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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till bostad och 
möjliggöra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att 
möjliggöra utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt i framtiden för 
de fastigheter utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och 
avlopp. Syftet är också att skydda naturmiljön och bevara sammanhäng-
ande områden med värdefulla träd samt skapa en grön korridor genom 
planområdet.

Plandata 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Isgärde i förlängningen av Bertil Palms väg, 
väster om Linsänkevägen, söder om Stora Rör. I norr begränsas området 
av Vaktareplanen 1:1, 1:7 och Isgärde 6:8, i öster av Linsänkan 2:1 och 
2:2, i söder av Isgärde 4:3 och 4:67 samt i väster av Isgärde 4:3 och 
4:11. Mellan de senare fastigheterna och Isgärde 4:74 löper en gång- och 
cykelstig på samfälld mark ägd av Isgärde S:2.  

Areal
Planområdet omfattar ca 2,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Isgärde 4:74 ägs av Bengt Sundvall. Övrig del av planområ-
det ägs av Isgärde S:2.

Översikt planområde. bildkälla: Infovisaren Mörbylånga kommun

hällsbyggnad
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Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 11 §. 

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 •Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-09-16, rev. 2015-
12-22
 •Planillustration, upprättad 2014-09-16, rev. 2015-12-22
 •Planbeskrivning, upprättad 2014-09-16, rev. 2015-12-22
 •Behovsbedömning miljö, upprättad 2014-09-16
 •Social checklista, upprättad 2014-09-16 
 •Aktuell Grundkarta
 •Aktuell fastighetsförteckning  
 •PM Dagvatten, upprättad 2015-12-02
 •Naturvärdesinventering, upprättad 2015-09-15, rev 2015-12-07
 •Beslut miljöbedömning 2015-11-19
 •Skötselplan, med bilaga 1, upprättad 2015-11-06 rev. 2015-11-27
 •MKB, upprättad 2015-12-22

Bakgrund och uppdrag
Bengt Sundvall inkom 2012-09-05 med ansökan om planändring av 
fastigheten Isgärde 4:74 från att vara ”område för barnkoloni” till 
bostadsändamål. Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 §256 att 
ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljpla-
neprocess med normalt planförfarande och att utföra behovsbedömning 
avseende planens betydande miljöpåverkan och eventuell Miljökon-
sekvensbeskrivning.

Bedömningsgrunder
 De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden (MB kap 3)
 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet (MB kap 4)
 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5)
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antagen 2015-03-24. 
Ett område utmed och väster om Linsänkevägen inklusive aktuellt 
planområde har föreslagits för bostadsändamål. Utbyggnad av gång- och 
cykelväg mellan Färjestaden och Borgholm ska beaktas. Cykelvägen 
norrut mot Borgholms kommun är föreslagen i förlängningen av Bertil 
Palms vägs nuvarande ände. 
 

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Byggnadsplan för Stora Rör fastställd 1957-03-25 redovisar Isgärde 

Utsnitt ur gällande Översiktsplan med föreslagen bebyggelse b1 och den tänkta 

cykelleden.
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4:74 som område för Barnkoloni. Gångvägen redovisas som samfällig-
het. Prickmark närmast samfällighetsmarken och mot andra fastigheter.

Omgivande detaljplaner
Ovanstående plan från 1957 gäller hela det angränsande närområdet.

Pågående planer
Isgärde 4:4 m.fl . Planen syftar till att ändra ändamål från barnkoloni 
till bostad, kultur och fritid samt natur. Planförslaget beräknas antas i 
kommunstyrelsen under 2016.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet ligger cirka 250 meter från strandlinjen. Planområdet 
berörs ej av det strandskydd som återinträder med 100 meter vid ändring 
av detaljplan. Diket inom området är artifi ciellt och ingår till delar i 
dikesföretaget ”Linsänkan och Isgärde uti Glömminge socken, upprättad 
år 1928”.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Utsnitt ur plankarta för området antagen 1957.
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Från Bertil Palms väg, fastigheten Isgärde 4:74 till höger om stigen.

Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas 
enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB 
riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar främst till att skydda bad-, 
camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. Planen 
anses inte inkräkta på ovan intressen.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Buller
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att MKN för buller 
överträds då mängden tillkommande trafi k är liten.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i 
tätorter. Planområdet ligger utanför tätort.

Vatten
Planområdet är beläget i grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borg-
holm, SE628596-154217. Den kemiska statusen på grundvatten är god. 
Den kvalitativa statusen anses även god då tillgången på grundvatten för 
närvarande är god inom regionen. Statusen på grundvattenförekomsten 
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Mörbylånga - Borgholm, kommer inte att påverkas av aktuellt planför-
slag.
Planförslaget säkrar åtgärder enligt PM dagvatten för att minska 
dagvattnets negativa påverkan på ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds 
kustvatten SE562000-162271.

Områdesskydd (7 kap MB)
Stenmurar omfattas av biotopskydd enligt 7 kap MB. Dispens från 
Länsstyrelsen krävs om hela eller delar av stenmurar ska tas bort eller 
fl yttas. 
Planområdet berörs inte av något annat områdesskydd enligt 7 kap MB.

Program för planområdet
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) ska en detaljplan grundas på ett 
program om det inte är onödigt. Särskilda programhandlingar har inte 
upprättats då intentionerna i gällande översiktsplan följs. 

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och 
planprogram för att utreda om de kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, daterad 2014-09-16, har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Enligt beslut, daterat 2015-11-19 riskerar ett ge-
nomförande av planen att medföra en betydande påverkan på miljön. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 
kap 11, 12 §§ har därför tagits fram. Samråd om avgränsning av MKB 
har skett med länsstyrelsen 2015-10-14. 

Följande utredningar har genomförts som underlag till MKB:
- Naturvärdesinventering och inmätning av träd samt inventering av 
fåglar, insekter och groddjur (Calluna, 2015-09-15)
- Skötselplan för Isgärde 4:74 m.fl . (Calluna, 2015-11-06)
- PM dagvattenhantering (Vatten och Samhällsteknik, 2015-12-02)

Den samlade bedömningen i MKB daterad 2015-12-22 är att stora 
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anpassningar har gjorts till naturvärdena i området. Den permanenta 
förlusten när ädellövskog med främst ek omvandlas till kvartersmark 
bedöms ge måttliga negativa konsekvenser. Detta vägs dock till stor del 
upp av de stora positiva konsekvenserna som skötselplanen kan inne-
bära för arter kopplade till brynmiljöer och död ved. De sammanvägda 
konsekvenserna för naturmiljön bedöms därmed som små till måttliga.

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med 
medborgare, medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra 
besluts- och kunskapsunderlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett 
led i detta är att upprätta och ta del av en checklista som belyser viktiga 
sociala aspekter som berörs. En checklista för sociala konsekvenser, 
daterad 2014-09-16 har upprättats och bifogas planhandlingarna.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR
Förutsättning
Topografi och vegetation

Marknivåerna inom planområdet varierar mellan ca +6 och +17 m.ö.h. 
Från Bertil Palms väg stiger marken från ca +6 till ca +13 m.ö.h. nedan-
för den branta slänten där marken stiger brant 3-4 m upp till Linsänkan 
2:2. Utefter planområdets västra sida löper en nordsydlig gångväg i 
direkt förlängning av Bertil Palms väg. Utefter planområdets norra sida 
löper ett vattenfyllt dike som fortsätter under gångvägen och ner mot 
Kalmarsund. Marken är i övrigt täckt av vegetation av varierande slag. 
De större träden är ek och tall, däremellan fi nns hassel, ask, asp och en 
hel del sly och  blomstrande undervegetation särskilt vårtid. En mindre 
del (ca 0,6 ha) av planområdet ingår som en del av en nyckelbiotop 
”Lövskogslund” enl Skogsstyrelsen. Hela biotopen är 15,4 ha och 
innefattar bl a området väster om planområdet. Vid inventeringen mättes 
alla större träd in. De fl esta inmätta träden är ekar mellan 100 och 200 
år gamla. De allra största står utefter gränsen mot Isgärde 4:3. Även ett 
par större tallar noterades vara över 100 år. Området är igenväxande till 
skillnad från andra delar av nyckelbiotopen där gallring skett.

