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Detaljplan för del av Isgärde 6:17 mfl 
Ottos väg 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

 

Planområdets förutsättningar 

Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga 

naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden? 

Planförslagets förutsättningar 

Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens 

översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan? 

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 

mark och vatten  

djur- och växtliv  

biologisk mångfald  

befolkning 

människors hälsa 

landskap och bebyggelse  

forn-, kulturlämningar och annat kulturarv  

luft och klimatfaktorer 

materiella tillgångar 

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter 

 

 

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande 

miljöpåverkan. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och 

enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Om planen antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska påverkan beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB). 
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Planens syfte 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder 

som i skala, placering och utformning anpassas till områdets 

skogskaraktär. 

Områdets skogskaraktär kan bevaras genom att framtida bebyggelse 

placeras en bit in från vägen och att områdets ekar tillsammans med 

en trädridå utmed vägen i norr bevaras. För att ytterligare anpassa 

bebyggelsen regleras färgskalan på tak och fasad till matta, mörkare 

kulörer (minsta svärta 50 enligt NCS-systemet) eftersom mörka 

byggnader har en benägenhet att upplevas som mindre och lättare 

smälter in i skogliga omgivningar. Att reglera exploateringsgraden 

per fastighet så att den anpassas till kringliggande befintlig 

bebyggelse bidrar även det till att bevara områdets karaktär.  

 

Planområdet 
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. Om 

checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

 JA 

 

NEJ 

Detaljplan inom Natura 

2000-område. 

      X 

Detaljplan för 

tillståndspliktig 

verksamhet enligt MKB 

förordningen bil. 3 

      X 

 

 

Planområdets förutsättningar 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Lagenligt skyddad natur 

Berörs     

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 3 

kap? 

Miljöbalkens 3 kap handlar 

om grundläggande 

bestämmelser för 

hushållning av mark- och 

vattenområden. Bl.a. 

områden av riksintresse för 

naturvården, 

kulturmiljövården, rörliga 

friluftslivet, samt övriga 

riksintressen. 

      X       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 4 

kap? 

Miljöbalkens 4 kap handlar 

om särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark 

och vatten för vissa områden 

i landet. Gällande Öland: 

turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga 

friluftslivets, intressen ska 

särskilt beaktas vid 

bedömningen av 

tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller 

andra ingrepp i miljön. 

X       Öland är i sin helhet av riksintresse för 

sina höga natur- och kulturvärden. 

Riksintresse rörligt friluftsliv och obruten 

kust. Föreslagen exploatering bedöms inte 

innebära någon påverkan på riksintresset. 

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 

Miljöbalkens 7 kap handlar 

om skydd av områden: 

Naturpark, naturreservat, 

kulturreservat, naturminne, 

biotopskyddsområde, djur- 

och växtskyddsområde, 

strandskyddsområde, 

vattenskyddsområde, 

landskapsbildskydd   

      X       

- Natura 2000-område?       X       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Regionalt skydd 

Berörs     

- område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde 

(länsstyrelsens 

naturvårdsplan)? 

      X Länsstyrelsen utreder reservatsbildning 

för lövskogsområde med grov ek väster 

om planområdet. Aktuellt planområde 

ingår inte i utredningsområdet eftersom 

det vid fältbesök inte bedömdes ha några 

högre naturvärden. Länsstyrelsen har 

genomfört en inventering av skyddsvärda 

träd i Mörbylånga kommun, från området 

väster om 136:an vid Borgholms 

kommungräns ner till Ölandsbron. Inga 

skyddsvärda träd har registrerats inom 

planområdet.  

- nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper är 

skogsområden med mycket 

höga naturvärden. 

      X       

Kommunalt skydd 

Berörs     

- område som bedömts vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

      X  
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Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Översiktsplan  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

         X Planområdet ligger i södra delen av 

område föreslaget för nya bostäder, 

b1 – Linsänkevägen. I 

beskrivningen av området anges 

att:  

Ny bebyggelse ska läggas en bit in 

från vägen för att spara befintliga 

träd och områdets skogskaratkär. 

