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Medverkande i planarbetet 

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun och av konsult på 

Tyréns AB. Följande personer har medverkat i planarbetet: 

Mörbylånga kommun: 

Anita Karlsson  Planarkitekt 

Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 

Magdalena Andersson  Miljöhandläggare 

Billy Gidö   VA-ingenjör 

Roland Nanberg  Landskapsingenjör 

Bengt Johansson  Mark- och exploateringschef 

Katrin Harmander  Gatuingenjör 

Tyréns AB: 

Johan Gustavsson  Planarkitekt 

 

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 11 september. 

Synpunkter framförs skriftligen till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Mörbylånga kommun 

386 80 Mörbylånga 

Eller via e-post till:  

miljobygg@morbylanga.se 

Vid frågor kontakta: 

Handläggare Anita Karlsson 

e-post: anita.k.karlsson@morbylanga.se 

tel. 0485-474 17 

Inledning 

Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det doku-

ment som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att besk-

riva 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 
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bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-

heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 

kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna 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 standardplanförfarande. 

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 figuren 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 vä-

sentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Granskning 
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventu-

ella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt till-

gängligt för granskning under minst tre veckor. Inför granskningen ska kommunen un-

derrätta 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. 

 

 

 

  Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Här befinner vi oss nu 

Möjlighet att inkomma med synpunkter 
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Syfte och omfattning 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ny bostadsbebyggelse norr om 

Järnvägsgatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och 

struktur ta hänsyn till omkringliggande bostadsområden. Vidare är syftet att tillskapa ett 

grönområde i form av en passage genom området. Befintliga ekar ska i så stor utsträck-

ning som möjligt bevaras. Syftet är även att omhänderta dagvatten i området. 

Sammandrag av planförslaget 

Området planläggs för bostäder och naturmark. Planen reglerar att en trädridå ska finnas 

och att ett antal värdefulla ekar inte får avverkas. Dagvatten fördröjs och leds till den 

anlagda kommunala dammen norr om planområdet. 

Bakgrund och uppdrag 

Ansökan om planändring för del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Färjestadens tätort in-

kom 2016-05-19.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-25 § 120 att ställa sig positiv till att 

pröva ansökan om detaljplan. 

Plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och BoKlok Housing AB. 

Handläggning och tidplan 

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om samråd i juni 2017. 

Beslut om granskning i oktober 2017. 

Antagande av detaljplanen i februari 2018. 

Laga kraft i mars 2018. 

Handlingar 

Till denna detaljplan hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2017-06-22. 

 Planbeskrivning, upprättad 2017-06-22. 

 Checklista för miljöbedömning, upprättad 2017-06-22. 

 Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2017-06-22. 

 Grundkarta, daterad 2017-04-20. 

 Bullerberäkning, daterad 2017-05-19. 

 Illustrationsplan, upprättad 2017-06-22. 

 Aktuell fastighetsförteckning. 

Läge och areal 

Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar och är beläget norr om Järnvägsgatan, drygt 1,5 

kilometer från Färjestadens centrum.  
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av Mörbylånga kommun. 

Förutsättningar 

Natur 

Landskap 
Planområdet utgörs av ett tätt och högt 

skogsparti. Runt planområdet finns tyd-

liga rumsliga avgränsningar i form av bo-

stadsområden i öster och väster, Järn-

vägsgatan i söder samt gång- och cykel-

väg och ett öppet fördröjningsmagasin 

för dagvatten i norr. Detta gör planområ-

dets närområde lättorienterat men plan-

området i sig är outnyttjat och otillgäng-

ligt.  

Lek och rekreation 
Knappt 500 meter väster om planområdet ligger Färjeparken med större lekplats, även-

tyrsbana för barn, skateboardpark, boulebana, multiarena och parkouranläggning. Här 

finns även sporthallen Färjehallen med bl.a. tennisbanor, badmintonbanor, volleyboll-

plan och innebandyplan.  