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 
Sökning via Artportalen januari 2014 gav ingen träff inom planområdet.
Vid naturvärdesinventeringen noterades att området har fl era askträd. 
Asken är rödlistad, askträden inom området uppvisar spår av askskott-
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sjuka. Andra rödlistade arter som t ex spillkråka, noterades strax utanför 
men inte inom planområdet.

Geotekniska förhållanden och hydrologi
Ingen geoteknisk undersökning har utförts. Enligt SGU:s karta ”jordar-
ter 1:50K” utgörs marken av morän och sand inom Isgärde 4:74. Den 
östra delen av Isgärde 4:74, närmast slänten mot Linsänkan, är sank, 
grundvattnet står i eller mycket nära markytan. Ett dike löper i nord-
sydlig riktning på fastigheten. Dikets funktion sammanhänger med diket  
i norra delen av planområdet som tillhör dikesföretaget ”Linsänkan och 
Isgärde uti Glömminge socken, upprättad år 1928”. 
 

Radon
Området ligger inom lågriskområde för radon enligt kommunens 
radonkarta, 2006-10-19. 

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

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälnings-
plikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas. Stenmu-
rar fi nns i fastighetsgräns mot norr och i gränser mot Isgärde 4:3.

Förändring
Mark och vegetation 

Diket i planområdets norra del behålls. Den väg som leder in på fastig-
heten utförs som en direkt förlängning av Bertil Palms väg och förläggs 
på den gångstig som redan fi nns etablerad. Vägen fortsätter med hänsyn 
tagen till större ekar inom planområdet på samma sätt.
Gallring av naturområden utförs, med hänsyn tagen till den naturvär-
desinventering som gjorts i enlighet med Skötselplanen som upprättats. 
Inom kvartersmark gallras så att området även efter byggnation upplevs 
som en lummig del av Stora Rör. Större ekar och välväxta exemplar av 
tall på tomtmark beaktas genom skyddsföreskrift i plankartan och krav 
på marklov för fällning. Vegetationen i de södra delarna av områdets 
södra halva ska särskilt beaktas med tanke på den nyckelbiotop som 
fi nns identifi erad. Detsamma gäller för områdets västra del kring gång-
stigarna norrut. Detta kan minska påverkan för växt- och djurliv. 
Stenmuren i den norra fastighetsgränsen sparas i sin helhet, liksom den 
mur som löper i kanten av planområdet mot Isgärde 4:3 och 4:11. Strax 
utanför planområdet fi nns också en mur (på fastigheten Isgärde 4:3).
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Geotekniska förhållanden och grundläggning
En närmare geoteknisk undersökning ska utföras under detaljprojekte-
ringen för att säkerställa att marken har ett väl fungerande dränerings- 
och avvattningssystem innan grundläggning av byggnader kan påbörjas. 
Husen förutsätts utföras utan källare. En första dagvattenutredning ger 
vägledning för det fortsatta arbetet med att avleda vatten från slänten i 
östra kanten av planområdet.

Radon
Inga krav kring radonskyddat utförande anses behövas.

BEBYGGELSE
Förutsättning
Byggnader, Byggnadskultur och gestaltning

Fastigheten Isgärde 4:74 är obebyggd. Söder om planområdet, utefter 
Bertil Palms väg har en utveckling skett mot större hus. Små fritidshus 
har nyligen byggts till och nya bostadshus har uppförts så att området 
mer fått karaktär av villaområde. I övrigt präglas området av en lågmäld 

De två närmaste fastigheterna vid Bertil Palms väg.