Ny bebyggelse inne bland träden 

ska vara mörk i kulör och 

materialitet för att smälta in i 

skogen.  

Ny bebyggelse ska ansluta till 

skogen med mindre strövstigar och 

bidra till att det är enkelt att nå 

skogen, också för allmänheten på 

samma sätt som den befintliga 

bebyggelsen idag gör. 

Exploateringsgraden per fastighet 

för ny bebyggelse ska inte vara 

högre än den befintliga 

bebyggelsen. 

Befintlig stig i västra delen av 

planområdet föreslås i 

översiktsplanen utgöra en del av 

cykelprojektet fyr till fyr, g/c1 – 

röhällakrysset till Stora Rör.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

   X Utöver platsspecifika 

ställningstaganden finns även 

generella som rör landskapet, 

infrastruktur, kommunikation, 

boende, service, delaktighet, 

säkerhet, klimat, energi, 

verksamheter och areella näringar. 

Dessa styr till lika stor del 

kommunens planering.  

Vad gäller dagvatten framgår att 

kommunen ska verka för en öppen 

hantering, omhändertagande nära 

källan, att andelen hårdgjorda ytor 

ska minimeras och att föroreningar 

i mesta möjliga mån ska renas 

innan de når diken, vattendrag eller 

havet.  

Detaljplanen föreslår lokalt 

omhändertagande av dagvatten 

genom infiltration. Förhållandena 

för infiltration är goda och en 

relativt stor andel av området 

sparas som naturområde. 

Hårdgjorda ytor minimeras och 

utgörs av lokalgata samt hustak.  

Översiktsplanen anger även att i 

samband med planläggning ska 

klimatrisker kartläggas och 

åtgärder vidtas som förebygger 

framtida klimatpåverkan.  

Planområdet ligger som lägst ca 

+17 möh, vilket innebär att det inte 

föreligger någon risk för 

översvämning till följd av 

förväntad höjning av havsnivå.  

Planförslaget bedöms som helhet 

stämma överens med 

översiktsplanens intentioner 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Mark- och vattenanvändning 

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller 

vattenanvändning i området: 

    

- i förhållande till faktiska 

förhållanden? 

       X Nuvarande skogsmark kommer att 

bebyggas och omvandlas till 

bostadsområde. 

 

- enligt gällande plan? X             Planområdet är inte tidigare 

planlagt. 

 

Lokalisering och adderande effekter 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter 

X    

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter 

X         

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

X                   

 

 

Miljömål 

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 

    

- strider mot nationella 

miljömål? 

X             Planen berör främst miljömålet 

”God bebyggd miljö” och bedöms 

följa målets intentioner.  

- strider mot regionala 

miljömål? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- strider mot lokala miljömål? X                   

- strider mot nationella 

folkhälsomålen? 

X                   

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

X                   

- kan orsaka skada på 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt? 

X         

 

 

 

Miljökvalitetsnormer, MKN enl. 5 kap MB 

Kan genomförandet av planen 

medföra: 

    

- att MKN för buller 

överträds? 

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid icke väsentlig 

ombyggnad av 

trafikinfrastruktur är 65 dBA 

ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad). 

X             Genomförda bullerberäkningar 

visar att gällande riktvärden inte 

riskerar att överskridas vid 

föreslagna bostäder. 

- att MKN för luft överträds? 

Regeringen har fastställt 

miljökvalitetsnormer för 

luftföroreningshalter i 

tätorter. Riktvärden finns för 

svaveldioxid, kvävedioxid, 

bly, bensen, kolmonoxid, 

bensen samt PM 10 (partiklar 

i utomhusluft). 

X             Luften i Mörbylånga kommun är 

av god kvalitet. Ökad trafik till 

följd av detaljplanen bedöms inte 

medföra att luftkvalitén försämras. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- att MKN för vatten 

överträds?  

