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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 27 mars 2023.

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

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

Vid frågor kontakta: 
Handläggare Fredrik Meurling 
e-post: fredrik.meurling@morbylanga.se 
tel. 0485-471 51

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun: 
Fredrik Meurling   Planchef 
Liselotte Hagström   Miljöhandläggare 
 
Olle Dahlkild    Arkitekt SAR/MSA konsult

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande.  
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön. 
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område finns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och 
redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vattenom-

3 april 2023

Beslut om rättelse enligt 36 § 
förvaltningslagen (2017:900)

Godkänns av: Michael 
Jonsson Granstedt, ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

råden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen 
under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter 
och skyldigheter, 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 bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 

Detaljplaneprocessen begränsat standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
förfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med begränsat standardförfarande och 
nedan följer en kortare beskrivning av processen, se även figuren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten under minst fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända 
sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att 
lämna synpunkter.

Granskning

Då ett begränsat planförfarande tillämpas genomförs ingen granskning.

Antagande och laga kraft
Beslut om att anta detaljplanen fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det 
att protokollet från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att ändra den del av gällande detaljplan M64 för fastigheterna 
Stora Vickleby 15:1 och 15:2 för att göra det möjligt till skola och tillfällig vistelse. 
Detaljplanen, i den delen som avses ändras, syftar till att möjliggöra byggnation för 
kursverksamhet.
 
Sammandrag av planförslaget
Planändringen innebär att planbestämmelser läggs till för att tillåta det som åsyftas. 
De två fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 sammanläggs till en fastighet.

Bestämmelsen S och O(Skola, Tillfällig vistelse) gällande användning innebär att 
skolverksamhet med internatboende får förekomma. Det är den verksamhet som också 
finns inom den övriga delen av Capellagården.

För att minimera förändringarna i förhållande till gällande detaljplan behålls övriga 
bestämmelser: F (Friliggande), II (antal våningar), m (kulturskydd) och o (källare får ej 
byggas). Bestämmelsen gällande byggnadshöjd (max 7 meter) behålles. Dock med till-
lägget att två huvudbyggnader får uppföras.

Bestämmelsen m gällande utformning, som behålls men nu enligt nya riktlinjer be-
nämns k1, innebär att hänsyn ska tas till bebyggelseområdets egenart beträffande mate-
rialval, fasadutformning och dylikt vid ny-, om- eller tillbyggnad.

Under rubriken Administrativa bestämmelser har följande införts: Marklov krävs för 
fällning av träd med en omkrets större än 30 cm mätt 1,3 meter över mark.

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring av detaljplanen inkom från Stiftelsen Capellagården den 6 
december 2021 avseende ändring av befintlig detaljplan M64 för fastigheterna Vick-
leby 15:1 och 15:2.

Capellagården driver förutom de etablerade undervisningsformerna inom keramik, tex-
til, möbel, byggnadsvård och trädgård ett antal fristående kurser under läsåret och som 
sommarkurser under ferieperioden. Dessa kurser, med Capellagårdens anknytning till 
natur och naturmaterial, kan/bör ofta vara utomhus men vid olämpligt väder behöver 
de en väderskyddad lokal. Tanken är att skapa en generell lokal för en mängd använd-
ningsområden inom hantverkskursernas ramar.

En kompletterande, generellt användbar, enkel lokal har därför skisserats och förslag 
till placering och utformning har tagits fram. Den har kommit att benämnas ”lada för 
kurser” vilket innebär att byggnaden inte innehåller några specifika rum utan det hela 
består av ett stort rum, en portik och ett förråd. Byggnaden knyter an till Capellagår-
dens tradition och inriktning samt öländsk tradition. 

Beslut om planläggning fattades av Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-17.