Motionsspår finns intill Grövleplan cirka 1 kilometer norr om planområdet. Därutöver 

finns gång- och cykelvägar som ansluter till natur- och parkområden i planområdets när-

het. 

Vegetation och djurliv 
Området är i stort sett plant och täckt av skog med såväl höga barr- och lövträd som 

lägre vegetation och buskage. Inom planområdet finns ett antal ekar som har bedömts 

vara värdefulla.  

Planområdet ligger inom stadsmiljö och hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för 

växter eller djur. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälnings-

plikt råder enligt Kulturminneslagen om fornlämning påträffas. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 
Planområdet är i stort sett plant och är beläget cirka 16 m ö h. 

Enligt SGU:s geologiska kartor består jordarten i planområdets västra del av postglacialt 

silt och i den östra av lerig morän. Inom hela planområdet bedöms marken ha låg ge-

nomsläpplighet. 

Planområdet sett från norr. 
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Byggnadskultur och gestaltning 

Arkitektur 
Själva planområdet är idag obebyggt. 

Omgivande villabebyggelse i är från 70- 

och 80-talen och är till största delen 

byggd i en våning. Husens utformning 

och arkitektur är varierande men tidsty-

pisk. Tomterna har en storlek på omkring 

1000 m2 och bebyggelsen är friliggande.  

Kulturhistoria 
Inom och i anslutning till planområdets 

norra del finns rester av två stenmurar. Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap i 

området och visar hur landskapsstrukturen en gång har sett ut. Därutöver finns inga tyd-

liga kulturhistoriska lämningar i området. 

Tillgänglighet 
Planområdet är plant och saknar fysiska hinder för människor med olika funktionsned-

sättningar. 

Bostäder 
Omkringliggande bostäder är friliggande äganderätter. 

Arbetsplatser och service 
I nära anslutning till planområdet ligger Färjestadens hälsocentral, sporthall samt Sma-

ragdskolan (årskurs 5-6). Detaljplan för en ny 7-9-skola i samma område har vunnit 

laga kraft våren 2017. Färjestadens skola (årskurs F-4) ligger knappt 2 kilometer nord-

väst om planområdet och gymnasium finns i Kalmar. Kommersiell service av olika slag 

och viss kommunal service finns i Färjestadens centrum cirka 2 kilometer nordväst om 

planområdet. Serviceutbudet är koncentrerat till Storgatan samt till köpcentrat Ölands 

Köpstad. 

Gator och trafik 

Tillgänglighet och orienterbarhet 
Via Järnvägsgatan i söder och befintliga gång- och cykelvägar norr om planområdet är 

tillgängligheten från alla väderstreck god och området har en tydlig rumslig avgräns-

ning. 

Gatunät 
Inom planområdet finns idag inga gator. Järnvägsgatan som går direkt söder om plan-

området är en huvudgata mot nordväst in till Färjestadens centrum.  

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägen norr om planområdet går i öst-västlig riktning och binder ihop de 

olika bostadsområdena. Den är del av att längre grönstråk som finns utpekat som natur-

område i kommunens översiktsplan. Från dagvattenmagasinet går en grusbelagd gång-

väg som följer ett annat grönstråk norrut. 

Befintlig bebyggelse på Champinjongatan 
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Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Järnvägsgatan som ligger cirka 500 meter väster om planom-

rådet. Hållplatsen trafikeras av stadsbuss 404 in till Färjestadens centrum och vidare 

mot Kalmar med god turtäthet. Från olika hållplatser i Färjestadens centrum går även 

flera regionbusslinjer mot bl.a. Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. 

Parkering och utfarter 
Omkringliggande bostadsbebyggelse har parkering på egen fastighet och utfart mot de 

olika lokalgatorna. 

Räddningsvägar 
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via Järnvägsgatan. 

Teknisk försörjning 

Vatten, brandvatten och spillvatten  
Planområdet ligger i nuläget delvis utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och avlopp. Enligt kommunens VA-plan träder kommunens ansvar för utbyggnad av det 

allmänna VA-nätet in när behov finns och exploateringen är en del av ett större sam-

manhang.  

