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Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 

kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program enligt plan och 

bygglagen, PBL, 5 kap 10 §. 

Planrogrammet har varit på samråd under tiden 2016-09-05 – 2016-11-28. Beslut om 

samråd planen togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2016-06-30 § 102. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i 

högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en lista 

över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

161202 Länsstyrelsen 
 

Allmänt  

Länsstyrelsen vill förtydliga att detta 

yttrande avser de samrådshandlingar som 

skickats in till länsstyrelsen. De nya 

förslag som framkommit under 

samrådsprocessen bör därför skickas ut på 

ett nytt formellt samråd. 

Noteras.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen anser inledningsvis att 

planprogrammets intentioner att förtäta 

Färjestadens centrala delar är lovvärt. 

Samtidigt är området komplext framförallt 

med hänsyn till risken för 

översvämningar, MKN vatten med bland 

annat omhändertagande av dagvatten samt 

markföroreningar. 
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Länsstyrelsen ifrågasätter dock gränsen 

för programområdet. I den programkarta 

och illustrationsplan som tillhör 

planprogrammet ingår inte det norra 

hamnområdet och området i söder där 

skyddsmuren avses förläggas. Hela 

området där skyddsmuren avses förläggas 

bör ingå i planområdet för att få en samlad 

helhetsbedömning. 

Noteras. 

Programområdet utökas så att det 

omfattar hela sträckningen av 

klimatskydd som krävs för att säkra 

föreslagen bebyggelse enligt 

planprogrammet. 

Handlingarna revideras 

Planprogrammet tar upp frågor som ska 

beaktas och avvägas vid en utveckling av 

området. Länsstyrelsen hade därför med 

fördel sett att kommunen tagit fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 

att i ett tidigt skede belysa frågor om 

framförallt; 

- Klimatförändringar. 

- Miljökvalitetsnormer för vatten. 

- Dagvattenhantering. 

- Markföroreningar 

- Buller 

Flera av dessa frågor innefattar 

problemområden som kan påverka 

varandra vilket samlat kan lösas i en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Då 

kan kommunen utifrån resultatet av 

MKB´n föreslå, i samband med 

detaljplaneläggning, nödvändiga åtgärder 

för att minska påverkan på miljön (se 

vidare under rubrik Miljöbedömning). 

Kommunen bedömer att en 

miljökonsekvensbeskrivning kan komma 

att krävas vid ändring eller utökning av 

den befintliga campingverksamheten 

inom området och vid planläggning av ett 

klimatskydd. 

Kommunen har tagit fram utredning för 

klimatanpassning, markföroreningar, 

buller och trafik. Dessutom har 

dagvatteninventering och kulturhistorisk 

inventering upprättats. 

Utredningarna sammanfattas och 

sammanvägs i programhandlingarna. 

Handlingarna revideras. 

Hälsa och säkerhet  

Klimatanpassning       

Vid byggnationer i strandnära lägen som i 

Färjestaden är det viktigt att man bygger 

på mark som är lämpad för ändamålet så 

att det inte uppstår risker för säkerheten. 

Länsstyrelsen har möjlighet att ingripa om 

lokaliseringen kan antas bli olämplig 

bland annat med hänsyn till risken för 

översvämning och erosion (PBL 11:10). I 

PBL 3:5 finns dessutom ett förtydligande 

som innebär att planläggning ska ske med 

hänsyn till bland annat klimataspekter. 

       

Vid fysisk planering i områden där det 

föreligger risker för översvämning är det 

extra viktig att se över om det finns andra 

risker som kan uppstå som följd av/eller i 

Planerat klimatskydd säkrar 

tillkommande, befintlig bebyggelse och 

infrastruktur. 

Ett klimatskydd ökar risken för 
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kombination med översvämningar. Det 

kan finnas lokala förutsättningarna som 

behöver granskas vid nyexploateringar för 

att bedöma områdets lämplighet för 

etablering. Vid planering är det också 

viktigt att identifiera samhällsviktiga 

verksamheter och kritiska beroenden, som 

exempelvis utrymningsvägar, el och 

vatten. 

inkapsling av dagvatten och därmed 

översvämning vid stora regn. Kommunen 

har avsatt stora ytor inom 

programområdet för att kunna hantera 

dessa flöden utan att det riskerar att 

påverka infrastruktur och byggnation. 

Kommunen arbetar parallellt med en 

grönstrukturplan för Färjestaden som 

föreslår ett större dagvattenstråk längre 

österut i tätorten för att minimera inflödet 

av ytvatten i tätortens ledningsnät från 

omliggande odlingslandskap  

Förslaget att bygga en vall längs 

strandlinjen eller i dess närhet för att 

skydda planområdet från stigande 

havsvatten innebär att man måste värdera 

riskerna utifrån flera aspekter. 

       

Vilken planeringshorisont har kommunen?  

I länsstyrelsens rekommendationer utgår 

vi från år 2100 för nybyggnationer av 

bostadsbebyggelse, samhällsviktiga 

verksamheter och kritiska beroenden. 

Sannolikheten utifrån kända 

scenariemodeller och uppmätta 

högvattenstånd för att en översvämning 

ska inträffa under denna period får inte 

vara mer än 1 %. Det innebär att 

nybyggnationer av bostadshus, riskobjekt 

och samhällsfunktioner av betydande vikt 

bör lokaliseras till områden som ligger 2,8 

meter över 1990 års medelvattennivå (RH 

2000). 

Kommunen avser följa länsstyrelsens 

rekommendationer med en 

planeringshorisont till 2100. 

Enligt PM-Klimatanpassning behöver 

kommunen säkra ett klimatskydd med en 

höjd av +2,5 meter till år 2050 och att 

utrymme ska finnas för att ytterligare 

höja skyddet 0,5 meter till år 2100. 

Kommunen avser att följa förslaget enligt 

PM-Klimatanpassning.  

Nivån 2,8 meter gäller under förutsättning 

att man inte vidtar någon 

klimatanpassningsåtgärd som gör att 

riskbedömningen blir annorlunda. Det kan 

också finnas skäl att ha en annan 

planeringshorisont än år 2100. Väljer man 

att ha en kortare planeringshorisont än de 

rekommenderade måste det framgå varför 

man avviker från rekommendationerna, 

samt vilka åtgärder man avser vidta för att 

undvika den ökade översvämningsrisken. 

Enligt IPCC´s klimatmodeller är det 

framförallt efter 2050 man kan se 

skillnader i hastigheten för 

havsnivåhöjningar. Skjuter man på de 

huvudsakliga vallbyggnationerna fram till 

dess måste man dels visa på hur man tänkt 
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garantera att byggnationerna genomförs 

2050, samt planera för den 

havsnivåhöjning som förväntas ske fram 

till 2050 med samma riskvärdering som 

för en längre planeringshorisont. 

Ska man bygga en skyddsvall så måste 

den lösas i form av detaljplan där det 

framgår vem som ansvarar för att vallen 

ska byggas och till vilka nivåer. Med 

tanke på att klimatmodellerna bygger på 

olika socioekonomiska utvecklingar måste 

kommunen i detaljplanen ta hänsyn till de 

säkerhetsnivåer som aktuell forskning vid 

byggnationstillfället 2050 pekar på. 

Kommunen avser göra en detaljplan som 

säkrar ett klimatskydd för tätorten. 

Risk för inkapsling  

Klimatförändringarna förväntas förutom 

stigande havsvatten även ge en ökad 

nederbörd som allt oftare kommer i form 

av skyfall. Förutom att stänga ute 

havsvatten riskerar en vall mot havet att 

stänga inne dagvatten. En utredning som 

inkluderar en skyddsvall måste visa på hur 

man hanterar riskerna för inkapsling av 

dagvatten. Utredningen måste visa på 

vilka flödesvägar vattnet tar vid kraftig 

nederbörd samt utifrån olika 

återkomsttider för nederbörd. Vid 

planering för dagvattenhantering är det 

viktigt att planera för grönytor, dammar 

och ytor som kan magasinera regnvatten. 

Hårdgjorda ytor bör så långt som möjligt 

undvikas då de kanaliserar och leder 

orenat dagvatten med risk för 

översvämning och risk för att orenat 

vatten går rakt ut i Östersjön vid kraftiga 

skyfall. 

Kommande detaljplaner ska reglera 

mängden hårdgjorda ytor. 

Kommunen planerar för 

sammanhängande dagvattenstråk dels i 

kommande Grönstrukturplan Färjestaden, 

dels i aktuellt planprogram. Kommande 

detaljplaner ska säkra dessa 

dagvattenstråk. 