Plankostnadsavtal daterat 2022-07-06 har upprättas mellan kommun och intressent. 
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Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap 6 §/5 kap 7 §. 
    - Samrådsbeslut i nämnd, februari 2023

- Antagande i nämnd, maj 2023
- Laga kraft, juni 2023 

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

Plankarta med planbestämmelser, daterad den 16 februari 2023
Planbeskrivning, daterad den 16 februari 2023
Checklista miljöbedömning, daterad den 16 februari 2023
Aktuell grundkarta, daterad 4 oktober 2022
Aktuell fastighetsförteckning, daterad 16 februari 2023 

Läge och areal
Planområdet är beläget i Vickleby och gränsar i väster till Carl Malmstens väg, i norr 
till Capellagårdens trädgård, i öster till Capellagårdens Keramikverkstad och i söder 
till villafastigheterna Stora Vickleby 5:27 och 5:30. Carl Malmstens väg avskiljer även 
i norr och öster till angränsande fastigheter.
Planområdet omfattar ca 0,27 ha.
                        

Läge                                                                                  

Markägoförhållanden
Fastigheterna ägs av Stiftelsen Capellagården.
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Förutsättningar

Natur

Landskap, vegetation och djurliv
Den östra fastigheten är planerad som en traditionell villaträdgård med träd, buskar, 
gräsmatta och viss odling.

Den västra fastigheten används idag som upplag och tillfällig parkering och kan idag 
uppfattas som en villatomt som saknar hus. Den avgrusade ytan tillsammans med upp-
laget på den södra delen ger ett provisoriskt och oordnat intryck.

I den södra tomtgränsen finns ett bestånd av träd och buskar liksom i den västra delen 
mot Carl Malmstens väg. Där finns också en stenmur.

Marken sluttar svagt mot väster.

Lek och rekreation
Fastigheten med elevbostad (den östra) har uteplatser för samvaro medan den västra 
fastigheten saknar ytor för detta ändamål.

Fornlämningar
Det finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på cirka 36 meter över nollplanet i RH 2000. 
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av postglacial sand.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Vickleby är en av de små och lite gammaldags radbyar som finns på Öland. Här finns 
många och väl bevarade historiska byggnader. Dessa är inventerade av Gunnar Mag-
nusson och Sabine Wiese 1995. Närmaste byggnader är i norr Capellagårdens växthus 
från år 2020 och dess huvudbyggnad. Huvudbyggnaden är från ca 1820-1830 då i en 
våning och i skiftesverk. I slutet på 1800-talet byggdes övervåningen på med taktegel 
och fin träpanelarkitektur. I öster ligger Capellagårdens keramikverkstad med taktegel 
och putsade fasader från år 2000, i söder och väster ligger villor i ett och ett halvt plan 
med takpannor och träfasader från1990-talet.

Fornlämningar

Det fi nns inga kända fasta fornlämningar inom planområdet. En arkeologisk ut-
redning har utförts sydväst om området med fynd av efter boplats L1955:2193. 
Öster om området finns boplats beskriven L1956:4289 enligt Fornsök 
Riksantikvarieämbetet. Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen om fornlämning 
påträffas.
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Kulturhistoria

Vickleby ligger inom riksintresse för kulturmiljö 3 kap 6 § MB. Av beskrivningen för 
Albrunna - Vickleby Områdeskod: 84008005 framgår att i Stora Vickleby är gårds-
anläggningarna spridda längs den ca 500 meter långa bygatan. I f d manbyggningar 
inryms också Carl Malmstens Capellagården. Planförslaget ligger väster om gårdsbild-
ningen runt bygatan. Genomförandet av planförslaget bedöms inte påverka bebyggel-
semiljön negativt. 

Tillgänglighet

Carl Malmstens väg gränsar till fastigheterna på tre sidor vilket innebär att tillgänglig-
heten till planområdet är mycket bra.

Bostäder
Den befintliga villan på fastigheten Stora Vickleby 15:1, kallad ”Bruna Villan”, är 
byggd på 1940-talet i en och en halv våning och används idag som elevbostad.

Arbetsplatser och service
I samhället finns Capellagården med utställningslokaler, publika trädgårdar, och en 
butik för försäljning av trädgårdsprodukter med ekologisk inriktning. Bo pensionat har 
rum för uthyrning och restaurang. För övrigt finns café, förskola och en fotbollsplan. 
Butiker och övrig service finns i Mörbylånga och Färjestaden ca 8 km åt vartdera hål-
let.

