimat och inte minst i
anslutning till byggnader och miljöer där barn och gamla uppehåller sig. Plantering av
träd för skugga är ett kostnadseffektivt sätt att klimatanpassa tätbebyggda områden,
samtidigt som det skapar förutsättningar för rekreation och bidrar till att höja attraktivi-
teten i urbana miljöer. Träd och buskar har även fördelen att de håller kvar och jämnar
ut kraftiga vattenfl öden. Även mörka material och färger kan ha negativ påverkan på
temperaturen vid värmeböljor.

Beräkningar och analyser av vind är osäkra men det förutspås att antalet dagar per år
med byvind (större än 20 meter per sekund) dubblas på 100 års sikt så det fi nns anled-
ning att tro att det blir något blåsigare i framtiden.

Planområdets vegetation, att det är obebyggt samt avsaknaden av hårdgjorda ytor ger i
nuläget gynnsamma värme- och vindförhållanden.

Skred och erosion
Planområdet är inte beläget inom område med risk för skred eller erosion.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Radon
Området ligger inom normal-lågriskområde.

Trafik
Planområdet gränsar till Grövlegatan i norr och Tryffelvägen i väster. Grövlegatan har
en begränsad trafi kmängd och nyttjas främst av trafi k till och från bostadsbebyggelse.

Buller
Närmaste större trafi kbullerkälla är Äppelvägen som är belägen cirka 150 meter nord-
väst om planområdet. Avståndet mellan Äppelvägen och den planerade bebyggelsen
gör att bullernivåerna inom planområdet inte bedöms överskrida några riktvärden för
bostadsbebyggelse.
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Förändringar

Natur

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då området tas i anspråk för bostadsbebyg-
gelse. Rumsligheten förändras i och med den nya bebyggelsen och området kommer
att få en mer luftig karaktär. Karaktären på Grövlegatan förändras och gaturummet
blir tryggare och ljusbilden mer tilltalande. Vegetation mot fastighetsgränser i öst och
väster bör bevaras i möjligaste mån för att skapa en visuell barriär mot angränsande
bebyggelse.

Lek och rekreation
Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation då områ-
det är vildvuxet och svårtillgängligt och ett genomförande av planen medför därmed
inga större förändringar gällande lek och rekreation. Det fi nns goda möjligheter för
rekreation i närområdet.

Vegetation och djurliv
Nybyggnation av bostäder i området innebär en påverkan på träd och vegetation.
Grönskan är dock viktig för områdets karaktär och bör bevaras i möjligaste mån.
Södra delen av planområdet planläggs som allmän platsmark NATUR där befi ntlig
vegetation eftersträvas att bevaras. I nordvästra delen av planområdet fi nns äldre ekar
med bevarandevärde som skyddas med egenskapsbestämmelse i plankartan.

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. Längs gång- och cykelbanan fi nns en låg,
mer eller mindre raserad stenmur. Muren utgör inget skyddsobjekt enligt miljöbalken,
men anses utgöra ett karaktärsgivande landskapsbildselement och skyddas i planen
med egenskapsbestämmelsen stenmur.
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet planläggs för bostadsändamål. Den planerade bebyggelsen är tänkt att
uppföras i två våningar i NCC:s koncepthus Design Duo, marknära lägenheter.

Tillkommande bebyggelse regleras i byggnadsarea, höjd och placering. Största tillåtna
byggnadsarea är 2000 m2 och högsta tillåtna nockhöjd är 10,0 meter. Vid kvartersmar-
kens norra del, intill Grövlegatan får marken inte förses med byggnad då VA-ledningar
fi nns förlagda där vilket regleras med prickmark och administrativ bestämmelse om
markreservat.

Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad ska
placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.

Bilder ovan, Design Duo
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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
i staden på liknande villkor. Tillgängligheten till området betraktas som god genom
områdets läge invid stadens kollektivtrafi kstråk och gång- och cykelvägnät. Ett
genomförande av detaljplanen kommer att öka tillgängligheten för människor med
olika fysiska funktionsnedsättningar genom att öppna upp området och minska fysiska
hinder.