Kommunens ambition är att inom tätorten 

kunna ta hand om mycket stora regn. Ett 

dagvattenstråk som kan härbärgera stora 

mängder vatten är positivt ur flera 

aspekter. Kommunen och dess invånare 

kan få möjlighet att använda dagvatten 

för bevattning, ett nät med dammar av 

stillastående vatten som inte torkar ut kan 

gynna tätortens rika population av 

groddjur och framförallt kan kommunen 

bidra till att miljökvalitetsnormer för 

ytvattenrecipienten Kalmarsund kan 

uppnås. 

Miljökvalitetsnormer för buller  

Någon översiktlig redovisning över 

bullernivåer för föreslagna 

exploateringsområden inom 

planprogrammet har inte redovisats vilket 

bör finnas med. Detta måste redovisas i 

kommande detaljplaner. 

Kommunen har låtit ta fram en 

bullerutredning.  

Utredningen visar att merparten av 

byggnaderna kommer att ha en bullernivå 

av max 55 dBA vid fasad. Sedan 

utredningen togs fram har riktvärdet vid 

fasad höjts till 60 dBA för ny bebyggelse 

(SFS 2015:2016). 

Bullerutredningen redovisas i 

programhandlingarna. 

Handlingarna revideras. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

och dagvatten 

 

Det har tagits fram flera bra kartor i 

programmets beskrivning men vissa kartor 

bör knytas ihop och viss information 

tillföras. 

Kommunen presenterar en 

dagvatteninventering som redovisar 

lågpunkter i tätorten, dagvattennät med 

utsläppspunkter, vilka avrinningsområden 

som påverkar dagvattenflödena i tätorten 

och vilka områden i tätorten som 

avvattnas i respektive utsläppspunkt. 

Kommunen har inga 

kombinationsledningar i området. 

En detaljplaneprocess för skyddsmuren är 

en förutsättning för hur kommunen löser 

frågor som till exempel 

dagvattenhanteringen. Tidshorisonten bör 

diskuteras för att komma vidare med 

kommande detaljplaner. Det är av största 

vikt att beslut om antagande fattas i 

skyddsvallsfrågan innan politiska beslut 

och antagande sker av de övriga 

detaljplanerna. 

Noteras. 

En dagvattenutredning för 

programområdet bör göras innan 

detaljplaneläggning. Denna bör innehålla 

lågvattenpunkters lägen och ytvattnets 

flödesriktningar. 

Följande frågor bör besvaras avseende 

MKN vatten; 

- hur ser delavrinningsområdena ut? 

- var kommer vattnet ifrån, var går det 

ut? 

- hur påverkar detaljplanernas 

exploatering vattnet? 

- hur kan ytvattnet/dagvattnet 

renas/fördröjas innan det går ut i 

kustvattnet? 

Kommunen har 2015 tagit fram en 

översvämningskartering för delar av 

tätorten. Sedan dess har en del åtgärder 

genomförts och kommunen avser uppdatera 

karteringen dels för att se vilken effekt 

genomförda åtgärder har haft på flödena, 

dels för att karteringen ska omfatta hela 

tätorten. 

I samband med arbetet med aktuellt 

planprogram tas också en 

dagvatteninventering fram som svarar på 

frågorna hur delavrinningsområdena ser ut, 

var vattnet kommer ifrån och var går det ut. 

Kommunen bedömer att detaljplaner som 

reglerar mängden hårdgjord yta kan 

förbättra områdets möjlighet att fördröja 

och rena dagvatten. 

Hur ytvatten och dagvatten renas och 

fördröjs innan det går ut i kustvattnet 

redovisas dels i aktuella programhandlingar 

med i ett större perspektiv i 

Grönstrukturplan Färjestaden. 

Handlingarna revideras. 

Risk för inkapsling av vatten finns, 

framförallt om skyddsvall byggs. Vattnet 

behöver ledas bort och renas på rätt sätt t 

ex vid skyfall (sid 45 i planbeskrivningen, 

se även under rubrik Klimatanpassning). I 

Kommande detaljplaner ska reglera 

mängden hårdgjorda ytor. 

Kommunen planerar för 

sammanhängande dagvattenstråk dels i 

Grönstrukturplan Färjestaden, dels i 
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dagsläget har kustvattnet måttlig 

ekologisk vattenstatus främst på grund av 

övergödning och ingen ytterligare 

påverkan får ske från 

planprogramsområdet. Enligt 

ledningsnätskartan (sid 65 i 

planbeskrivningen) finns det direktutsläpp 

för dagvatten, kanske i kombination med 

bräddning av avlopp, ut i kustvattnet. 

Kombinationsledningar ska i möjligaste 

mån byggas bort. Det är också viktigt att 

pumpstationens placering säkras. Att ha 

rening vid bräddningspunkter är också 

lämpligt innan dagvattnet når 

kustvattenförekomsten. 

aktuellt planprogram. Kommande 

detaljplaner ska säkra dessa 

dagvattenstråk. 

Kommunens ambition är att inom tätorten 

kunna ta hand om mycket stora regn. Ett 

dagvattenstråk som kan härbärgera stora 

mängder vatten är positivt ur flera 

aspekter. Kommunen och dess invånare 

kan få möjlighet att använda dagvatten 

för bevattning, ett nät med dammar av 

stillastående vatten som inte torkar ut kan 

gynna tätortens rika population av 

groddjur och framförallt kan kommunen 

bidra till att miljökvalitetsnormer för 

ytvattenrecipienten Kalmarsund kan 

uppnås. 

Det finns inga kombinationsledningar 

tätorten. 

I detaljplanskedet måste det vara klart hur 

dagvattenhanteringen ska lösas. Det är en 

fördel att se detta vatten som en tillgång 

och möjlighet att få till exempelvis gång- 

och cykelstråk utefter de 

dagvattenlösningar som tas fram. Gärna 

som breda, öppna svackdiken, 

fördröjningsdammar osv. med 

intilliggande planterad växtlighet som 

både gynnar blåa och gröna strukturer 

(tillsammans med övrig infrastruktur som 

vägar, bredband o el, VA osv). Inom 

Färjestadens centrala delar, där 

förtätningar i form av bostäder och kontor 

ska ske, finns även grundvatten i marken. 

Vid sanering av förorenade områden 

kommer man i kontakt med detta vatten 

som rör sig, vilket i sin tur förorenar 

utanförliggande kustområde.  

Utformningen av dagvattenlösningarna 

ska vara knuten till den karaktär området 

har. 

För dagvattenhantering inom 

programområdet innebär det mer 

stadsmässiga åtgärder som stensatta 

kanaler och väl avgränsade vattenspeglar 

men även friare och lite vildare 

utformning av dagvattensystemen.  

Handlingarna revideras. 

Ytterligare frågor som behöver lösas; 

- Vad innebär rådande markägarstruktur 

för avtal, ekonomi och tidplan för till 

exempel genomförande av skyddsvall 

och dagvattenhantering? 

- Kan skyddsvallen byggas i flera steg, 

börja med en lägre struktur och sen 

bygga på efterhand? 

Frågorna har till viss det utretts i PM-

Klimatanpassning Färjestaden och 

kommer utredas ytterligare i kommande 

detaljplaner. 

Hamnområdet  

Av planprogrammet bör framgå om 

planerade verksamheter såsom till 

Kommunen har inte gjort någon bedömning 

av pågående verksamhet. 
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exempel småbåtshamn, färjeläget, 

kallbadhus etc. eventuellt kan ha påverkan 

på kustvattenförekomsten. 

Det enda förändring som föreslås i 

planprogrammet är en fast brygga ut från 

södra hamnpiren. Lämplig placering och 

utformning behöver utredas för att minimera 

påverkan på strömförhållanden och 

sedimentation. 

Förorenad mark  

Inom planområdet återfinns ett flertal 

potentiellt förorenade områden som 

kommunen har redogjort för i 

planbeskrivningen. Där utöver är 

planområdet på flera platser utfyllt. 

Provtagningar har gjorts på flera platser 

och föroreningar har indikerats. 

Kommunen beskriver i planbeskrivningen 

att eftersom bostäder föreslås inom en stor 

del av området bör åtgärdsmålet vara KM 

(känslig markanvändning) enligt 

naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark. Kommunen behöver ta ett 

helhetsgrepp och precisera valda 

åtgärdsmål som ska gälla på planområdet, 

där det återfinns olika typer av 

markanvändning så som parkmark, 

industri och bostäder. 

Kommunen har tagit fram en översiktlig 

miljöteknisk undersökning för större 

delarna av programområdet. 

För att bostäder ska kunna byggas i 

föreslagna områden behöver det i 

kommande detaljplaner säkras att marken 

uppfyller kraven på KM. 

Den översiktliga miljötekniska 

markundersökningen utgör ett underlag 

och föreslår åtgärder. Kommande 

detaljplaner ska säkra att marken 

uppfyller lämpliga åtgärdsmål för det 

ändamål detaljplanen föreskriver. 