Gator och trafik

Gemensamhetsanläggning
Gatumarken ”Carl Malmstens väg” som omger fastigheterna ingår i en gemensamhets-
anläggning med beteckningen GA:3.

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet ligger i direkt anslutning till Carl Malmstens väg vilket betyder att till-
gänglighet och orienterbarhet är god.

Gatunät
Gaturummet upplevs som en del av Vicklebys småskaliga miljö med varierande bebyg-
gelse och mycket grönska. Den västra, nord-sydgående delen, av Carl Malmstens väg 
är bredare och upplevs mer som en traditionell villagata. Gatustandarden är enkel utan 
separata gång- eller cykelvägar. Detta fungerar ändå på ett trafiksäkert sätt i och med 
att trafiken är så lågfrekvent.
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Gång- och cykelvägar
Det lokala vägnätet är lågfrekventerat och kombinerar samtliga trafikslag.

Kollektivtrafik
Närmast busshållplats ligger vid Runsbäcksvägen cirka 1,5 km från planområdet.

Parkering, varumottagning, utfarter
Den avgrusade ytan som används för tillfällig uppställningsplats, på fastigheten 15:2, 
har in-och utfart från Carl Malmstens väg, den del som ligger norr om planområdet. 
Elevbostäderna har parkering på Capellagårdens parkering väster om Capellagårdens 
trädgård. Angöring och lastning till Capellagårdens keramikavdelning sker öster om 
planområdet. Där finns också en personalparkering för Capellagården.

Övrig parkering för Capellagårdens del sker på egna marken norr och söder 
om Mattssons väg, väster om Carl Malmstens väg, Parkeringen fungerar både 
som besöksparkering och till dels som personalparkering. Under sommaren när 
besökstrycket är som störst kan parkeringen vara fylld någon dag. Andra tider är 
behovet och utnyttjande lägre. Ytterligare en parkeringsplats finns väster om Norlings 
väg, cirka 20 platser. De är reserverade på Capellagården personal.

Räddningsvägar

Tillgängligheten för räddningstjänsten är god i och med att tre sidor av fastigheterna 
gränsar till gatumark. Den del av Carl Malmstens väg som går i nordsydlig riktning är 
räddningsväg.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Fastigheten Stora Vickleby 15:1 är ansluten till det kommunala vattennätet. Fastighe-

Ledningskarta
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ten Stora Vickleby 15:2 är för närvarande inte ansluten till det kommunala vattennätet. 
Närmaste brandpost ligger längs Ester Adolfssons gata cirka 200 meter söder om plan-
området.

Spillvatten 
Fastigheten Stora Vickleby 15:1 är ansluten till det kommunala spillvattennätet. 
Anslutning till fastigheten går över fastigheten Stora Vickleby 15:2. Fastigheten Stora 
Vickleby 15:2 är för närvarande inte ansluten till det kommunala spillvattennätet. 

Dagvatten
Dagvatten infiltreras i mark som består av postglacial sand i lämplig omfattning. 
Möjlig anslutning till kommunens dagvattennät finns i anslutning till Carl Malmstens 
väg.

El och tele

E ON svarar för elförsörjningen i området. 

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste kommunal återvinningscentral 
finns i Färjestaden på ett avstånd av cirka sju kilometer. 
Den befintliga bostaden uppvärms idag med jordvärmepump. 

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet består idag av en stor del genomsläpplig yta i form av gräs och grus. 
Inom planområdet finns inga tecken på återkommande översvämningar.

Värme, torka och vind
Läget och miljön i omgivningen gör att planområdet inte är extra utsatt för dessa kli-
matpåfrestningar.

Skred och erosion
Läget och markens beskaffenhet innebär mycket låga risker för skred och erosion.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom lågriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU

Trafik
Trafiken kring planområdet är helt lokal, genomfartstrafik är möjlig men sker i mycket 
liten omfattning. Carl Malmstens väg trafikeras av boende i de villor som finns längs 
gatan och längre söderut, cirka 30 st. En förskola finns öster om planområdet med per-
sonalparkering inom fastigheten. Capellagårdens keramikavdelning har lastplats och 
personalparkering direkt öster om planområdet. Det pågår en utbyggnad med villor 
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längst söderut vid Carl Malmstens väg, totalt kommer cirka 30 villor att uppföras.