Bostäder
Planens genomförande innebär ett tillskott på 28 nya bostadsrätter i fl erbostadshus
vilket bidrar till en mer varierad boendeform i Färjestaden där det idag är starkt
dominerat av fristående villabebyggelse.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planförslaget innebär inga förändringar avseende tillgängligheten till planområdet då
befi ntlig infrastruktur kommer nyttjas. Den tillkommande bebyggelsen angörs från
Grövlegatan i norra delen av planområdet.

Illustrationsplan
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Gatunät
Den tillkommande bebyggelsen angörs från Grövlegatan i norra delen av planområdet.

Gång- och cykelvägar
Inga förändringar kommer att ske. Befi ntlig infrastruktur kommer att nyttjas.

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker på kvartersmark, på den egna fastigheten. En parkeringsplats per lägen-
het inklusive gästplatser. Parkeringsplatser för boende föreslås ske vid bostaden enligt
illustrationsplanen och gästplatser föreslås lokaliseras till planområdets nordvästra del
intill transformatstationen.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten kan angöra via Grövlegatan, samt Domherregatan i söder.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning
Kommunen har stor brist på grundvatten för uttag av dricksvatten till kommunens
invånare och verksamheter. Arbete pågår för att både kortsiktigt och långsiktigt lösa
problemet. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten.

Vattenledningar går i planområdets norra och södra del. Föreslagen exploatering enligt
planförslaget ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och
dagvatten. Nya ledningar ska läggas inom vägområde för gata.

Dagvatten
Kommunens underlag från 2015 visar att vattenansamlingar med ett djup av 0,5-1 m
kan bildas inom hela planområdet vid kraftiga skyfall. Detta innebär inget problem
i dagsläget men när marken ska exploateras krävs åtgärder. Dock är åtgärder utförda
på dagvattennätet nedströms och dessutom planeras åtgärder uppströms, precis norr
om området. Ny bebyggelse och nya hårdgjorda ytor innebär också att nytt dagvatten
behöver tas om hand så att vattenkvalitén i Kalmarsund ej riskerar att försämras.

Inför samrådsskedet har en dagvattenberäkning tagits fram för att redogöra hur fl ödena
av dagvatten ser ut i dagsläget och hur de förändras efter en exploatering enligt
planförslaget. Beräkningarna utgår från riktlinjer P110 ”Avledning av dag-, drän- och
spillvatten”, framtagen av Svenskt Vatten.

Nuvarande dagvattensituation
Planområdet är 1,62 ha stort och består av tidigare odlingsmark som numera utgör
igenvuxen naturmark med en vildvuxen karaktär, delvis öppen och delvis igenvuxen
yta. Mindre regn tas troligtvis upp helt av växtligheten samt via infi ltration och avdunst-
ning. Vid större och mer långvariga regn letar sig troligtvis en del vatten från planom-
rådet till ett dike löper i planområdets norra del, söder om Grövlegatan och även längs
med de två sydligaste fastigheternas östra gräns. Dessa diken ansluter så småningom till
ledningssystemet och leds vidare till recipienten Kalmarsund.
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Söder om området fi nns en dagvattenledning med dimensionen 400 mm som utgör en
möjlig anslutningspunkt för det nya detaljplaneområdet.

Vid dagvattenberäkningar för grönytor och vegetation av olika slag används avrin-
ningskoeffi cienten 0,1. Med ovanstående förutsättningar genererar ett regn med 20 års
återkomsttid och 10 minuters varaktighet, samt klimatfaktor 1,25, ett dagvattenfl öde
på 58 l/s i en anslutningspunkt.

Marken inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta till största delen av
postglacial fi nsand (måttlig genomsläpplighet), vilket medför skapliga förutsättningar
för infi ltration av dagvatten. I mindre delar av planområdet (i nordväst och sydöst)
består marken av lerig morän vilket medför dåliga förutsättningar för infi ltration av
dagvatten.