Vatten- och spillvattenledningar finns förlagda längs Järnvägsgatan, Södra Sandåsgatan, 

Champinjongatan samt norr om planområdet i höjd med befintlig gång- och cykelväg. 

På Öland råder en generell vattenbrist. Det påverkar dock inte kommunens utbyggnad 

av vatten och avlopp utan detta löper på enligt gällande VA-plan. För att säkra framtida 

vattenförsörjning har en vattenledning dragits från fastlandet till Öland och under hösten 

2016 genomfördes helikopterflygningar över Öland för att undersöka var nya vattenfö-

rekomster kan vara lokaliserade. 

Närmaste brandposter finns på Södra Sandåsgatan och på Champinjongatan. 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom ett generellt 

dagvattenflöde som kommer från nordost 

och rör sig neråt mot Kalmarsund. En 

dagvattenledning finns förlagd i planom-

rådets västra del. Längs planområdets 

södra gräns mot Järnvägsgatan samt 

längs planområdets norra gräns finns di-

ken som tar hand om dagvatten. Ett annat 

dike går även i nord-sydlig riktning ge-

nom planområdets västra del.  

I kommunens översiktsplan anges att en 

förutsättning för ny bebyggelse i det aktuella området var att dagvattenfrågan utreddes 

och att förutsättningar skapades för uppsamling och fördröjning av dagvatten. Under 

2016 anlades därför en större översvämningsyta för dagvatten direkt norr om det nu ak-

tuella planområdet. 

Befintligt fördröjningsmagasin för dagvatten 

i anslutning till planområdet. 
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El och tele 
E.ON ansvarar för elförsörjningen i området. Elledningar finns förlagda längs planom-

rådets södra gräns vid Järnvägsgatan samt längs Södra Sandåsgatan och Champinjon-

gatan utanför planområdet. 

Skanova är nätägare för teleledningar i området. Teleledningar finns förlagda längs 

Järnvägsgatan samt längs gång- och cykelvägen norr om planområdet. 

Avfall och värme 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvarar för avfallshanteringen i området. 

Närmaste återvinningsstation finns vid korsningen Skogsgatan/N. Sandåsgatan, cirka 

350 meter från planområdet. Färjestadens återvinningscentral ligger på Industrigatan 

cirka 2 kilometer nordost om planområdet. 

Fjärrvärmeledningar finns förlagda i planområdets närhet.  

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 
Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning.  

Värme, torka och vind 
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 kända markföroreningar finns inom planområdet. 

Radon 
Utifrån planområdets markbeskaffenhet och geotekniska förutsättningar bedöms det 

ligga inom normalriskområde för radon. 

Trafik 
Planområdet gränsar till Järnvägsgatan i söder. Denna har enligt en trafikmätning i april 

2017 en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 1150 fordon per dygn, varav 5 % är tung trafik. 

Trafiken beräknas i framtiden öka till cirka 3200 fordon per dygn i samband med nyex-

ploatering av bostäder och förskola söder om Järnvägsgatan.  

Buller 
Närmaste större trafikbullerkälla är Järnvägsgatan som är belägen söder om planområ-

det. Med nuvarande trafikmängd krävs ett avstånd på 15 meter mellan vägmitt och be-

byggelse för att bullerriktvärdena inte ska överskridas. Med framtida beräknade trafik-

mängd blir motsvarande avstånd 20 meter. 
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Förändringar 

Natur 

Landskap 
En exploatering av området med ny bostadsbebyggelse innebär att området öppnas upp 

då delar av befintligt skogsparti försvinner. 

Lek och rekreation 
Närheten till Färjeparken gör att nya bostäder i området har god tillgänglighet till lek-

möjligheter. Norr om planområdet finns grönområden och grönstråk i flera olika rikt-

ningar som ger goda möjligheter till rekreation i närområdet. 