Naturvårdsverkets utgångspunkter för 

efterbehandlingsarbetet i Sverige är 

formulerade utifrån långsiktighet och 

hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö 

och naturresurser nu och i framtiden. De 

avspeglas i den utredningsmetodik som 

Naturvårdsverket förordar samt i 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark. Utgångspunkterna bör 

vara vägledande i arbetet med 

efterbehandling av förorenade områden. 

Utgångspunkter om tidsperspektiv och 

hälsa är att bedömning av miljö- och 

hälsorisker vid förorenade områden bör 

göras i såväl ett kort som långt 

tidsperspektiv. Planerad markanvändning 

(utgångspunkt i riskbedömning och 

åtgärdsutredning) är vanligen överblickbar 

i mindre än 100 år. Mycket kan också 

hända i längre tidsperspektiv (100-tals till 

1000 år) t.ex. med kvarlämnade 

föroreningar. 

Genomförda miljötekniska 

undersökningar och sammanställning av 

förorenad mark visar vilka 

problemområdena är och vilka områden 

som behöver prioriteras för fortsatt 

undersökning och vilka områden som bör 

saneras. 

Att fler områden i Färjestaden planeras 

för bostäder innebär att fler områden 

saneras på sikt och att risken för nya 

föroreningar minskar. 

En av utgångspunkterna om mark är att 

lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett 

Inom alla områden där bostäder 

möjliggörs bör åtgärdsmålet vara KM 
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område som totalt sett har samma typ av 

markanvändning, exempelvis ett 

bostadsområde. Motivet till 

utgångspunkterna om mark är bl.a. att 

främja en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser (uttrycks 

bl.a. i miljömålet God bebyggd miljö och i 

PBL), att riskerna med kvarlämnade 

föroreningar kan vara svårbedömda i ett 

långtidsperspektiv (användning av marken 

i ett område kan ändras, förutsättningarna 

för spridning kan förändras och 

föroreningar kan flyttas vid grävarbeten), 

samt att det i praktiken kan vara svårt att 

hantera olika restriktioner för mindre 

volymer eller ytor då risken ökar för 

felaktig hantering i framtiden. 

alternativt att platsspecifika riktvärden 

kan tas fram. 

Det enda området i planprogrammet som 

möjliggörs för verksamhet som kan 

orsaka föroreningar i en framtid är 

befintlig bensinstation som föreslås 

säkras med bestämmelsen G i 

programkartan. Lämpligt åtgärdsmål är 

MKM för denna verksamhet. 

Utifrån hur mycket och till vilket djup 

som kommer att saneras (alltså hur 

mycket av föroreningarna som tas bort) är 

avgörande för hur mycket föroreningar 

som fortsättningsvis kommer att påverka 

vatten som rör sig inom planområdet som 

grund-, lak-, dag-, och kustvatten. 

I arbetet med kommande detaljplaner är 

en viktig del att säkra att marken 

uppfyller lämpliga åtgärdsmål. 

Miljötekniska markundersökningar 

avgränsar föroreningar i yta på mark och 

i djupled för att komma fram till hur stora 

mängder massor som behöver tas bort. 

Sådana detaljerade undersökningar görs 

vanligtvis i detaljplaneskedet eller när 

verksamheter avvecklas. 

Att upprätta en MKB kan vara ett sätt att 

få ett helhetsgrepp om 

föroreningssituationen. En helhetssyn på 

föroreningssituationen kommer vara till 

stor nytta för framtida detaljplaneläggning 

av området. Länsstyrelsen anser att valda 

åtgärdsmål bör vara preciserade i 

planbeskrivningen. Detta bör sedan 

implementeras i framtida detaljplaner. 

Kommunen bedömer att en 

miljökonsekvensbeskrivning kan komma 

att krävas vid ändring eller utökning av 

den befintliga campingverksamheten 

inom området och vid planläggning av ett 

klimatskydd. 

Kommunen har tagit fram utredning för 

klimatanpassning, markföroreningar, 

buller och trafik. Dessutom har 

dagvatteninventering och kulturhistorisk 

inventering upprättats. 

Utredningarna sammanfattas och 

sammanvägs i programhandlingarna. 

Handlingarna revideras. 

Trafik  

För att minska Brovägens barriäreffekter 

genom Färjestaden har en rad förslag 

förekommit. Brovägen genom Färjestaden 

är idag en viktig trafikled för pendlare och 

företag men samtidigt utgör den en barriär 

genom samhället. Under planprocessen 

har förslag framkommit om att trafiken i 

Kommunen har låtit ta fram en 

trafikutredning för att utreda möjliga 

alternativ till väg 943 som 

genomfartsgata genom Färjestaden. 

Utredningen visar att det är mest lämpligt 

att behålla aktuell sträckning av väg 943 

men att det finns stora möjligheter att 
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stället leds via Lokstallsvägen och Gamla 

Storgatan? Har kommunen tagit ställning 

till detta förslag och vilka konsekvenser 

med bl.a. buller som kan uppstå? 

Länsstyrelsen påminner också om, liksom 

Trafikverket, att färjeläget i Färjestadens 

hamn utgör en viktig nod för 

beredskapsplan för Ölandsbron. I de fall 

brons funktion blir nedsatt eller hindras 

kommer färjetrafiken mellan Kalmar och 

Färjestaden att vara mycket viktig 

förbindelselänk mellan ön och fastlandet. 

omgestalta denna för att minska dess 

barriäreffekt. 

På sikt kan det vara aktuellt att 

genomföra åtgärden på väg 136 för att 

minska framförallt den tunga trafiken 

genom Färjestaden. 

Resultatet av utredningen presenteras i 

programhandlingarna. 

Kultur, bebyggelse  

Av planprogrammet framgår följande; För 

aktuellt programområde kan nämnas att i 

samband med ny bebyggelse ska befintliga 

kulturvärden samt de bebyggda 

områdenas karaktär alltid beaktas och 

utnyttjas. För att detta mål ska kunna 

uppfyllas bör en bebyggelsehistorisk 

utredning och inventering göras istället för 

den fotodokumentation som finns bifogad 

planprogrammet. Detta då bebyggelsen i 

sin helhet bör hanteras, bedömas och 

sättas in i ett sammanhang. De 

kulturhistoriska värdena kan då tas 

tillvara, tydliggöras och stärkas i det 

fortsatta arbetet med gestaltning och 

utformning av planområdet. I planen står 

Miljöer som spårområdet och järnvägens 

koppling till hamnen har i stort byggts 

bort varför det inte kan anses nödvändigt 

att ta hänsyn till dessa. Det är ett skarpt 

ställningstagande när det saknas ett 

fördjupat kunskapsunderlag. 

Kommunen har tagit fram en 

kulturhistorisk inventering som inte bara 

redovisar enstaka byggnader utan hela 

miljöer. 

Järnvägen revs redan 1962 och den enda 

spårrest som finns kvar i Färjestaden är 

ett par meter på södra hamnplan väster 

om den byggnad som idag rymmer hotell 

och restaurang. 

Miljöbedömning (MKB)  

Eftersom kommunen kommer att ta fram 

flera utredningar inom planprogrammet så 

är det en fördel om även en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Detta för att få samlad bedömning av 

programområdet samt hur olika faktorer 

påverkar och kan vara beroende av 

varandra. Klimatanpassning, MKN vatten, 

dagvattenhantering, förorenad m.m. är 

faktorer som behöver diskuteras 

sammantaget och inte läggas som enstaka 

utredningar där varje miljöproblem 

redovisas var för sig. En MKB kan också 

visa på kumulativa effekter av olika 

Kommunen bedömer att en 

miljökonsekvensbeskrivning kan komma 

att krävas vid ändring eller utökning av 

den befintliga campingverksamheten 

inom området och vid planläggning av ett 

klimatskydd. 

Kommunen har tagit fram utredning för 

klimatanpassning, markföroreningar, 

buller och trafik. Dessutom har 

dagvatteninventering och kulturhistorisk 

inventering upprättats. 

Utredningarna sammanfattas och 

sammanvägs i programhandlingarna. 
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insatser inom planområdet kopplat till de 

problem som finns. Resultatet av MKB´n 

kan sedan användas som ett viktigt 

underlag vid detaljplaneläggning. 

Handlingarna revideras. 

161005 Lantmäteriet 
 

Ingen erinran Noteras. 

161116 E ON 
 

Inom området har E.On Elnät 10 kV 

jordkablar (rödmarkerade) och 0,4 kV 

jordkablar med tillhörande kabelskåp 

(gröna), samt 5 transformatorstationer 

inom området benämnda, ”Hamnen”, ”N. 