Dagvattensituation efter exploatering

En exploatering enligt planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor i form av takytor
och asfalterade ytor. Nedanstående tabell redovisar marktyper samt avrinningskoef-
fi cienter efter en exploatering enligt planen. Antagandet baseras på högsta tillåtna
byggnadsarea och beräknade hårdgjorda ytor enligt exploatörens situationsplan.

Typ av yta     Area (m2)   Avrinningskoeffi cient

Byggnader inkl. uppfarter   2400    0,9

Parkering, infart   600    0,8

Gata     1300   0,8
Grönyta/vegetation   11 900   0,1

Totalt       16 200   0,3 (genomsnittlig)

Med ovanstående förutsättningar genererar ett regn med 20 års återkomsttid och 10
minuters varaktighet, samt klimatfaktor 1,25, ett dagvattenfl öde på 175 l/s i en anslut-
ningspunkt. Det innebär att dagvattenfl ödet från ett 20-årsregn efter en exploatering
enligt planen ökar med 117 l/s.

Enligt kommunens tekniska förvaltning kan områdets dagvatten efter exploatering
kopplas på den befi ntliga ledningen i norr efter att ha gått via någon form av fördröj-
ning. Anslutning till befi ntlig ledning ska ske via en ledning med en diameter på 160
mm. En sådan lednings kapacitet beror på med vilken lutning den läggs. En lutning på
0,5 ‰ medför en kapacitet på ca 5 l/s. Om ledningen istället läggs med en lutning på 5
‰ blir kapaciteten ca 20 l/s. Eftersom det är oklart exakt hur anslutningen kommer att
utformas används den lägre kapaciteten på 5 l/s i beräkningarna. Detta innebär att en
volym på 210 m3 behöver fördröjas. Ingen hänsyn har tagits till eventuell infi ltration.
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Föreslagen dagvattenlösning
Fördröjningen kan ske antingen i form av en öppen eller underjordisk lösning. Enligt
kommunens ställningstagande i översiktsplanen ska kommunen föreskriva öppna
dagvattenlösningar i samband med exploatering av nya områden. Höjdsättningen av
kvartersmarken bör därför göras så att en öppen lösning för dagvattenhanteringen blir
möjlig att genomföra.

Systemet ska dimensioneras för ett 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 enligt
Svenskt vattens P110. Den generella princip som bör beaktats är att dagvattnet ska
transporteras i öppna lösningar så långt det är möjligt, samt att dagvattnet ska tas om
hand nära källan. Inom kvartersmark fi nns möjlighet att anlägga fl era olika typer av
öppna lösningar som fördröjer och renar dagvatten och dessutom är estetiskt tilltalande.
Till exempel kan nämnas fördröjningsmagasin, olika former av öppna rännor och diken,
regnbäddar samt gröna tak.

Fördröjning
För att säkerställa att det är möjligt att fördröja erforderlig volym (210 m3) inom
planområdet har ett öppet dagvattenmagasin dimensionerats. Det fi nns en tillgänglig yta
på ca 1100 m2 inom område för NATUR. Här fi nns plats att anlägga ett fördröjnings-
magasin med ett djup på ca 25 cm och fl acka slänter som rymmer 210 m3. Utfl ödet från
magasinet kan skickas till den befi ntliga dagvattenledningen söder om planområdet
med en ledning med dimensionen 160 mm. Magasinsvolym har dimensionerats för
ett utfl öde på max 5 l/s. Troligtvis går det att infi ltrera en viss mängd dagvatten i
magasinet, vilket medför att storleken kan minskas. Detta måste dock kontrolleras med
geotekniska undersökningar.

Planområdet är lågt beläget jämfört med kringliggande bebyggelse. Eftersom planom-
rådet dessutom ligger på en plats där vatten riskerar att samlas vid större regn rekom-
menderas att två grunda avvattningsstråk anläggs i nord-sydlig riktning på vardera sida
bebyggelsen i mitten av planområdet. Stråken bör ha kapacitet att omhänderta fl öden
från större regn (minst ett 20-årsregn).