Vegetation och djurliv 
Nybyggnation av bostäder i området innebär en påverkan på träd och vegetation. Lum-

migheten och grönskan är dock viktiga för områdets karaktär och för avskärmning mot 

trafiken på Järnvägsgatan. Det bör därför eftersträvas att träd och vegetation bevaras i så 

hög grad som möjligt. För att säkerställa detta planläggs områdets västra och södra del 

som allmän platsmark NATUR. Inom kvartersmark säkerställs att tre värdefulla ekar 

inte får fällas genom egenskapsbestämmelse n1 samt att trädridå ska finnas längs plan-

områdets östra sida genom egenskapsbestämmelse n2. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Arkitektur 
Kvartersmarken planläggs för bostäder 

(B). Enligt exploatörens planer består den 

tänkta bebyggelsen av flerbostadshus i 

två våningar enligt BoKloks koncept Flex 

Basic. 

Största tillåtna byggnadsarea är 2500 m2, 

inklusive komplementbyggnader, varav 

största sammanhängande byggnadsarea är 

400 m2 (e1). Högsta tillåtna nockhöjd är 

10,0 meter och högsta våningsantal är två 

våningar (II). Längs kvartersmarkens 

östra och södra gräns får byggnad inte 

uppföras vilket regleras med prickmark. Mot Järnvägsgatan bör huvudbyggnader pla-

ceras parallellt med gatan för att skapa en fond mot denna och för att skapa rumsbild-

ningar längre in i kvarteret. Enligt kommunens underlag kan vattenansamlingar bildas i 

planområdets närhet vid kraftiga skyfall. Egenskapsbestämmelse b1 reglerar att endast 

källarlösa hus tillåts. 

Kulturhistoria 
I och med exploatering av området kommer delar av stenmuren inom planområdet att 

försvinna. Det bör utredas om stenar härifrån kan användas till att komplettera och för-

tydliga den stenmur som finns norr om planområdet. 

Bostäder 
Planens genomförande beräknas innebära ett tillskott på 40 bostäder i flerbostadshus. 

Exploatörens visualisering av planerad be-

byggelse. 
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Gator och trafik 

Angöring och utfarter 
Planförslaget innehåller ingen 

ny gatumark. De nya bostä-

derna angörs från Järnvägsga-

tan och infart möjliggöras ge-

nom att en del av kvartersmar-

ken går hela vägen ut till Järn-

vägsgatan. 

Gång- och cykelvägar 
För att de nya bostäderna ska 

ha god tillgänglighet till närlig-

gande bostads- och grönområ-

den samt till Färjestadens cent-

rum och olika servicefunkt-

ioner är det viktigt med en bra 

koppling från bostadskvarteret 

till den gång- och cykelväg 

som finns norr om planområ-

det. Genom kvartersmarken be-

höver ett genomgående stråk 

skapas mellan infarten från 

Järnvägsgatan och grönområdet 

runt dagvattenytan och sedan vidare till befintlig gång- och cykelväg. Stråkets exakta 

läge och utformning kommer att utredas vidare i den fortsatta planprocessen. 

Parkering 
Detaljplanen innehåller ingen utpekad mark för parkeringsändamål. Parkering till de 

nya bostäderna sker på kvartersmark. 

Räddningsvägar 
Räddningstjänsten kommer att ha god tillgänglighet till ny bebyggelse i området via in-

fart från Järnvägsgatan. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Ny bebyggelse bör, i enlighet med kommunens VA-plan, omfattas av kommunalt verk-

samhetsområde för vatten och avlopp då det ligger inom tätorten och det anpassas till 

befintliga strukturer och sammanhang. Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till be-

fintligt ledningsnät i området. Lämplig anslutningspunkt utreds vidare under planpro-

cessen.  

Befintliga brandposter i närområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet för att även omfatta 

en nybyggnation enligt denna plan. 

Dagvatten 
Dagvattenytan norr om planområdet anlades för att möjliggöra bebyggelse i området. 