Hamnplan”, ”Hamnen Västra”, ”Hotell 

Skansen” och ”Skansen”. Se bifogad 

karta. 

Ledningskarta och beskrivning av 

transformatorstationer presenteras 

programhandlingarna och ska fungera 

vägledande i det kommande planarbetet. 

 

 

E.ON Elnät noterar att våra tidigare 

synpunkter i ärendet finns redovisat i 

planprogrammet. Synpunkterna är 

fortfarande aktuella.  

 

För eventuella åtgärder och 

kompletteringar av elförsörjningen för en 

utökad exploatering ber vi om att få 

återkomma senare i planprocessen. 

Noteras. 

För övrigt har vi inget att erinra. Noteras. 
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161025 Kalmar Läns Museum 
 

Kalmar läns museum (Klm) har tagit del 

av Mörbylånga kommuns förslag till 

planprogram för Färjestaden l: 153m fl 

fastigheter. Syftet med planprogrammet är 

att utreda förutsättningarna för 

förtätningar i centrala Färjestaden samt 

möjligheterna att bibehålla 

rekreationsområden vid kusten och stärka 

de rumsliga förhållandena på Södra 

Hamnplanen.  

      

Färjestaden har under det senaste årtiondet 

växt i mycket snabb takt. Nya 

bostadsområden har tillkommit och det 

finns ett tryck på ytterligare exploatering i 

samhället. Närheten till Kalmar har gjort 

att Färjestaden idag närmast är en förort 

till Kalmar. Samtidigt har de centrala 

delarna av samhället stått tillbaka. 

Handeln har koncentrerats till Köpstaden. 

      

I planprogrammet redovisas ett urval av 

nio byggnader som kommunen anser bör 

bevaras och skyddas. De utvalda 

fastigheterna presenteras kortfattat med 

bilder och historik i en 

fotodokumentation. Samtliga byggnader 

förefaller vara skyddsvärda. Man 

redovisar dock inte på vilka grunder 

urvalet görs. Man avfärdar också miljöer 

som spårområdet och järnvägens koppling 

till hamnen som i stort sett bortbyggda och 

att man därför inte behöver ta hänsyn till 

dessa. Länsmuseet saknar en redogörelse 

för vad som finns kvar av dessa miljöer.  

Kommunen har tagit fram en 

kulturhistorisk inventering som inte bara 

redovisar enstaka byggnader utan hela 

miljöer. 

Järnvägen revs redan 1962 och den enda 

spårrest som finns kvar i Färjestaden är 

ett par meter på södra hamnplan väster 

om den byggnad som idag rymmer hotell 

och restaurang. 

Färjestadens identitet i äldre tider var, som 

namnet antyder, ortens färjeförbindelse 

med fastlandet och här koncentrerades 

handel och service för att serva 

resenärerna. Hamnen var det självklara 

navet för livet på orten. När 

hamnverksamheten upphörde i samband 

med att Ölandsbron stod klar 1972 

förlorade hamnen sin status. Verksamheter 

lämnade hamnen och dess närområde. 

Idag ökar inflyttningen till Färjestaden och 

hamnen börjar på nytt att bli ett attraktivt 

område för verksamheter och boende. 

Kommunens ambition är att omvandla 

Färjestaden till en välkomnande entré till 

Öland som upplevs som en sommar- och 

hamnstad med ett myllrande folkliv för 

att på så sätt minnas den viktiga 

hamnplats varit mycket länge. 

Kommunen anser att hamnens roll i 

samhället har varit mer väsentlig än 

järnvägens relativt korta historia. 
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Genom åren har många förändringar gjorts 

för att försöka anpassa hamnen till nya 

verksamheter. Spåren av äldre tiders 

aktiviteter har tunnats ut. Länsmuseet 

anser därför att det i samband med det nya 

planprogrammet finns goda skäl för att ta 

fram ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag 

för orten. Arbete skulle bl a identifiera 

vilka spår som finns kvar av äldre 

verksamheter och hur dessa på ett 

konstruktivt sätt kan utveckla det nya 

Färjestaden med förankring i ortens 

identitet som kommunikationscentrum vid 

Kalmarsund. 

161121 Hyresgästföreningen 
 

Vi noterar med tillfredsställelse att det 

finns planer för fler lägenheter i attraktiva 

lägen och hoppas att kommunen tillser att 

en del av dessa blir hyresrätter. Stort 

behov av sådana föreligger i Färjestaden. 

Det finns också möjligheter för en 

kommun att styra upplåtelseform vid 

nybyggnation i det fall kommunen är 

ägare av marken.  

Kommunen strävar efter att kunna erbjuda 

ett differentierat boendeutbud. 

Vi vill också framföra en eloge till 

kommunen för möjligheterna för 

innevånarna att på plats lämna synpunkter 

och särskilt bra tycker vi att det är att även 

barn har involverats i arbetet. 

Tack. 

Det var en mycket givande process. 

161128 Torslunda Hembygdsförening 
 

Torslunda hembygdsförening är en av 

Ölands största föreningar med ca 500 

medlemmar. Att utveckla Färjestaden är 

viktigt och detta bör göras så att de 

historiska värdena tillvaratas. 

Vi har tagit del av samrådsmaterialet och 

har följande synpunkter på 

planprogrammet: 

      

* Färjestadens äldre bebyggelse bör 

bevaras. Buss- och lastbilsgaraget ligger 

lågt och uppges genom det vara svårt att 

bevara. De framtida klimatförändringarna 

är en förmodad utveckling och även om 

den givetvis är underbyggd vet vi inte 

exakt skala och tidpunkt, och en rivning 

Kommunen anser inte att det är rimligt att 

förhindra utvecklingen på platsen för att 

kunna bevara buss- och lastbilsgaraget. 

Däremot kan garaget med fördel stå kvar 

till dess att utvecklingsplanerna 

realiseras. 
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utifrån det argumentet är inte tillräckligt. 

Låt garaget stå kvar tills dess att dess 

klimatförändringarna verkligen berör det. 

Det är mycket möjligt att det fortfarande 

kan stå kvar i decennier. 

* Viktigt att tillräckligt utrymme lämnas 

för att samtligas byggnaders 

kulturhistoriska värde och funktion ska 

kunna uppfattas. Bygg exempelvis inte in 

järnvägsstationen så pass att dess funktion 

som just järnvägsstation inte kan förstås. 

Idén om att anlägga en lekpark med 

järnvägstema är positivt. Önskvärt vore 

också att återställa stationsbyggnaden med 

skylt troget originalet. 

Kommunen har tagit fram en 

kulturhistorisk inventering där tar 

kommunen ställning för att i en framtida 

utveckling är det mycket viktigt att 

området söder om Storgatan behåller den 

befintliga skalan och att karaktären av 

hus i park bibehålls. Träden i området ska 

inventeras och bevarande värda träd ska 

förses med skydd i kommande 

detaljplaner. Sträckningen av Gamla 

Storgatan ska bevaras men detta behöver 

inte betyda att vägen ligger kvar. Den kan 

med fördel omvandlas till en gång- och 

cykelväg. 

Spårområdet bär få spår av den tidigare 

användningen. Vid en förtätning i 

området bör utrymme lämnas i anslutning 

till stationsbyggnaden för att ytterligare 

öka förståelsen för byggnadens roll i 

Färjestadens historia. 

* Att ett kulturhus byggs är viktigt och 

platser för biosittning m.m. bör finnas. 

Kulturhuset ska kunna locka både boende 

och turister och vara en mötesplats. Goda 

exempel finns i andra mindre kommuner i 

landet. 

Kommunen instämmer med att det är 

viktigt att Färjestaden får en plats där 

människor kan samlas utanför 

kommersiella lokaler och hämtar gärna 

inspiration från andra mindre kommuner. 

* Flera gånger i planprogrammet nämns 

Kråkeskärs skans, om tillgänglighet till 

parken och att området i nuläget upplevs 

halvprivat. Skansen är den viktigaste 

fornlämningen i Ölands största tätort och 

av stor betydelse för samhällets historia. 

Att tillgängligheten till området ökas som 

nämns i förslaget är mycket positivt. 

Noteras. 

Fornlämningen ligger på privatägd mark. 

Men kommunen ser över möjligheten att 

göra området mer tillgängligt i samråd 

med fastighetsägaren. 

OBS. Fiendekyrkogården strax söder om 

Granudden nämns i planmaterialet. 

Namnet är en feltolkning och 

begravningsplatsen heter 

Finnekyrkogården eller Finska 

kyrkogården i 1700-talsmaterialet. Den är 

också felutmärkt i fornminnesregistret och 

någon arkeologisk undersökning har 

aldrig gjorts. Det kan mycket väl finnas 

Noteras. 