Buller
Trafikbullernivån är låg och innebär inte några störningar. Andra bullerkällor finns inte. 

Förändringar
Allmänt

Planen innebär en begränsad ändring av den gällande detaljplanen M64. Förändringen 
berör endast fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2. Förändringen syftar till att 
medge uppförande av kurslokal för Capellagården. Den nuvarande elevbostaden ska 
fortsätta att fungera som sådan.

Planändringen innebär att planbestämmelsen ändras för att tillåta det som åsyftas. De 
två fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 sammanläggs till en fastighet.

Tillkommande bestämmelser

Bestämmelsen S och O (Skola, Tillfällig vistelse) gällande användning tillkommer och 
innebär att endast skolverksamhet med internatboende får förekomma, utöver det be-
fintliga B (bostad). Det är den verksamhet som också finns inom den övriga delen av 
Capellagården.

Under rubriken Administrativa bestämmelser har följande införts: a1 Marklov krävs 
för fällning av träd med en omkrets större än 30 cm mätt 1,3 meter över mark.

Ändrade beteckningar enligt nya riktlinjer för befintliga bestämmelser

F (Friliggande), bestämmelsen har ersatts med e1, e2, e3, e4

II (antal våningar), bestämmelsen har ersatts med 2,0 samt h1 7,0

m (kulturskydd), bestämmelsen har ersatts med k1

o (källare får ej byggas) bestämmelsen har ersatts med b1

Längs den norra fastighetsgränsen mot lokalgatan minskas bredden på ”prickmarken” 
(mark där byggnad ej får uppföras) för att tillåta den nya byggnaden att ligga närmare 
lokalgatan.

   

Natur
Landskap

Den planerade byggnaden kommer att forma gaturummet på ett tydligt sätt och sam-
tidigt skapa en fri markyta på den södra delen av fastigheten för utomhusverksamhet. 
Denna kommer att bestå av icke hårdgjorda ytor med egenskaper som tillåter dagvatten 
att infiltreras på ett bra sätt. Befintliga träd och buskar i väster och söder avses bevaras 
och/eller förnyas för gatubildens skull och som en avskiljande del mot grannfastighe-
terna i söder.
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Planförslag

Utsnitt Detaljplan M64
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Lek och rekreation
Den nya användningen av fastigheten innebär en förstärkning av barnens möjligheter 
till lek och annan verksamhet. Ursprunget till idén om en ”lada för kurser” var just 
att skapa väderskydd för den barnverksamhet som Capellagården driver bland annat i 
samverkan med kommunen. 

Tomtdelen söder om den planerade byggnaden kommer att utformas som en robust 
gräsmatta för alla slag av hantverk och andra aktiviteter med omgivande träd och bus-
kar.

Vegetation och djurliv
Den biologiska mångfalden får bättre förutsättningar med den nya verksamheten. Den 
befintliga grusade ytan tas bort liksom upplagsområdet och de ersätts av grönska och 
den nya byggnaden. Befintliga träd och buskar sparas, se ovan. Marken sluttar svagt 
mot väster och en viss anpassning till gatans lutning kommer att krävas. Detta kan ske 
utan stora markarbeten. 

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Den planerade byggnaden tar fasta på inslaget av ekonomibyggnader för jordbruket i 
Vickleby som förebild, lador och uthus finns av många skilda slag. Arkitekturen ska 
vara enkel och med tydlig anpassning såväl mått- och formmässigt som materialmäs-
sigt. Se illustration nedan. Form- och idémässigt hålls en nära relation till de byggna-
der som finns inom Capellagården. Traditionen från Siv och Carl Malmsten är viktig 
att hålla vid liv samtidigt som nutiden ska sätta sina spår vid utformningen. Fasader 
kläs med träpanel och taket kläs med papp på trekantlister.

Kulturhistoria
Förslaget stärker det kulturhistoriska sammanhanget genom byggnadens placering 
(längs med gata) och utformningen som tar lokala ekonomibyggnader som förebild 
med portik, skjutportar och hög takresning.