Dagvatten som genereras från ny bebyggelse och nya hårdgjorda ytor som följd av 

Exploatörens situationsplan över planerad bebyggelse. 
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denna plan ska därför ledas dit så att dagvattnet kan fördröjas och renas innan det rör sig 

vidare mot recipienten som är Kalmarsund. Det är viktigt att dagvatten från området 

leds via antingen diket i planområdets norra ände eller via diket i den västra delen och 

inte mot diket vid Järnvägsgatan eftersom det då inte fördröjs så som det är tänkt. Det 

västra diket är möjligt att fylla igen eller flytta så länge kapaciteten blir densamma och 

vattnet fortsatt leds norrut. Som komplement till fördröjningen i den större ytan kan för-

dröjning och rening även uppnås genom olika lokala lösningar inom kvartersmarken, 

exempelvis s.k. rain gardens eller filterbrunnar. 

Under den fortsatta planprocessen ska dagvattenberäkning göras för att få fram hur stort 

dagvattenflöde en exploatering enligt planen genererar. 

Bebyggelse inom planområdet får endast bestå av källarlösa hus (b1). 

El och tele 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt elnät. E.ON ansvarar för elledningar i området och 

dessa finns förlagda inom allmän platsmark längs planområdets södra gräns vid Järn-

vägsgatan. 

Lämpliga anslutningspunkter till el- respektive telenät utreds under den fortsatta plan-

processen.  

Avfall och värme 
Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ordnas inom den egna fas-

tigheten. KSRR:s regler och rekommendationer för avfallsutrymmen ska beaktas. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 
Planområdet bedöms ligga inom normalriskområde för radon. Då lokala variationer kan 

förekomma bör grundläggningskonstruktion i ny bebyggelse ske med radonskyddat ut-

förande. 

Trafik 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas tillkommande bostäder enligt de-

taljplanen medföra en ökning av trafikmängden på cirka 63 fordon/dygn (ÅDT).  

Buller 
Den trafik som ny bebyggelse enligt denna detaljplan genererar bedöms inte ha någon 

betydande påverkan på trafikbullret från Järnvägsgatan. 

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 ex-

empelvis värmeöar och lokalt förändrade vindförhållanden. I och med bevarandet av na-

turområden samt en fortsatt grön och lummig karaktär i området bedöms det dock att 

planen inte påverkar lokala klimatförhållanden. 

Översvämning 
Även om planområdet inte ligger inom riskområde för översvämning innebär ny bebyg-

gelse och hårdgjorda ytor en ökning av dagvatten som behöver tas om hand. I detta fall 

ska dagvatten ledas till fördröjningsmagasinet norr om planområdet. 
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar 

Bedömningsgrunder 

De förändringar som detaljplanen medger bedöms inte 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 

och vattenområden. (3 kap MB) 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 

vatten för vissa områden i landet. (4 kap MB) 

 Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (5 kap MB) 

Planförutsättningar enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Mörbylånga 

kommun antogs 2015-03-24. Utöver 

platsspecifika ställningstaganden finns 

även generella som rör landskapet, infra-

struktur, kommunikation, boende, ser-

vice, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 

verksamheter och areella näringar. Dessa 

styr till lika stor del kommunens plane-

ring.  

Planområdet är utpekat som framtida bo-

stadsområde i kommunens översiktsplan. 

I översiktsplanen anges följande: 

 Dagvattenfrågan är extra viktig 

att utreda i området.  

 Ett släpp i nord-sydlig riktning 

ska finnas genom området som ansluter till den remsa med skog som finns norr 

om Skogsgatan. 

 Bebyggelsen ska följa omkringliggande struktur och utformningen ska följa 

samma mönster som området västerut utmed norra delen av Södra Sandåsgatan. 

Bland översiktsplanens generella förutsättningar och ställningstaganden anges bl.a. att 

det framför allt i den nordvästra kommundelen råder en bostadsbrist, att ny bebyggelse 

ska passa in i befintliga strukturer så att en alltför stor utspridning av bebyggelse mot-

verkas, samt att kommunen ska arbeta för en blandning av olika bostäder och upplåtel-

seformer i tätorterna. Planförslaget stämmer därmed överens med översiktsplanen och 

dess övergripande intentioner.  