Enligt Åtgärdsprogram för 

Södra Ölands vattendistrikt 

2009-2015 behöver 

kommunerna utveckla sin 

planläggning så att MKN för 

vatten uppnås och inte 

överträds. 

 

 

X        Planområdet ligger inom 

grundvattenförekomst SE628596-

154217, Mörbylånga-Borgholms 

kalkberg. Grundvattnet har god 

kemisk och kvantitativ status. 

Ny bebyggelse ska anslutas till 

kommunalt vatten- och avloppsnät. 

Det finns inte några kända 

markföroreningar i området. 

Grundvattenförekomsten bedöms 

inte påverkas negativt av 

detaljplanens genomförande. 

Ytvattenförekomsten SE564250-

162500, S n Kalmarsund har 

måttlig ekologisk status. Den 

kemiska statusen är god (utan 

överallt överskridande ämnen). 

God ekologisk status ska uppnås 

2027. 

Exploatering av området innebär 

att ytor hårdgörs och att dagvatten 

uppkommer. Enligt SGU 

geologiska kartor består jordarten 

av flygsand vilket ger mycket goda 

förutsättningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten 

genom infiltration. 

Delar av skogsområdet skyddas 

som NATUR samt 

översvämningsyta i plankarta vilket 

säkerställer möjlighet till 

infiltration av dagvatten. Områdets 

lågpunkter ligger inom föreslagna 

naturområden. I dessa områden 

finns också träd och buskar som 

aktivt tar upp vatten och minskar 

risken för att dagvatten ska bli 

stående i lägre liggande delar. 

Ytvattenförekomsten bedöms inte 

påverkas negativt av detaljplanens 

genomförande. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Miljöfarlig verksamhet enligt MB 

Anger planen förutsättningar 

för verksamheter som: 

    

- kräver tillstånd, anmälan 

eller samråd enligt 

miljöbalken? 

X         

Innebär projektet att någon 

verksamhet eller åtgärd enligt 

bilaga 3 i Förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivning, 

blir aktuell (om sådana fall 

ska bedömning göras enligt 

bilaga 2)? 

X                   

 

 

 

 

Alternativ 

Vad innebär nollalternativet    Detaljplanen genomförs inte och 

området förblir obebyggt. Marken 

kan fortsätta att användas för 

skogsproduktion (tall). 

Har alternativ studerats             X Olika alternativ på utformning har 

studerats vilket mynnade ut i det 

aktuella planförslaget.  

Kan alternativa lägen eller 

utformningar ändra 

miljöpåverkan 

      X       Alternativa lägen riskerar att ta i 

anspråk jordbruksmark eller skog 

med högre naturvärden.  
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Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- instabilitet i 

markförhållandena eller de 

geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

X             Risken för ras och skred är 

allmänt låg i kommunen, till följd 

av dominerande jordarter och den 

flacka eller lätt sluttande 

topografin.  

Enligt SGU:s geologiska kartor 

består jordarten i planområdet av 

flygsand.  

 

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

X                   

- risk för erosion? X                   

- förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

X         

Har det aktuella området 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt 

varvid miljö- och 

hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

X 

      

       Inte vad som är känt av 

kommunen. I området finns inget 

registrerat MIFO-objekt. Innan 

tallskog planterades i området 

användes området troligen som 

betesmark.  

Vatten 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- förändring av 

grundvattenkvalitén? 

X              
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- minskning av 

vattentillgången i någon yt- 

eller grundvattentäkt? 

X                   

- förändring av 

flödesriktningen för 

grundvattnet? 

X                   

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller dränerings-

mönster med risk för 

översvämning/uttorkning? 

      X       Exploatering av området medför 

att ytor hårdgörs och uppkomst av 

dagvatten. Exploateringen är 

förhållandevis liten och 

infiltrationsytor säkras som 

NATUR samt skydd som 

översvämningsyta i plankarta. 