12 (20)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 12/938
SAMRÅDSHANDLING 2014-09-16, rev 2015-12-22
GRANSKNINGSHANDLING 2015-12-22
ANTAGANDEHANDLING 2017-09-26 § 139
LAGA KRAFT 

bebyggelse i trä och med pulpet- eller sadeltak. Området kan sägas ka-
rakteriseras av en sorts charmig, lantlig oenhetlighet. Byggnaderna har 
mycket olika ålder och utseende - från enklare fritidshus till moderna 
villor i 1 eller 1 1/2 plan. Övervägande delen har fasadmaterial av trä i 
varierande kulörer: rött, brunt, svart, vitt, gult. Olika färgtyper förekom-
mer. De fl esta har tegeltak. Putsfasad förekommer undantagsvis inom 
området. Öster om området har husen fasader av brunt eller rött trä och 
tegeltak. Andra material än trä förekommer dock både i närområdet och 
i Stora Rör. Husformerna är mycket varierade. Det är mycket vanligt att 
både nya och äldre hus består av fl era mer eller mindre sammanlänkade 
huskroppar. 

Service
Närmaste skola fi nns i Glömminge ca 5 km söderut. Närmaste livsmed-
elsbutik fi nns i Rälla - ca 5 km norrut. I Stora Rörs hamn fi nns kafé, 
bageri och restaurang/kiosk under sommarsäsongen. På delar av den f.d. 
barnkolonin drivs pensionat och restaurang. Färjestaden med ett större 
utbud av service ligger ca 12 km söderut och Borgholm 15 km norrut. 

Förändring 
Byggnader, byggnadskultur och gestaltning

Planen möjliggör uppförande av 7 nya bostäder som friliggande 
fritidshus/villor. Föreslaget är en låg bebyggelse 1- 1 1/2 plan. Husen 
tänks få fasader av trä, kalksten eller annat naturmaterial. Eftersom det 
inom området sedan tidigare förekommer så olika sorter kan även andra 
material komma prövas i bygglovgivning. Glaserade och onödigt tunga 
tak, grälla kulörer på träpanelen eller stora garagebyggnader riskerar 
dock förskjuta karaktären från strandnära fritidsområde till villaförort. 
Det vore olyckligt varför bygglovgivningen bör beakta sådana karak-
tärsval. Hellre fl era mindre huskroppar som länkas samman än en större.

Service
Ingen tillkommande service planeras.

Tillgänglighet
Alla fastigheter får möjlighet till angöring direkt från den nya vägen. 
Byggnaders tillgänglighet kommer beaktas i bygglovgivningen.

FRIYTOR
Förutsättning
Naturmiljö, friluftsliv och närrekreation

Planområdet ligger i direkt anslutning till lätt tillgängliga naturmarker 
och strövområden. Närheten till Kalmarsund är en stor tillgång. 
Badplats fi nns i Stora Rör och också vid Ispeudde strax söder om 
planområdet, båda tillgängliga till fots eller på cykel. 
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Förändring
Naturmiljö, friluftsliv och närrekreation

Det rörliga friluftslivet har fortsatt tillgänglighet via de upptrampade 
stigarna norrut. 

GATOR OCH TRAFIK
Förutsättning
Gatunätet, Gång- och cykeltrafik

Bertil Palms väg som nås via Linsänkevägen ägs och sköts av 
Linsänkan-Ispeudde samfällighetsförening. Bertil Palms väg och vidare 
Ispeuddevägen ned mot badet kan sommartid ha mycket trafik. Bertil 
Palms väg norrut mot planområdet trafikeras i första hand av boende. 
Ingen genomfartstrafi k förekommer. Vägen är grusad, utan trottoar, 
vägbanan är ca 3 meter bred. Vägen saknar idag ordnad vändmöjlighet. 
Fastigheten Isgärde 4:74 angörs idag från denna vägs ände. Öster 
om planområdet går Linsänkevägen - allmän väg 964 (Trafikverket) 
varifrån fastigheterna Linsänkan 2:1 och 2:2 angörs. 
Ett nät av gångstråk i form av mer eller mindre väletablerade stigar 
förbinder området både söderut och norrut. Översiktsplanen anger en 
gång/cykel/mopedväg som tänks fortsätta norrut mot Borgholm. 
 