Detaljplaner  
Gällande detaljplan  

F36 – Ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, fastställd 

1970-03-24. Planen medger park eller plantering i berört område. För området gäller 

även F150 – Tillägg till planbeskrivningar i samband med kommunens övertagande av 

huvudmannaskap för bl.a. Färjestadens vägförenings vägområde, laga kraft 2003-04-21. 

Utdrag ur översiktsplanen. 
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Omgivande detaljplaner 

F219 – Detaljplan för del av Björnhovda 

25:2 (HållBARplats Järnvägsgatan). 

Laga kraft 2016-04-15. 

F203 – Detaljplan för Björnhovda 

25:390 m.fl.. Laga kraft 2012-03-12. 

F194 – Detaljplan för Björnhovda 

25:389 m.fl.. Laga kraft 2009-06-17. 

Pågående planarbete 

Förslag till detaljplan för del av Björn-

hovda 25:2 (Rylgatan). Granskning sker 

sommaren 2017. 

Förslag till detaljplan för Björnhovda 

25:395 m.fl. (Safirvägen). Samråd sker 

sommaren 2017.  

Planförutsättningar enligt Miljöbal-

ken (MB) 

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark. 

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 friluftslivet ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt fri-

luftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar främst till att 

skydda bad, camping och övriga rekreationsvärden utmed kustbandet. Planområdet lig-

ger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag från bestämmel-

serna. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap 
Buller 

Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra skad-

liga effekter på människors hälsa. 

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller 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 

Gällande detaljplaner i området. 
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 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. 

Planområdet påverkas av trafikbuller från Järnvägsgatan. En bullerberäkning har tagits 

fram med utgångspunkt i den trafikmätning som har genomförts under våren 2017. Be-

räkningen visar att det med nuvarande trafikmängd krävs ett avstånd på 15 meter mellan 

vägmitt och bebyggelse för att bullerriktvärdena inte ska överskridas. Med framtida be-

räknade trafikmängd blir motsvarande avstånd 20 meter. 

Ett genomförande av planen med byggnation av 40 bostäder beräknas medföra en ök-

ning med ca 63 fordon per dygn (ÅDT). Den trafik som ny bebyggelse enligt denna de-

taljplan genererar bedöms inte ha någon betydande påverkan på trafikbullret från Järn-

vägsgatan. 

Luft 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. Rikt-

värden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen samt PM10 (partiklar i utom-

husluft). 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 trafiken 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 ke-

misk status och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen finns 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 bebyg-

gelse och asfalterade ytor vilket innebär att dagvatten kommer att behöva tas om hand. 

Genom lokala dagvattenåtgärder inom kvartersmarken och därefter fördröjning och re-

ning vid översvämningsytan norr om planområdet bedöms planens genomförande inte 

medföra risk för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för Kalmarsund. 

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 verksamhetsom-

råde för kommunalt vatten och avlopp och det finns inga kända markföroreningar inom 

planområdet. Kommunen bedömer att grundvattenförekomsten inte kommer att påver-

kas negativt av planens genomförande. 

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

Övriga planförutsättningar 

Landskapsbildsskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildsskydd. 

Rödlistan 
Inom planområdet finns inga rödlistade arter registrerade.  

Kommunala beslut 

Klimatstrategi 
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klimat-

arbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående kli-

matanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål finns 

bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärmningsfor-

mer. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Mörbylånga kommun arbetar för närvarande med att ta fram ett bostadsförsörjningspro-

gram. I dagsläget anger översiktsplanen ett antal ställningstaganden kopplade till bo-

stadsförsörjning, 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 fy-

siska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder för 

personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen. 

Checklistor 

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 
Slutsatsen från checklistan är att planförslaget inte bedöms medföra några negativa soci-

ala konsekvenser.  

 De bostäder som föreslås kan ge en mer varierad social sammansättning i områ-

det. 

 Närheten till offentliga inrättningar, gång- och cykelvägar samt busshållplats är 

positivt ur jämlikhetssynpunkt. 