Principskiss för utformning av regnbädd
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Dagvattenföroreningar
Dagvatten från parkeringsytorna och gatorna riskerar att föra med sig föroreningar
och bör därför renas innan det når anslutningspunkten. Rening föreslås ske genom
att s.k. regnbäddar med lämpliga växter anläggs längs parkeringsplatserna och att
dagvattnet från parkeringen leds via dessa innan det transporteras vidare.

Översvämningsskydd
Dagvattensystemet ska utformas för att klara av att fördröja ett 20-årsregn. För att
kunna omhänderta stora fl öden såsom t.ex. 100-årsregn räcker inte ledningssystem
och fördröjningsmagasin till. Området bör höjdsättas så att byggnader inte tar skada
ens vid extrem nederbörd och instängda områden bör undvikas. Avvattningsstråk
rekommenderas som översvämningsskydd för fl öden från kringliggande bebyggelse.
Se stycket ” Fördröjning” ovan.

Bebyggelse inom planområdet får endast bestå av källarlösa hus, vilket regleras
genom egenskaps-bestämmelse b1.

El och tele
E. ON är nätägare och svarar för elförsörjningen.

Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. Bredband fi nns utbyggt till
samtliga telestationer i kommunen.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen. Avfallshantering och möjlighet till källsortering/
återvinning ordnas inom den egna fastigheten. Förslagsvis underjordiska behållare för
gemensam hantering av hushållsavfall/matavfall. KSRR:s regler och rekommendatio-
ner för avfallsutrymmen ska beaktas.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Även om planområdet inte ligger inom riskområde för översvämning innebär ny
bebyggelse och hårdgjorda ytor en ökning av dagvatten som tas om hand enligt
förslag under rubriken ”Teknisk försörjning-Dagvatten”.

Värme, torka och vind
En exploatering enligt detaljplanen innebär att mark tas i anspråk för bebyggelse och
hårdgjorda ytor, vilket är sådant som kan medföra ett förändrat lokalklimat i form av
exempelvis värmeöar och lokalt förändrade vindförhållanden. I och med en mindre
ökad andel hårdgjorda ytor i området bedöms det dock att planen inte påverkar lokala
klimatförhållanden.

Vid högre temperaturer är större allmänna ytor betydelsefulla då människors benägen-
het att vistas utomhus ökar med stigande temperaturer och inom planområdet fi nns
ytor med plats för rekreation. Det är även betydelsefullt att möta behovet av kyla i
tätbebyggda områden vid värmeböljor, genom grönska och öppen dagvattenhantering
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som kan användas för rekreation men även har möjlighet att svämma över vid höga
fl öden. Man bör även sträva efter att bevara så mycket träd och övrig vegetation som
möjligt mellan den nya bebyggelsen och den befi ntliga.

Utseende för ny bebyggelse och fasadernas färgskala kan med fördel bestå i huvudsak
av ljusa, dova färger vilket är främjande på temperaturen vid värmeböljor.

Radon
Ny bebyggelse sker med radonskyddat utförande så att risk för otätheter mot marken
minimeras. Källarlösa hus föreslås.

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad trafi kmängd på upp
till 112 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafi krörelser per
bostad i området per dygn.

Buller
Ökningen bedöms inte medföra buller över gällande riktvärden.
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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 dagvattendamm och förskola.
Planförslaget stämmer inte överens med översiktsplanen.
Behovet av förskola har sedan översiktsplanens antagande mättats då förskolan vid
Skiffergatan/Granitvägen är planlagd och bebyggd, även vid HållbarPlats fi nns plan-
lagd mark för förskola och därmed är behovet av förskola tillgodosett. Likaså gäller
behovet att dagvattendamm som redan är tillgodosett söder om Skogsgatan som tar
hand om det vatten som kommer österifrån. Därmed anses planområdet lämpligt för
annan typ av användning än den som föreslås i översiktsplanen.

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.