Marken har mycket god 

genomsläpplighet. Planen tillåter 

endast källarlösa hus. 

 

- förändringar i 

ytvattenkvalitén 

(bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och 

omblandning)? 

X                   

- förändrat flöde eller 

riktning eller 

strömförhållanden i något 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

X                   

 

 

 

Vegetation 

Bedöms projektet att 

orsaka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av 

växtarter eller 

växtsamhällen? 

      X       Träd kommer att behöva avverkas 

och en del av vegetationsskiktet 

tas bort vi anläggande av vägar 

och byggnation av bostäder.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad växtart eller 

växtsamhälle? 

X             Enligt artportalen (2017-05-05) 

har inga rödlistade arter 

rapporterats inom planområdets 

avgränsning. En ask (EN) står 

strax utanför planområdet, vid 

nordöstra hörnet, längs vägen. 

Gräset kösa (NT) rapporterades 

2011 vid åkerkant öster om 

området.  

Blåsippa är spridd inom området, 

såväl som i lövskogarna runt 

omkring. Blåsippa är inte rödlistad 

men fridlyst enligt 

Artskyddsförordningen. Arten är 

vanlig kring området och 

exploateringen bedöms inte 

påverka artens överlevnad i 

området. Hänsyn tas för att arten 

ska kunna finnas kvar inom 

planområdet. Vid platsbesök 

2017-04-26 förekom blåsippa som 

mest talrikt i norra delarna som 

föreslås skyddas som NATUR i 

plan.  

Länsstyrelsen utreder 

reservatsbildning för 

lövskogsområde med grov ek 

väster om planområdet. Aktuellt 

planområde ingår inte i 

utredningsområdet eftersom det 

vid fältbesök inte bedömdes ha 

några högre naturvärden. 

Länsstyrelsen har genomfört en 

inventering av skyddsvärda träd i 

Mörbylånga kommun, från 

området väster om 136:an vid 

Borgholms kommungräns ner till 

Ölandsbron. Inga skyddsvärda 

träd har registrerats inom 

planområdet. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- införande av någon ny 

växtart? 

 X       Vissa arter kan tillkomma i 

trädgårdar i området.  

 

Djurliv 

Bedöms projektet 

orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av 

djurarter i området 

(däggdjur, fåglar, fiskar, 

reptiler, skaldjur, insekter)? 

X         

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad djurart (enligt 

Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art eller 

habitatdirektiv? 

X             Inga rödlistade eller skyddade 

arter finns registrerade i 

planområdet enligt Artportalen 

2017-05-05. Svart majbagge (NT) 

rapporterades strax utanför 

planområdet 2016, vid huset 

längst ner på Ottos väg.  

 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens 

förflyttningar och rörelser? 

X              

 

 

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

X        I planområdets västra del leder en 

mindre väg, Ottos väg, från väg 

964 och ner till ett hus strax söder 

om planområdet. Därifrån 

fortsätter en stig söderut, genom ett 

lövskogsområde. Detaljplanen 

förhindrar inte fortsatt nyttjande av 

lövskogsområdet som 

rekreationsområde.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

X         

 

 

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik? 

X        Planområdet ligger i anslutning till 

väg 964, som leder mellan Isgärde 

och Stora Rör. Vägen trafikeras av 

ca 360 fordon/dygn (ÅDT) enligt 

Trafikverket. Tillkomsten av 

bebyggelse enligt planförslaget 

bedöms inte ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik. 

 

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av 

hälsofarliga ämnen? 

X         

- ökning av nuvarande 

ljudnivå? 

X         

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade 

gränsvärden? 

 X       Genomförda bullerberäkningar 

visar att gällande riktvärden inte 

riskerar att överskridas vid 

föreslagna bostäder. Enligt 

plankarta kan bostäder hamna som 

närmast ca 15 meter från vägmitt. 