 Närheten till skola, sporthall samt gång- och cykelvägar och allmänna kommuni-

kationer kan verka som en positiv kraft för barns och ungdomars möjlighet att 

klara sig själva. 
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 Närheten till gång- och cykelvägar, sporthall, aktivitetspark för olika åldrar, na-

turlandskap och goda rekreation- och upplevelsemöjligheter kan verka för en 

god fysisk hälsa för alla boende i området. 

 Avståndet till kommersiella inrättningar är en nackdel. 

Checklista för miljöbedömning 
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10)/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 miljöbedöm-

ningen 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 miljö-

konsekvensbeskrivning, MKB.  

Ställningstagande till miljöbedömning 
En checklista, daterad 2017-06-22, har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kom-

munens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande 

miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft. Under ge-

nomförandetiden ska planen normalt sett inte ändras eller upphävas om inte särskilda 

skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 

utgång fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 

utgång kan dock planen ändras eller upphävas utan uppkomna rättigheter behöver beak-

tas. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för planens genomförande i 

dessa delar. 

Skanska/BoKlok ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark 

Kommunen ansvarar för allmänna VA-ledningar inom området. 

E.ON ansvarar för elnätet i området. 

Skanova ansvarar för teleledningar i området. 

KSRR ansvarar för avfallshantering. 

Avtal 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och Bo-

Klok Housing AB. 

Tidplan för genomförandet 
Detaljplanen bedöms vara klar för antagande i februari 2018. 
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Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning för det aktuella bostadskvarteret från exploa-

teringsfastigheten, Björnhovda 25:2. Fastighetsbildning sker genom avstyckning och 

ombesörjs av exploatören. 

Ekonomiska åtgärder 

Plankostnad 
Plankostnader betalas av BoKlok Housing AB. 

Kostnad för genomförande 
Kostnader för VA-anslutning samt nybyggnation av bostäder betalas av BoKlok 

Housing AB. 

Förändringar i infrastrukturen inom allmän platsmark betalas av kommunen. 

Kostnadsfördelning 
Exakt kostnadsfördelning ska regleras i exploateringsavtalet. 

Tekniska åtgärder 

Vatten och avlopp 
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter anvi-

sas av kommunens tekniska affärsverksamhet i samband med exploateringsavtal. 

Energi och tele 
Anslutning till el- och telenätet ska ske i samråd med E.ON respektive Skanova. 

Tekniska utredningar 
En dagvattenutredning ska tas fram och bekostas av BoKlok Housing AB. 

Dokumentation och kontroll 
Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunens tekniska af-

färsverksamhet. Detaljprojektering ska utföras enligt detaljplan och exploateringsavtal 

och vara underställd kommunens kontroll. Granskning ska ske löpande och omgående. 

Brister och anmärkningar meddelas omgående och förnyad granskning ska ske då detta 

avtalas. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

En exploatering enligt planen innebär en förändring av områdets karaktär då ett skogbe-

vuxet naturområde tas i anspråk för bebyggelse. En exploatering bedöms dock öka om-

rådets attraktivitet jämfört med idag då det i dagsläget är otillgängligt och outnyttjat.  

Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 40 bostäder i attraktivt läge med närhet till ser-

vice och med goda pendlingsmöjligheter. I och med att det rör sig om en förtätning av 

befintlig stadsmiljö utnyttjas mark, infrastruktur och resurser på ett effektivt sätt.  

Områdets läge innebär goda förutsättningar för hållbara transporter, med bl.a. närhet till 

goda bussförbindelser och gång- och cykelstråk. I och med att området öppnas upp i 

nord-sydlig riktning binds Järnvägsgatan ihop med gång- och cykelstråket norr om plan-

området och det grönstråk som finns där. 

Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. I och 

med att en dagvattendamm finns direkt norr om planområdet finns goda förutsättningar 

för en hållbar dagvattenhantering. 

Planen bedöms medföra en marginell ökning av trafik på Järnvägsgatan. 

 

 

 