Bostäder
Den befintliga villan på fastigheten Stora Vickleby 15:1, kallad ”Bruna Villan”, är 
byggd på 1940-talet i en och en halv våning och används idag som elevbostad. 
Förändringen innebär inte någon påverkan.

Arbetsplatser och service
Förändringen innebär att Capellagårdens roll som arbetsgivare och utbildare kan stär-
kas. Fler kurser kan anordnas, särskilt kommer barnverksamheten att få nya och bättre 
förutsättningar.



Samrådshandling 
Detaljplan för Stora Vickleby 15:1 och 15:2
Sida 14

Gator och trafik

Gemensamhetsanläggning
Gatumarken är en gemensamhetsanläggning med beteckningen GA:3.

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet ligger i direkt anslutning till Carl Malmstens väg och i direktkontakt med 
Capellagårdens trädgård via en befintlig öppning i muren som avgränsar trädgården. 
Tillgängligheten är alltså god och orienterbarheten är tillräckligt bra i och med att den 
här delen av Capellagårdens verksamhet inriktas på kursdeltagare, ej allmänheten. 
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Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering för fastighetens behov kommer att ordnas i samband med Capellagårdens 
ordinarie parkering nordväst om Capellagårdens trädgård. En angöring direkt till 
fastigheten möjliggörs genom att byggnaden placeras ca tre meter från tomtgräns. 
Handikapparkering kan ordnas vid Capellagårdens keramikbyggnad där det idag finns 
personalparkering.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Då området ligger inom kommunens verksamhetsområde kan den nya byggnaden 
anslutas till befintligt nät, det gäller vatten och avlopp för hantverksverksamheten. 
Toaletter finns i Capellagårdens hus, Bokhuset, som ligger i direkt anslutning på andra 
sidan av gatan.

Spillvatten 
Då området ligger inom kommunens verksamhetsområde kan den nya byggnaden an-
slutas till befintligt spillvattennät. Se ovan.

Dagvatten
Regnvatten kan tas tillvara i så stor utsträckning som möjlig. Anslutning av den nya 
byggnaden kopplas till kommunalt dagvattennät. 
 
Planområdet, tillika fastigheten, har en area på cirka 2.700 m2. Den nya byggnaden har 
en area på 170 m2. En del av angöringsytan norr om byggnaden mot Carl Malmstens 
väg kan behöva hårdgöras, area cirka 30 m2. Befintlig byggnad har en area på cirka 80 
m2. Övriga ytor kommer att vara genomsläppliga för dagvatten. Det innebär att 90 % 
av tomten kommer att vara genomsläpplig medan 10 % kommer att vara bebyggd eller 
hårdgjord. Detta innebär att dagvatten kommer att kunna tas om hand inom fastigheten 
för de flesta regnmängder. Vid extrema vattenflöden som ej hinner infiltreras kommer 
vattnet att fritt söka sig västerut på samma sätt som sker idag. 

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Skanova är nätägare. Förändringen innebär 
inte någon påverkan. 

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste kommunala sopstation finns i 
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Färjestaden på ett avstånd av cirka sju kilometer. Capellagården har dessutom en egen 
sopstation öster om planområdet på ett avstånd av ca 200 meter. Förändringen innebär 
inte någon påverkan. Den nya byggnaden kommer initialt inte att vara uppvärmd. 

Hälsa och säkerhet

Trafik
Förändringen innebär en viss minskning av biltrafiken i anslutning till planområdet i 
och med att den befintliga uppställningsytan tas bort. 

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. 
För området redovisas generellt ”Riktlinjer för radbyar” med hög detaljeringsnivå. Föl-
jande punkter tas upp: landskapet, täthet, platsens särart, bygatan, nybyggnation, skala 
och proportioner, kulör, blandning av funktioner, utblickar, detaljer, material, samtid 
och tradition, vegetation och gränser. Planförslaget följer alla relevanta riktlinjer. Utö-
ver de platsspecifika ställningstagandena finns även generella som rör landskapet, in-
frastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, verk-
samheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. För 
aktuellt planområde finns inga restriktioner som hindrar den planerade nybyggnaden.
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: Planen som ändras heter M64. Lagakraftvunnen 1988-06-15. 
Planen medger bebyggelse av olika slag i form av småhus och villor som med bak-
grund av samhällets och enstaka byggnaders stor kulturvärden utformats med hänsyn 
till dessa förhållanden.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark.