Beräkningarna har inkluderat 

Trafikverkets beräknade framtida 

trafikökning. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- vibrationer som kan störa 

människor? 

X                   

Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

X                   

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

 X       Nya ljussken till följd av trafik till 

och från föreslagna bostäder 

bedöms medföra liten påverkan 

för befintlig fastighet som ligger 

mitt emot föreslagen ny lokalgata. 

- stora eller rörliga skuggor? X                   

 

 

Säkerhet 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- explosionsrisk? X                   

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

X                   

- föroreningar X              

- risk för att människor 

utsätts för strålning (radon 

eller elektromagnetiska fält)? 

X   Området ligger enligt SGU 

översiktliga karta inom låg-

normalriskområde för radon.  

- att människor utsätts för 

någon hälsofara (tex. 

otrygghet eller oro)? 

X              
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

X              

- någon förändring eller 

skada på eventuella 

fornlämningar? 

X             Det finns inga kända 

fornlämningar i området. 

Anmälningsplikt råder enligt 

kulturmiljölagen om fornlämning 

påträffas. 

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet 

eller skapas någon för 

allmänheten obehaglig 

landskaps- eller stadsbild? 

X        Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för byggnation av 

bostäder som i skala, placering 

och utformning anpassas till 

områdets skogskaraktär. 

Områdets skogskaraktär kan 

bevaras genom att framtida 

bebyggelse placeras en bit in från 

vägen och att områdets ekar 

tillsammans med en trädridå 

utmed vägen i norr bevaras. För 

att ytterligare anpassa 

bebyggelsen regleras färgskalan 

på tak och fasad till matta, 

mörkare kulörer (minsta svärta 50 

enligt NCS-systemet) eftersom 

mörka byggnader har en 

benägenhet att upplevas som 

mindre och lättare smälter in i 

skogliga omgivningar. Att reglera 

exploateringsgraden per fastighet 

så att den anpassas till 

kringliggande befintlig bebyggelse 

bidrar även det till att bevara 

områdets karaktär. 

 



 Detaljplan för Isgärde 6:17 19 (25) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 14/588 

 2017-05-18 

  

 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Luft och klimat 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

X         

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller 

lokalt)? 

X        Bevarande av grönområden med 

träddungar ger goda 

förutsättningar för ett bra 

lokalklimat.  

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

X                   

 

Lokal klimat 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- att solljusförhållanden 

ändras  

 X       Tallskogen inom kvartersmark 

behöver tas ner, vilket kommer att 

öka ljusinsläppet i området.  

- att starka vindar eller 

kalluftssjöar skapas 

X                   

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 

förnyelsebar naturresurs? 

X                   

- att mål och riktlinjer i 

grushushållningsplanen 

motverkas? 

X                   
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Beskrivning av områdets natur 

Platsbesök har gjorts i februari och i april 2017. Området utgörs av planterad uppvuxen 

gallrad, gles, tallskog. Tallskogen har inslag av medelåldrig björk och gran. Enstaka 

ekar står i området. Ekarna har mätts in på plankarta. 

 

Figur 1. Ottos väg. Planområdet på vänster sida. Foto mot söder. 

 

Figur 2. Gallrad, gles, tallskog i planområdet. Linsänkevägen skymtar mellan träden i norr. 
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Vid gallring i skogen har hassel avverkats, vilka nu skjuter nya skott och utgör ett inslag 

i buskskiktet. Även buskskiktet är glest men i vissa delar finns snår av hallon och 

björnbär. 

Fältskiktet är ganska rikt med olika gräs och örter. Vanliga arter som noterades vid 

platsbesök i april var vårfryle, vitsippa, blåsippa, harsyra och ekorrbär. Gullviva 

noterades i den norra delen av planområdet. Blåsippa är spridd i området och är vanligt 

förekommande i lövskogarna i närområdet. I den norra delen av området förekom 

blåsippan mer talrikt än i den centrala delen av planområdet.  

 

 

Figur 3. Vitsippor och blåsippor i norra delen av planområdet. Hassel skjuter nya skott.  