Gällande översiktsplan, antagen 2015-03-24
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: F212 - Del av fast. Björnhovda 25:2, Tryffelgatan-Domherregatan
Lagakraftvunnen 2014-01-14
Planen medger bostäder i områdets västra och södra del i en våning och en största
byggnadsarea på 200 m2  varav komplementbyggnad får vara högst 50 m2. För planom-
rådet redovisas allmän platsmark, NATUR1.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: F90 - Del av fast. Björnhovda 25:2, ”Grövleplanen”.
Lagakraftvunnen 1989-11-16
Planen medger idrott och en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter. Norra delen av planom-
rådet får endast bebyggas med uthus och garage.

Detaljplan: F166 - Björnhovda 1:10, del av 25:2 samt Torlsunda 1:10 m.fl .
Lagakraftvunnen 2005-04-19.

Gällande planer
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Planen medger bostäder i en våning och en största total byggnadsarea på 200 m2 per
tomt varav uthus totalt 50 m2. Byggnaderna ska ha sadeltak och takkupor får anordnas
till högst 1/4 av taklängden. Endast källarlösa hus. Huvudbyggnad ska placeras minst
4 meter från tomtgräns och förrådsbyggnad placeras minst 1 meter från tomtgräns.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Detaljplan: F150 - Björnhovda 1:14, 1:25 m.fl .,
Fastställd 1973-05-11.
Planen medger friliggande bostäder i en våning.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

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 Naturvårdsver-
kets 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.

Enligt förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnad bör buller från väg
inte överskrida:

•  55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

•  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en
sådan ska anordnas vid byggnaden.

Om detta inte är möjligt att uppnå bör

•  minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

•  minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för buller vid
en bostadsbyggnads fasad. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA
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mot det tidigare 55 dBA. Ändringen började gälla den 1 juli 2017 men kan tillämpas på
planärenden som har påbörjats efter den 2 januari 2015. Det innebär att ändringen kan
tillämpas på aktuellt planförslag.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter.
Riktvärden fi nns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen samt PM10 (partiklar i
utomhusluft). Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön.

Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planens genomförande medför
lokalt en liten ökning av trafi ken men inte i sådan omfattning att utomhusluften försäm-
ras.

Vatten
Det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Öland som omfattar
hela ön samt delavrinningsområdet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som
sträcker sig från strandskogen väster om landborgskanten hela vägen ner till Ölands
södra udde. I Kalmarsund påverkas ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten
(SE562000-162271) av dagvatten från planområdet. Ytvattenförekomsten har fastställda
MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte god
kemisk status och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen fi nns risk att varken
god kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid.

(En exploatering enligt planen medför att marken delvis kommer att hårdgöras av
bebyggelse och asfalterade ytor vilket innebär att dagvatten kommer att behöva tas
om hand. I planbeskrivningen redovisas vilka dagvattenfl öden en exploatering enligt
planförslaget beräknas medföra. Planförslaget möjliggör fördröjning av dagvatten
som kan kompletteras med andra åtgärder (t.ex. rain gardens) som hjälper till att rena
dagvattnet. Därmed bedöms inte planen medföra risk för att miljökvalitetsnormerna för
Kalmarsund ska påverkas negativt.)

Planområdet är även beläget inom grundvattenförekomsten Västra Öland (SE699265-
155070). Den kvantitativa och kemiska statusen är idag god och det bedöms inte vara
någon risk för att statusen ska försämras. Planområdet är beläget inom verksamhets-
område för kommunalt vatten och avlopp och det fi nns inga kända markföroreningar
inom planområdet. Kommunen bedömer att grundvattenförekomsten inte kommer att
påverkas negativt av planens genomförande.

Områdesskydd 7 kap
Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB.

Generellt biotopskydd
Planområdet berörs inte av något generellt biotopskydd.
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Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området.

Kommunala beslut

Klimatstrategi
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klima-
tarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående
klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål
fi nns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärm-
ningsformer.

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.

Översiktsplanen från 2015 anger ett antal ställningstaganden kopplade till bostadsför-
sörjning, bl.a. att kommunen ska arbeta för en blandning av bostäder i olika storlekar
och upplåtelseformer i tätorterna.