Handlingarna korrigeras. 
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lagskyddade lämningar kvar under mark. 

Är inte aktuellt just nu, men är bra att veta 

vid eventuella framtida exploateringar. 

161021  

Mitt namn är Åsa Ericsson. Jag är 

tillsammans med sambon nyinflyttad till 

Färjestaden. Ja, eller egentligen till Joels 

Udde stugby, där vi har renoverat om 

sommarstugan till åretruntbostad. 

Vi är sådeles inga nykomlingar till ön, 

men nu när vi ska bo här, så känns 

engagemanget att få vara med och 

förändra/förbättra vårt närområde mer 

aktuellt. 

Jag var tillsammans med min granne på 

Stadsvandring den 11 oktober och gick 

därifrån full med idéer och tankar som 

snurrade runt i huvudet. Har inte kunnat 

släppa tankarna på ett intressantare och 

välkomnande Färjestaden. 

Så jag har nyttjat min rätt som medborgare 

och lämnar således här ett förslag för 

förändring. 

Ber om ursäkt för den något 

oprofessionella framförandet men datorn 

har kapsejsat så jag fick kompromissa lite. 

Men släpp tankarna och fantasin fria och 

häng med på en tur i Färjestadens City. 

Tack för dina idéer Åsa. 

Ett av syftena med ett samråd är att få in 

synpunkter och idéer. 

 

Kartan bifogas som bilaga. 

1. Vi börjar vår resa norrifrån. Efter 

rondellen till vänster om oss, mitemot 

Köpstaden möts vi av små 

hantverksbodar. Dessa kan användas 

Kommunens ambition är att förtäta detta 

område med byggnation. Det ökar 

möjligheten att använda området året om. 
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vid loppis, julmarknader, utställningar 

med mera. ÅRET OM. 

2. Vi fortsätter till nästa rondell. Här 

ligger den nya bussterminalen. Sol och 

vindar-byggnad har rivits och ersatts 

med en ny byggnad för busschaufförer 

där det finns toaletter, vilorum samt 

matsal. NY INFART FRÅN 

RONDELLEN. 

Kommunens ambition är att skapa 

stadsmässiga kvarter och ett parkstråk. 

3. Vi kör runt i rondellen och fortsätter 

söderut. Vi kör in till höger vid Norra 

Hamnplan och parkerar på den nya p-

platsen, som ligger på bra gångväg i 

centrum. 

 

4. Vi tar oss över vägen och befinner oss 

nu utanför stenladan. Här hade dom 

tidigare 2:a hands sortering från 

keramikhuset. Men nu har ladan fått 

ett rejält lyft. Här hittar vi nu en pub. 

Stora panoramaförnster vetter ut mot 

hamnen och på baksidan finns en 

uteservering. Lite lugnare med utsikt 

mot nya parken. En lummig oas mitt i 

centrum, för vila och återhämtning 

med soffor, blomsterprakt och kanske 

nån fontän. Den mindre stenladan kan 

användas till personalutrymmen och 

kanske allmän toaletter och skötrum. 

Strax intill hittar vi även handikapp-

parkering. Gamla macken är riven. Vi 

går in på puben, här värmer en härlig 

brasa om vintrarna, storbildstv:n visar 

hockey/fotboll. På en scen sitter till 

exempel en lokal kändis och spelar 

gitarr och sjunger. Lördagar är det 

karaoke. 

Vi lämnar baren och fortsätter gåendes 

mot nya Aktivitetshuset (gamla 

Beijers) Huset är ommålat och belyses 

kvällstid. 

Inomhus hittar vi ett mini Leos 

lekland. För de små, studsmatterum, 

hopptorm mm mm. 

Utanför byggnaden ligger en 

aktivitetspark med boule-bana, 

parkour, skatebordpark (osäker på vad 

de små byggnaderna är.) 

Intressant förslag som kanske kan gå att 

genomföra om intresse och kapital finns. 

5. Vi forstätter ner mot hamnen via Det skulle vara fint med torghandel, fast 
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gågatan och kommer ner till nya 

Torget. Idag är det dessutom torsdag, 

så vi köper med oss potatis, blommor 

och en nybakad rulltårta från några 

glada elever i årskurs 8. Vi går den 

korta sträckan till bilen och lägger in 

våra varor och tar istället fram våra 

badkläder. 

kommunen tror att det också behövs ett 

mer skyddat torg för att torghandel ska 

kunna fungera året om. 

6. Vi korsar den nu bilfria hamnplanen 

(endast varuleveranser) och tar ett 

dopp i hamnen. Innan vi åter åker 

hemåt blir det glass och några lotter i 

tombolan. 

Vilken härlig dag i Färjestaden det 

blev. 

Vi kommer snart igen. 

 

2016-10-31 Runsbäck 2:91 

Birger Pagels och Emanuel Dal 

 

Min enda synpunkt är att man skall 

försöka få bort den ljusblå, anskrämliga 

baracken på Hamnplan. Vi i byn har 

vant oss vid åbäket men besökare 

utifrån blir förfärade och tycker att 

byggnaden skämmer ut hela 

området!  Försök åtminstone att få 

ägaren till att måla om fasaderna i en 

vettigare färg.  

Kommunen anser det viktigt att bevara 

känslan av tillfällighet, variation och liv 

på Södra hamnplan. 

2016-11-17 Runsbäck 3:3 

Åsa och Magnus Lundqvist 

 

Angående P 1- Färjkarlsleden . 

Kommunen vill verka för att en 

vandringsled skall fortsätta utefter 

kusten ner mot Eriksöre och 

Mörbylånga. Vi motsätter oss en 

vandringsled över våran mark på 

fastigheten Runsbäck 3:3. 

Kommunen ser ett behov av att skydda 

befintlig bebyggelse mot förväntade 

höjda havsnivåer. För att skänka ett 

sådant kustskydd ett mervärde är det 

önskvärt att kustskyddet kan 

tillgängliggöras i form av vandringsled 

eller liknande enligt översiktsplanens 

föreslagna vandringsled P1 - 

Färjkarlsleden. 

Dock är detta inte aktuellt inom ramen 

för detta planprogram. 

2016-11-23 Hotel Skansen 

Fredrik Norén 

 

*Parkeringsplatsen i parken öster om 

allsångsscenen och parkhotellet, som vi 

avser färdigställa under 2017 är inte 

Det finns inget beviljat bygglov för 

parkeringen öster om allsångsscenen och 

parkhotellet. Det finns också ett behov av 
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inritad alls? att lösa tillgänglighet och dagvatten där 

bygglov för parkering är sökt. 

Kommunen önska finna en lösning som 

kan passa samtliga parter på ett sätt som 

garanterar att samtliga funktioner kan 

rymmas. 

*Skansenparken med lekplats etc. Detta är 

privat mark idag, hur tänker Ni här? 

Dessutom blir det en väg och parkering 

här som punkten ovan beskriver. 

Kommunen är medveten om att 

Skansenparken är privatägd. Samtidigt 

bär parken spår av en för Färjestadens 

identitet mycket viktig historia. 

Kommunen önska i dialog med 

fastighetsägaren kunna lösa 

tillgängligheten till parken. 

I samband med upprättandet av gällande 

detaljplan skrev kommunen ett avtal med 

Hotel Skansen om att kommunen äger 

rätt att göra parkområdet tillgängligt för 

allmänheten. 

*All trafik framför Färjestadens största 

hotell? Bilar som lastbilar, husbilar och 

husvagnar!? Det man skall se o höra från 

spa avdelning respektive hotellrummen? 

Kommunen har under samrådet 

presenterat en sammanställning av vad 

som framkom under samrådsmötena. 

En trafikutredning har nu tagits fram och 

det visar sig att det bästa alternativet är 

att låta väg 943 fortsätta vara 

genomfartsled. 

*Spa-tillbyggnad har krympt? Den verkar 

som ni tillåter 2 våningar dessutom, vilket 

inte är genomförbart då det är hotellrum 

på våning 2 och 3 idag. 

För att få till en nybyggnad som smälter in 

med huset bör den vara som ni ser bifogat, 

vi har redan ritat med hjälp av arkitekter 

som Ni ser. 

Finns även ritningar på hur den tilltänka 

byggnationen skall se ut som Ni fått 

tidigare. 

Planprogrammet syftar till att undersöka 

och utreda hur kommunen och invånarna 

vill att Färjestaden ska förtätas. Det 

innebär att olika alternativ studera utan 

att låsa fast sig i givna förutsättningar. 

 

I övrigt kul att det verkar vara många 

tankar och idéer. 

Noteras. 