 

Marken i området är sandig med torra till friska förhållanden. Höjdförhållandena är 

något varierande, mellan ca 17,5 och 19,5 meter över havet. I den sydvästra delen av 

planområdet finns en höjd, en ”sandvall” med vegetation och träd. På sandvallen står en 

grövre ek med stamdiameter ca 60 cm. 
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Figur 4. Grövre ek på sandvall i sydvästra delen av planområdet. 

 

Figur 5. Grövre ek på sandvall. 
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Det fanns inget stående vatten i området vid platsbesöken. Det var relativt torrt i marken 

även i lägre liggande delar. 

Länsstyrelsen utreder reservatsbildning för lövskogsområde med grov ek väster om 

planområdet. Aktuellt planområde ingår inte i utredningsområdet eftersom det vid 

fältbesök inte bedömdes ha några högre naturvärden. Länsstyrelsen har även genomfört 

en inventering av skyddsvärda träd i Mörbylånga kommun, från området väster om 

136:an vid Borgholms kommungräns ner till Ölandsbron. Inga skyddsvärda träd har 

registrerats inom planområdet. 

Enligt artportalen (2017-05-05) har inga rödlistade arter rapporterats inom planområdets 

avgränsning. En ask (EN) står strax utanför planområdet, vid nordöstra hörnet, längs 

vägen. Gräset kösa (NT) rapporterades 2011 vid åkerkant öster om området. Svart 

majbagge (NT) rapporterades strax utanför planområdet 2016, vid huset längst ner på 

Ottos väg.  

Blåsippa är inte rödlistad men fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Arten är vanlig 

kring området och exploateringen bedöms inte påverka artens överlevnad i området. 

Hänsyn tas för att arten ska kunna finnas kvar inom planområdet. Vid platsbesök 2017-

04-26 förekom blåsippa som mest talrikt i norra delarna som föreslås skyddas som 

NATUR i plan.  

Andra arter som finns rapporterade för området i Artportalen, men som inte är rödlistade 

eller fridlysta är: taigaörnbräken, liljekonvalj, hundäxing, lundgröe, häckvicker, tandrot, 

buskstjärnblomma, åkervädd, måbär, stenbär, murgröna (2011). 
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Ställningstagande 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön, 

hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte 

behöva genomföras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.  

- Detaljplanen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen. 

- Planförslaget stämmer överens med översiktsplanens intentioner. 

- Detaljplanen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

överskrids. Området har mycket goda förutsättningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten genom infiltration. Delar av 

skogsområdet skyddas som NATUR samt översvämningsyta i plankarta 

vilket säkerställer möjlighet till infiltration av dagvatten. Områdets 

lågpunkter ligger inom föreslagna naturområden.  I dessa områden finns 

också träd och buskar som aktivt tar upp vatten och minskar risken för att 

dagvatten ska bli stående i lägre liggande delar.  

- Det finns inga kända fornlämningar i området. Anmälningsplikt råder 

enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. 

- Området saknar högre naturvärden. Blåsippa är spridd inom området, 

såväl som i lövskogarna runt omkring. Arten är fridlyst enligt 

artskyddsförordningen. Hänsyn tas för att arten ska kunna finnas kvar 

inom naturområde i planområdet. Blåsippa är vanligt förekommande 

kring området och exploateringen bedöms inte påverka artens överlevnad. 

Det är av värde att skydda den grövre eken på sandvallen i sydvästra 

delen av planområdet. Eken står inom föreslaget naturområde och 

skyddas genom planbestämmelse. 

- Detaljplanen bedöms inte leda till att riktvärden för buller från vägtrafik 

överskrider gällande riktvärden. Bullerberäkningar som inkluderar 

framtida uppskattade trafikmängder har genomförts. 
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För Mörbylånga kommun 

Upprättad av  

 

 

 

Magdalena Andersson 

Miljöhandläggare 

 

 