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.
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Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra en
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för kommunens
ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2017-10-26 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kom-
munens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande
miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, med-
borgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag
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 bostadsrätter i varierande storlekar. Detta kommer förhopp-
ningsvis att tillföra en mer varierad social sammansättning i området.

˗ Området ligger nära offentliga inrättningar, gång- och cykelväg samt busshållplats.
Detta ses som positivt ur en jämlikhetsaspekt.

˗ Områdets närhet till skola och sporthall samt gc-vägar och allmänna kommunikationer
kan verka som en positiv kraft för barns och ungdomars möjlighet att klara sig själva.

˗ I planområdets närhet fi nns gång/cykelvägar, fotbollsplan, pulkabacke och motions-
spår för olika åldrar. Sporthall och närhet till naturlandskap med goda rekreations- och
upplevelsemöjligheter fi nns också inom cykelavstånd från planområdet. Detta kan
förhoppningsvis verka för en god fysisk hälsa för alla boende 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.

˗ Förslagsvis planeras bostadshus och förråd så att en tydlig rumsbildning bildas. Inram-
ning av bostadsområdet kan ske med hjälp av exempelvis staket eller planteringar. Detta
för att skapa en trygg boendemiljö.
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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
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att
uppkomna rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där kommunen är
huvudman ska ske i samråd med kommunen.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av
övriga anläggningar inom kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare för.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen
antas. Avtalet ska reglera ansvar och kostnader för anslutning till VA tillsammans med
byggnation av dessa ledningar. Avtalet ska också säkra ett dagvattensystem som klarar
ett regn med en återkomsttid på 20 år. Även fastighetsrättsliga frågor ska regleras i
avtalet.

Ansvarsfördelning
NCC Sverige AB ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. Kommunen
ansvarar för övrigt genomförande inom allmän platsmark. Ansvarsfördelning regleras
i exploateringsavtalet.

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar våren 2018 och projektering planeras påbörjas omgå-
ende efter lagakraftvunnen plan.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Kommunen ska erhålla ledningsrätt på annans mark som initieras och bekostas av ex-
ploatören. Detaljplanen föranleder fastighetsbildning för kvartersmark för det aktuella
bostadskvarteret från exploateringsfastigheten, Björnhovda 25:2. Fastighetsbildning
sker genom avstyckning som ombesörjs och bekostas av exploatören.
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Servitut
VA-ledningar fi nns i planområdets norra del och dessa skyddas genom prickmark och
administrativ bestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kommunen ska erhålla ledningsrätt på annans mark som initieras och bekostas av
exploatören.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad
Plankostnader betalas av NCC Sverige AB.

Kostnad för genomförande
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för samtliga fastig-
hetsrättsliga åtgärder i området. Exploatören bekostar även nödvändiga tekniska
utredningar.

Tekniska åtgärder

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

Energi och tele
Planförslaget innebär en utbyggnad av elledningar. Det ska ske samordnat och i samråd
med E ON.

Planförslaget innebär en utbyggnad av teleledningar. Det ska ske samordnat och i
samråd med Skanova.
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Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
En exploatering enligt planen innebär en förändrad landskapsbild genom att vegeta-
tion påverkas och befi ntliga öppna ytor tas i anspråk för bebyggelse. Det bedöms dock
öka områdets totala attraktivitet jämfört med idag då det i nuläget är underutnyttjat.
Området är även idag svårtillgängligt, inte minst för personer med olika fysiska
funktionsnedsättningar, detta blir en positiv följdeffekt av detaljplanen genom att
öppna upp området och minska fysiska och visuella hinder.

Infrastruktur och kommunikation
I och med att det rör sig om en förtätning av befi ntlig stadsmiljö utnyttjas mark,
infrastruktur och resurser på ett effektivt sätt. Områdets läge innebär goda förutsätt-
ningar för hållbara transporter. Planen bedöms medföra en marginell ökning av trafi k
på Äppelvägen och Grövlegatan.

Boende och service
Detaljplanen innebär ett tillskott på 28 bostäder i attraktivt läge med goda pendlings-
möjligheter.

Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det
bedöms fi nnas goda möjligheter för detta inom planområdet.