2016-11-23 Färjestaden 1:191 

Maria och Tommy Rylander 

 

Vi äger fastighet Färjestaden 1:191 och 

har tittat igenom förslaget för hur 

Färjestaden kan se ut i framtiden. Vi 

tycker att utblicken är viktig, att man ser 

vattnet. Det är bra att ni beaktar det i 

förslaget, detta inte bara för oss som bor i 

Noteras. 
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Färjestaden utan även för att göra 

samhället attraktivt för turister.  

Sjöbergs äng ser vi gärna fortsätter vara 

det grönområde som används flitigt av 

gemene man, skolan och föreningar idag. 

Vi förstår dock om det behövs bostäder. 

Har tidigare skickat in förslag på 

placeringen av husen. Vi tycker 

fortfarande att man skall placera husen 

med gavel mot cykelvägen och vår tomt 

på östra delen av ängen - de kommer att 

på så sätt smälta in mycket bättre och 

känns mer naturligt. Naturligtvis blir en 

sådan placering mycket bättre för oss 

insyningsmässigt men främst blir förslaget 

som ligger, som en tunnel längs 

cykelvägen, vilket inte blir den optimala 

placeringen. Vi är medvetna om att 

placeringen av hus återkommer vid 

detaljplanen, men vill ändå påpeka detta 

nu. Vattnet som samlas på ängen av och 

till måste åtgärdas om en byggnation blir 

av, beakta att det är mindre vattensjukt i 

öster än i väster. Läggs husen österut på 

ängen kan ett mindre dämme göras i 

väster, där det ofta är vattensjukt.  

Den exakta placeringen och utformningen 

av tillkommande bostäder bestäms i 

detaljplan eller bygglov. Det är mycket 

som ska rymmas på Sjöbergs äng, 

tillfartsgata, bostäder, 

evenemangsparkering och omfattande 

dagvattenhantering. Vilket ställer högre 

krav på att utnyttja området effektivt. 

Kommunen anser också att det är viktigt 

att inte helt bygga för utsikten från 

flerbostadshusen i öster. 

Vi önskar även att den prickade marken på 

vår fastighet tas bort och görs så att den 

kan bebyggas. 

Beaktas i kommande detaljplan. 

2016-11-28 Färjestaden 5:7 

Karina, Görgen och Mikael Hammevik 

 

Bakgrund och nuläge  

Enligt beslut från Miljö- och 

byggnadsnämnden 2016-04-21 § 63 finns 

uppdrag att revidera Planprogram från 

2011 för Färjestaden 1:153 m fl. I enlighet 

med planprocessen har samrådsmöten ägt 

rum. I samband med dessa har synpunkter 

framkommit vilka preciserats och 

dokumenterats i ”Illustration 2016” som 

visar på de slutsatser som gjorts och som 

enligt kommunens ansvariga 

representanter är det förslag som ska ligga 

till grund för det slutliga reviderade 

planprogrammet. Vilket då i stora delar 

bör ersätta den programbeskrivningen som 

daterats 2016-06-30. 
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Synpunkter gällande fastighet 5:7  

Utifrån vad som beskrivets i ”illustration 

2016” och efter samtal med ansvariga 

kommun representanter vid samrådsmöte 

notera vi som fastighetsägare till 

fastigheten Färjestaden 5:7 att vår 

fastighet åter finns med i förslaget vilket 

vi förespråkat och därmed finner mycket 

positivt. Att fastigheten även 

fortsättningsvis kommer att har kvar sin 

byggrätt i ny reviderad planprogram och 

vid en eventuell framtida ny 

detaljplanering. 

Kommunen anser det viktigt att bevara 

känslan av tillfällighet, variation och liv 

på Södra hamnplan. 

Det innebär att kommunen inte vill ta 

bort några befintliga byggnader utan 

istället fylla på för att öka önskad känsla. 

Vår bedömning är därför att kommunens 

representanter är överens om och har 

samma syn som vi beträffande att 

fastigheten Färjestaden 5:7 återförs i den 

slutliga reviderade 

programplansdokumentationen som 

kommer att läggas fram till Miljö- och 

byggnadsnämnden för beslut. Vilket då 

innebär att när omarbetningen för att 

anpassa ”illustration 2016” till en slutlig 

reviderad programplan är klar, kommer 

vår fastighet 5:7 att vara inkluderad och 

finnas beskriven och illustrerad i aktuella 

skisser/kartor samt att eventuell text som 

refererar till fastigheten formuleras om så 

att det där framgå att fastigheten är en del 

av planen och omfattas av byggrätt.  Samt 

att användningsområde kvarstår enligt 

detaljplanen med HKRN2. 

 

Ytterligare synpunkter/åsikter beträffande 

Södra Hamnen 

 

Vad vi noterade vid de två samrådsmöten 

vi deltog på så tycker flertalet att Södra 

Hamnen utgör ett intressant inslag för 

handel av olika slag och att hamnen ska 

har kvar den karaktär som den har idag. 

Vilket innebär att alla befintliga 

fastigheter utgör ett trevligt inslag i miljön 

främst pga sin småskalighet och dess 

genuina ”något äldre” framtoning, 

inklusive vår egen byggnad.  Ett 

ytterligare inslag som ansågs kunna bidra 

till att öka intresset för södra hamnen som 

handelsområde var att placera några 

mindre handelsbodar utmed hamnområdet 

något som vi också tycker skulle kunna 
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vara ett trevligt inslag, vårt hus kommer 

då till viss del bidra till att reducera en del 

av vindomfånget som ofta är ett frekvent 

väderinslag och som blir extra påtagligt i 

hamnen.  Att kunna spatsera runt i 

hamnen från öst/väst norr/söder för att 

handla få en bit mat och eller enbart njuta 

av och beundra den fina utsikten som 

hamnen erbjuder anses viktigt för alla 

intressenter boende såväl som turister och 

handeln. Även ett framtida kallbadhus kan 

komma att bidra till att öka hamnens 

karaktär. 

Om det blir så att parkeringsutrymmen 

inom hamnområdet kommer att minskas 

och förflyttas till området på andra sidan 

mot campingen så är det viktigt att det är 

bra skyltat så att tillfälliga resenärer hitta 

till parkering detta för att inte handeln ska 

blir påverkad negativt.  

Noteras. 

Utformningen av befintliga och 

tillkommande bebyggelse behöver 

annonsera sig även mot söder och 

parkeringen där för att locka besökare 

runt hörnet. 

Ytterligare synpunkter/åsikter övriga 

delar av planförslag 

 

I förslaget har ett kulturhus ritats in och 

som är tänkt ska utformas som en kikare 

med fokus på hamnen en arkitektur vi 

tycker känns som en fyndig idé och som 

om den få rätt utseende kan blir ett trevligt 

inslag i miljön. I de diskussioner som 

förekom fanns många förslag om scenario 

för torg. I förslaget finns ett sådan skissat 

(från sjön räknat) ”bakom” föreslaget 

kulturhus. En fundering och ytterligare 

förslag är att istället placera ett mindre 

torg mellan kulturhuset och tänkt lekpark. 

Torget skulle då vid speciella tillfällen 

som vid marknader osv kunna förlängas 

”sträckas” ut mot hamnområdet på ett 

naturligt sätt och därmed kunna fungera 

både som ”litet” torg men också som ett 

”stor” plats för olika aktiviteter. 

Placering och utformning av kulturhus, 

torg och eventuell park är långt ifrån 

bestämt. Men kommunen tackar för en 

intressant synpunkt.  

Vid en tänkt förflyttning av 

genomfartsleden bedömer vi det viktigt att 

den är ”bred” och att det inte blir för 

mycket skymmande föremål i nära 

anslutning som försämrar sikten utan att 

det blir en trafiksäker väg. Kanske med en 

gång/cykelbro över vägen för att på så sätt 

få en säkrare övergång mellan de olika 

markområdena på varje sida om vägen 

Kommunen har låtit ta fram en 

trafikutredning för att utreda möjliga 

alternativ till väg 943 som 

genomfartsgata genom Färjestaden. 

Utredningen visar att det är mest lämpligt 

att behålla aktuell sträckning av väg 943 

men att det finns stora möjligheter att 

omgestalta denna för att minska dess 

barriäreffekt. 
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framförallt med tanke på barnen och den 

lekplats som är tänkt anordnas för dem. 

På sikt kan det vara aktuellt att 

genomföra åtgärder på väg 136 för att 

minska framförallt den tunga trafiken 

genom Färjestaden. 

Vi tro också att föreslagen bebyggelsen 

med småskaliga hyresfastigheter med upp 

till tre våningar skapar en trevlig familjär 

inramning av Färjestaden. Vilket vi tycker 

är något som framkommit att man vill ha. 

Vi tror också att Färjestaden bör utvecklas 

i enlighet med tidigare form och 

bebyggelse för att inte enbart blir en ort 

som vilken annan utan en ort som lockar 

individer till sig. 