Riksintresse 3 kap
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö 3 kap 6§ MB 
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I Stora Vickleby är gårdsanläggningarna spridda längs den ca 500 meter långa bygatan 
I f d manbyggningar inryms också Carl Malmstens Capellagården. Planförslaget 
innebär ingen eller liten påverkan på riksintresset.

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

Då planen innebär en mycket begränsad ändring inom gällande detaljplan är påverkan 
på riksintresset obefintlig.

Miljökvalitetsnormer 5 kap
Då planen innebär en mycket begränsad ändring inom gällande detaljplan är föränd-
ringen av påverkan på Miljökvalitetsnormen mycket begränsad.

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

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd. 

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

Kommunala beslut

Klimatstrategi

Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens 
klimatarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en 
genomgående klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation 
och energi. Mål finns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för 
hållbara uppvärmningsformer. 

Bostadsförsörjningsprogram

Antaget  2011-10-26 har bostadsförsörjningsprogrammet bland annat angivit att kom-
munen ska erbjuda attraktiva och differentierat boende i hela kommunen samt upp-
muntra till byggnation av miljömässigt effektiva bostäder.
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Tillgänglighetsplan

Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder 
för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Näringslivsstrategi

Antagen 2016/§88, aktualitetsprövad 2019

Näringslivsstrategins syfte är att skapa förutsättningar till att peka ut vägval för en nä-
ringslivsutveckling där redan befintliga företag kan växa och utvecklas och där det är 
attraktivt och lätt att att etablera nya företag som kontinuerligt genererar nya arbetstill-
fällen. Näringslivsstrategin ska också, för att kunna genomföras, omsättas i verksam-
hets- och handlingsplaner.

Kulturstrategi

Antagen 2016/§53, aktualitetsprövad 2019 
Strategin syftar till att tillvarata det redan kulturellt starka i samhället men också att 
utveckla den till att bli en ledande komun inom kultur.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 16 februari 
2023, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande 
miljöpåverkan.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om inte 
särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-
förandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna rättig-
heter behöver beaktas.

Huvudmannaskap 
 
Annan än kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom 
kommunen inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. 
Det gäller i sammanhanget lokalgator som gränsar till men inte ingår i planområdet. 
EON ansvarar för elledningar. Skanova är nätägare i området. KSRR ansvarar för 
sophanteringen.
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Avtal
Exploateringsavtal upprättas ej då kommunen inte har några åtaganden vid genomför-
andet. Stiftelsen Capellagården ansvarar för planens genomförande.

Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för fastighetsrättsliga åtaganden.

Tidplan för genomförandet
Samråd för planen februari 2023, Antagande av planen maj 2023, lagakraft juni 2023

Bygglovshandlingar utförs under planprocessen så att bygglov kan sökas direkt efter 
lagakraftvunnen Detaljplan. Byggnationen uppskattas ta ca 1 år.                                                                                

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 läggs samman till en fastighet.

Gemensamhetsanläggningar
Inga gemensamhetsanläggningar ingår.

Servitut
Inga servitut ingår.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Samtliga plankostnader betalas av Stiftelsen Capellagården i enlighet med tecknat 
planavtal.

Kostnad för genomförande
Samtliga genomförandekostnader betalas av Stiftelsen Capellagården. Det gäller även 
anslutningskostnader och eventuell flytt av ledningar.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Anslutning sker till befintligt nät. 

Energi och tele
Anslutning sker till befintligt nät av respektive nätägare

Konsekvenser av planens genomförande
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Planförslaget innebär en mindre förändring av gällande detaljplan. Förändringen 
innebär en ändring av användningen från bostadsändamål till Skola, tillfällig vistelse. 
Längs den norra fastighetsgränsen mot lokalgatan minskas bredden på ”prickmarken” 
(mark där byggnad ej får uppföras) för att tillåta den nya byggnaden att ligga närmare 
gatan.