Noteras. 

Likaså är det viktigt att det blir tillräckligt 

många parkeringsmöjligheter både för 

boende och för handeln så de inte behöver 

konkurrera om ”samma” platser. 

 

Slutkommentar  

Med hänvisning till ovanstående 

kommentarer och synpunkter och samtal 

med kommunrepresentanter vidhåller vi 

att fastigheten Färjestaden 5:7 ska ingå i 

planbeskrivningen för området, tillika har 

byggrätt med nuvarande detaljplans status 

(benämning) för byggnaden och att detta 

även gäller i en eventuell framtida 

detaljplanering för området. 

Noteras. 

Samt ser vi gärna att vi hålls informerade 

gärna per mail eller brevledes om det 

fortsatta arbetet med framtagandet av ny 

plan. 

Eftersom ni äger fastighet inom 

programområdet kommer ni få utskick 

brevledes i den fortsatta processen. 
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Dokumentet biläggs i sin helhet. 

 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2017-12-21 
Dnr 

16/396 
Sida 

23(34) 
 

 

 

 

  



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2017-12-21 
Dnr 

16/396 
Sida 

24(34) 
 

 

 

Sammanfattning 

- Programområdet utökas så att det omfattar hela sträckningen av klimatskydd 

som krävs för att säkra föreslagen bebyggelse enligt planprogrammet. 

- Kommunen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning kan komma att krävas 

vid ändring eller utökning av den befintliga campingverksamheten inom 

området och vid planläggning av ett klimatskydd. 

- Kommunen har tagit fram utredning för klimatanpassning, markföroreningar, 

buller och trafik. Dessutom har dagvatteninventering och kulturhistorisk 

inventering upprättats. 

Utredningarna sammanfattas och sammanvägs i programhandlingarna. 

- Planerat klimatskydd säkrar tillkommande, befintlig bebyggelse och 

infrastruktur. 

Ett klimatskydd ökar risken för inkapsling av dagvatten och därmed 

översvämning vid stora regn. Kommunen har avsatt stora ytor inom 

programområdet för att kunna hantera dessa flöden utan att det riskerar att 

påverka infrastruktur och byggnation. 

- Kommunen arbetar parallellt med en grönstrukturplan för Färjestaden som 

föreslår ett större dagvattenstråk längre österut i tätorten för att minimera 

inflödet av ytvatten i tätortens ledningsnät från omliggande odlingslandskap. 

- Utformningen av dagvattenlösningarna ska vara knuten till den karaktär 

området har. För dagvattenhantering inom programområdet innebär det mer 

stadsmässiga åtgärder som stensatta kanaler och väl avgränsade vattenspeglar 

men även friare och lite vildare utformning av dagvattensystemen.  

- Kommunen avser följa länsstyrelsens rekommendationer med en 

planeringshorisont till 2100. 

- Kommunen strävar efter att kunna erbjuda ett differentierat boendeutbud. 

- Kommunen instämmer med att det är viktigt att Färjestaden får en plats där 

människor kan samlas utanför kommersiella lokaler och hämtar gärna 

inspiration från andra mindre kommuner. 

- Kråkeskärs skans ligger på privatägd mark. Men kommunen ser över 

möjligheten att göra området mer tillgängligt i samråd med fastighetsägaren. 

- Planprogrammet syftar till att undersöka och utreda hur kommunen och 

invånarna vill att Färjestaden ska förtätas. Det innebär att olika alternativ 

studera utan att låsa fast sig i givna förutsättningar. 

- Det är mycket som ska rymmas på Sjöbergs äng, tillfartsgata, bostäder, 

evenemangsparkering och omfattande dagvattenhantering. Vilket ställer högre 

krav på att utnyttja området effektivt. Kommunen anser också att det är viktigt 

att inte helt bygga för utsikten från flerbostadshusen i öster. 

- Kommunen anser det viktigt att bevara känslan av tillfällighet, variation och liv 

på Södra hamnplan. Det innebär att kommunen inte vill ta bort några befintliga 

byggnader utan istället fylla på för att öka önskad känsla. 
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Programområdet utökas så att det omfattar hela sträckningen av klimatskydd 

som krävs för att säkra föreslagen bebyggelse enligt planprogrammet. 

- Kommunen har tagit fram utredning för klimatanpassning, markföroreningar, 

buller och trafik. Dessutom har dagvatteninventering och kulturhistorisk 

inventering upprättats. 

Utredningarna sammanfattas och sammanvägs i programhandlingarna. 

- Utformningen av dagvattenlösningarna ska vara knuten till den karaktär 

området har. 

För dagvattenhantering inom programområdet innebär det mer stadsmässiga 

åtgärder som stensatta kanaler och väl avgränsade vattenspeglar men även friare 

och lite vildare utformning av dagvattensystemen.  

- Handlingarna korrigeras Fiendekyrkogården ska kallas vid ditt rätta namn, 

Finnekyrkogården eller Finska kyrkogården. 

- Programförslaget har anpassats till de synpunkter som inkom under samrådet 

och till det nya kunskapsunderlag i form av utredningar och inventeringar 

kommunen har tagit fram. 
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2016-09-28 – 2016- 10-19 

Stadsvandringar med årskurs 3 och 4 Färjestadens skola. Sammanfattning av 

synpunkter efter minnesanteckningar.  

Eleverna tycker att det är brist på övergångsställen och trottoarer/gångvägar i 

Färjestaden. 

Eleverna tycker bättre om Södra Hamnplan än om Norra Hamnplan. På Södra 

Hamnplan finns mer att göra, tycker eleverna. Norra Hamnplan har för mycket trafik 

och om man inte känner någon boende där har man ingen anledning att röra sig i 

området, tycker eleverna.  

Eleverna tycker inte att Färjestaden har många utmärkande landmärken, när de blir 

tillfrågade om detta. Färjestadens cykelaffär, Skansenhotellet och Beijers skylt nämns 

som exempel av eleverna. 

Vad gäller utformning av torg efterfrågade barnen en damm eller fontän, bänkar med 

bord, lekplats, café, kiosk, fina blommor, butiker, särskilt en leksaksbutik, fina hus, ev. 

ett tak som skydd mot vinden, att torget ska vara bilfritt. 

Vad gäller konstnärlig utsmyckning tycker eleverna om solklockan vid Norra 

Hamnplan. Förslag på ny konst ifrån eleverna är exempelvis ett monument över Öland 

med alla orter markerade eller en staty av en känd lokal fotbollsspelare. 

Vad gäller Skansenparken tycker eleverna att den kändes för privat och liten. De 

tycker att man ska sätta upp en välkomnande skylt till Skansenparken så att fler vågar 

röra sig där. 

De önskade även fler lägenheter, en större park, fler träd, spårvagn, fler 

busshållplatser, fler affärer (särskilt en leksaksaffär), bio, simhall, ishall, en multiarena 

(den nuvarande ligger för långt bort) en till fotbollsplan, fler och roligare lekplatser, 

lång rutschkana eller vattenrutschkana, ett lekland. 

 

Enkätsvar 

72 personer svarade på kommunens enkät. 

Nedan följer en översikt av svaren. Enkäten med sammanställning av svar finns även 

bifogat. 

Färjestaden idag 

1. Hur väl trivs du på följande platser? 

De svarande trivs bäst på Södra Hamnplan (4.2) , Strandpromenaden (4.2) och 

Dämmet (4.1) och sämst vid Beijersområdet (1.7) och Busstorget (2.3). 

2. Vad tycker du om nuvarande trafiksituation längs Storgatan? 

De svarande är inte helt nöjda med situationen för cyklister (2.6) och cykelparkering 

(2.6).  
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Vad tycker du om nuvarande trafiksituation på Norra hamnplan? 

De svarande är inte helt nöjda med situationen för fordonsparkering (2.8) och 

cykelparkering (2.8). 

Vad tycker du om nuvarande trafiksituation på Södra hamnplan? 

De svarande är inte helt nöjda med situationen för fordonstrafik (2.8) cyklister (2.7) 

och cykelparkering (2.6). 

Vad tycker du om nuvarande trafiksituation på Köpstaden? 

De svarande är inte helt nöjda med situationen för cyklister (2.9). 

3. Vad tycker du om nuvarande kollektivtrafik? 

De svarande var överlag nöjda. 

4. Vad är Färjestadens identitet idag anser du? 

Flest kryss fick Pendlarförort till Kalmar (32), Sommarstad (31), Ölands Köpstad (29) 

och Hamnstad (26). 

5. Var ligger Färjestadens centrum idag anser du? 

Flest kryss fick Finns inget centrum (41). 

6. Var ligger Färjestadens torg idag anser du?  

Flest kryss fick Finns inget torg (41). 

Färjestaden i framtiden 

1. Vad vill du ska vara Färjestadens identitet i framtiden? 

Flest kryss fick Välkomnande entré till Öland (49), Sommarstad (47) och Hamnstad 

(45). 

2. Hur tycker du att man bäst utformar Färjestadens framtida identitet?  

Med hjälp av: 

Flest kryss fick Blandning bostäder & verksamheter (50), Sammanhängande gång- och 

cykelvägar (47), Färjeverksamhet (39) och Offentliga mötesplatser (35). 

3. Var tycker du att Färjestadens centrum ska ligga i framtiden? 

Flest kryss fick Längs Storgatan (32) och Södra Hamnplan (32). 

4. Vad tror du kan locka dig att strosa runt i centrala Färjestaden i framtiden? 
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Flest kryss fick Folkliv (56), Uteserveringar (55), Centralt belägen park (50) och 

Vacker arkitektur (33). 

5. Vad vill du ska finnas i centrala Färjestaden i framtiden? 

Flest kryss fick Restauranger (59), Butiker (57) och Mötesplats ute (56). 

6. Önskar du fler gångstråk som kan knyta samman platser i Färjestaden?  

De svarande önskade sig detta. Alla tre exempel fick relativt många kryss: Ja, mellan 

Storgatan & Södra Hamnplan  (38), Ja, mellan Södra Hamnplan & Ölands Köpstad 

(35) och Ja, mellan Storgatan & Ölands Köpstad (33). 

7. Tycker du att Färjestaden ska ha ett torg? 

Flest kryss fick Ja (59). 

8. Om ja, vilka funktion ska finnas på och i anslutning till torget? 

Flest kryss fick Uteserveringar (53), Torghandel (53), Platser för vila (47) och Butiker 

(37). 

9. Om ja, var ska torget vara placerat? 

Flest kryss fick Vid Beijers (28), Centrala Hamnplan (22) och Södra Hamnplan (13). 

 

2016-09-15 – 2016-11-07 

Stadsvandring och tre samrådsmöten med allmänheten. Sammanfattning av 

synpunkter efter minnesanteckningar och synpunkter ifrån fritextfält enkät. 

Sammanfattning av synpunkter.  

Saker som saknas i centrala Färjestaden är bland annat en blandning av bostäder & 

verksamheter – allmänheten vill ej att det ska se ut som vid Norra Hamnplan som 

endast har bostäder, en blandning av upplåtelseformer, ett torg – torgets placering är 

förslagsvis antingen vid Beijers eller vid Hamnen eller vid Lokstallarna, mötesplatser 

–det finns ingen naturlig samlingsplats i Färjestaden, en stadspark, en lekpark, ett 

kulturhus – alternativa platser är antingen vid Beijers eller vid hamnen , offentlig 

konst, övergångsställen, allé längs Brovägen. 

Allmänheten ser Brovägen vid hamnen och Lokstallsgatan + Gamla Storgatan som två 

barriärer genom centrala Färjestaden. De vill gärna ta bort en av vägarna. Garagen vid 

Norra Hamnplan förstärker barriäreffekten, tycker de. 

Allmänheten vill gärna se ett stråk ifrån Hamnplan till Ölands Köpstad. Längs stråket 

ska det vara småskaligt byggt, finnas skyltfönster och exempelvis skulpturer, ett 

kulturhus och folkliv.  

I dagsläget känns det som långt att gå mellan Hamnplan och Ölands Köpstad då det ej 

finns något att uppleva på vägen. 
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Allmänheten vill överhuvudtaget att Färjestaden ska binds samman på ett bättre sätt än 

idag. Med exempelvis tydliga cykel/gångbanor/park/grönyta mm. Fler gång- och 

cykelvägar som sitter ihop och inte plötsligt tar slut. 

Allmänheten tycker om Södra Hamnplan och vill ta bort parkeringen där och ha kvar 

färjan och göra något av den, samt även vända Södra Hamnplans verksamheter mot 

Talludden. Dock är det mkt vind på Södra Hamnplan. 

Allmänheten tycker att hus vid hamnen ska ha lägre höjd, medan det är ok att komma 

upp i fler våningar vid Beijers samt i närheten av Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter. 

Simhall önskas av allmänheten. 

Strandpromenaden och Dämmet är populärt och man önskar förlänga 

strandpromenaden från Granudden söderut och ända till Möllstorp så man kan ta vara 

på närheten till havet med friluftsliv/aktiviteter vid havet. 

 

2016-09-13 – 2016-11-15 

Stadsvandring och tre samrådsmöten med personer ur Färjestadens föreningsliv. 

(Färjestadens Segelsällskap, Torslunda hembygdsförening och Kulturföreningen 

Karneval) Sammanfattning av synpunkter efter minnesanteckningar. 

Representanter ifrån Färjestadens föreningsliv har liknande synpunkter som 

allmänheten om att det saknas ett kulturhus, lekplats, ordnade grönytor/park, en 

evenemangsplats, ett fungerande torg, något som lockar en att strosa runt, aktivitet i 

färjan och offentlig konst. Samt att det även saknas badhytter, utställningslokaler, 

folkliv och liv på Norra Hamnplan. Föreningslivet tycker därför att det behövs någon 

slags målpunkt på Norra Hamnplan som lockar besökare, idag känns det för privat. 

Representanterna ifrån föreningslivet ser Brovägen vid hamnen som ett stort problem, 

de vill därför att denna väg tas bort så att de skapas mer yta till t ex evenemang. Istället 

kan man använda Lokstallsgatan och Gamla Storgatan.  

Garagen (Norra Hamnplan) förstärker barriäreffekten av Brovägen, tycker de. 

De vill se ett arkitektoniskt vackert kulturhus vid Lokstallarna.  

De har ar en idé om en ”järnvägslekplats”  - en temapark med 100 m spår med dressin 

och lekplats på det tidigare spårområdet. 

De diskuterar även att Storgatan är en gata man endast går till pga av ärenden dit, och 

vill istället göra den mer till en gata man strosar på.  

De efterfrågar även finare byggnader i Färjestaden att se ifrån Ölandsbron, nu ser man 

Ölands Trädgårdsprodukter. 

De tycker även att det är oklart vad som är privat respektive offentlig miljö vid 

Skansen och Norra Hamnplan. 

 

2016-09-12 – 2016-11-15 
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Stadsvandring och tre samrådsmöten med personer boende inom 

planprogrammet (Norra Hamnplan). 

Sammanfattning av synpunkter efter minnesanteckningar. 

Representanter för de boende har liknande synpunkter som allmänheten och 

föreningslivet om att Brovägen är en barriär och att garagen vid Norra Hamnplan 

likaså, att det saknas övergångsställen, att det ska vara enklare att röra sig till fots, att 

det är önskvärt med grönstråk med kopplingar, de saknar användbara grönytor och en 

mötesplats vintertid samt en simhall, samt torghandel och liv på Storgatan. De saknar 

även lägenheter och en skridskoisbana, samt palmerna som fanns förr. 

  

De tycker även upp att det saknas naturliga uteplatser i Norra Hamnplan. 

De är positiva till ett lite högre hus vid f.d. macken, framför garagen vid Norra 

Hamnplan och platsen på Ölands Köpstads norra parkering skulle ev.  passa för ett 

högre hus då det skulle passa in bredvid Löklagret. 

 

2016-09-14 – 2016-11-15 

Stadsvandring och tre samrådsmöten med representanter ifrån näringslivet i 

Färjestaden. 

(Ölands Köpstads centrumförening), (Lotta & Mary keramikverkstad Södra 

Hamnplan), (Fastighetsbyrån Färjestaden) fler? 

Sammanfattning av synpunkter efter minnesanteckningar. 

Representanter ifrån Färjestadens näringsliv anser likaså att det behövs vindskyddade 

mötesplatser som inkluderar sittplatser, ett kulturhus, fler övergångsställen , en länk 

mellan Hamnplan-Köpstaden-Storgatan och ett mer samlat centrum.  

De önskar även en mer omhändertagen miljö, belysning längs stranden söderut, en 

gemensam sittyta i hamnen (foodcourt), en central vårdcentral och en bokhandel, fler 

arbetsplatser i centrum samt en tydlighet att offentliga rum är till för alla. 

De vill att Lokstallarna blir någon slags kulturlokal och att stråket därifrån till Södra 

Hamnplan ska bli mer levande och gångvänligt. Det är egentligen inte långa avstånd 

mellan olika punkter i Färjestaden, men det känns långt idag 

 

 

 

 

Kommunen vill slutligen tacka för det stora 

engagemang och alla de goda idéer som kom fram 

under samrådet. De har varit till stor hjälp i 

processen med att ta fram det förslag som nu skickas 

på samråd. 
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