Kollektivtrafiken
Kalmar Länstrafi k trafi kerar dagligen sträckan Färjestaden - Stora Rör, 
närmaste busshpl är på Linsänkevägen. Fler busslinjer trafi kerar väg 
136, närmaste hållplats ovanför Isgärde by, ca 2-3 km från planområdet. 

Parkering
Parkering sker främst på egna fastigheter.

Förändring
Gatunätet, Gång- och cykeltrafik

Tre förslag till tillfart för fastigheten Isgärde 4:74 har beaktats. 
En tillfart från Linsänkevägen söder om Linsänkan 2:1 har ansetts mest 
lämpad ur fl era aspekter. Den nya utfarten på allmän väg skulle bli på en 
plats med goda siktförhållanden och utan andra störningsmoment. (Den 
ger möjlighet till vidare dragning av det kommunala ledningsnätet till 
en punkt utefter Linsänkevägen som är fördelaktig.) Det kräver dock att 
mark inom Linsänkan 1:2-2 tas i anspråk, vilket inte visat sig möjligt till 
rimlig kostnad.
En tillfart från Linsänkevägen norr om Linsänkan 2:2 medför en ny 
utfart på allmän väg vid KLT:s busshållplats. Den skulle få en krånglig 
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sträckning över diket och ner i den branta slänten, som faller från +16 
till ca +13. För att möjliggöra detta förslag, med hänsyn till vägens 
utformning i plan och profi l, erfordras att mark inom Isgärde 6:8 tas i 
anspråk. Förslaget kan också medföra förstärkningsåtgärder av slänten 
mot Linsänkan 2:2. Även ett alternativ över Vaktareplanen 1:1 prövades. 
Utfarten från Vaktareplanen mot Linsänkevägen är mindre bra siktmäs-
sigt och även där skulle mark erfordrats från andra fastigheter.

Planområdet föreslås därför angöras från en förlängning av Bertil Palms 
väg, i anslutningen via Isgärde S:2. Detta är också nuvarande angöring 
av fastigheten Isgärde 4:74. Den nya vägen föreslås få en bredd av 3,5 
meter. Gång- och cykeltrafi k antas även fortsättningsvis kunna samsas 
med bilarna.

Parkering
Parkering föreslås ordnas på den egna fastigheten. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättning
Vatten och avlopp samt dagvatten

VA-ledningar är utbyggda utmed Bertil Palms väg och viker av ned mot 
Stora Rör strax före planområdet. Det fi nns draget fram till planområdet, 
men med klenare dimensioner. Dagvatten från området avvattnas via 
dikessystem. Inga dagvattenledningar fi nns inom planområdet eller för 
grannfastigheterna.

Brandvattenförsörjning

Möjlighet till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för VA och dagvatten inom 

planområdet

Bertil Palms väg

Ledningsstråket 
vidare mot Stora 
Rör

Utbyggt lednings-
nät 
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Brandpost saknas inom det aktuella området.

El, tele och kommunikation
EON svarar för elförsörjningen i området. 
Skanova är nätägare. Bredbandsutbyggnad är planerad fram till strax 
norr om planområdet, i dagsläget klart till telestation hörnet Isgärdevä-
gen och Stora Rörsvägen.

Värme
Uppvärmning sker med individuella lösningar.

Avfall
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för sophanteringen i 
området. Återvinningsstation fi nns i Algutsrum, ca 8 km. Återvinnings-
central fi nns i Färjestaden, ca 12 km.

Förändring
Vatten och avlopp samt dagvatten

I första hand föreslås en förlängning av det nät som idag ligger utefter 
Bertil Palms väg. VA-ledningen vid slutet av Bertil Palms väg behöver 
bytas till större dimension från delningen strax söder om denna plats. 
Kommunen planerar i framtiden fortsätta med ledning upp till Linsänke-
vägen för att kunna ansluta fastigheter som idag saknar kommunalt VA. 
Olika alternativ för var ledningarna dras efter vändplan kommer utredas. 
En dagvattenutredning är gjord och förordar för det aktuella området att 
dräneringsvatten från husgrunder och gatuvatten tas om hand via lokalt 
ledningsnät medan takvatten och övrigt vatten från tomterna infi ltreras 
direkt i marken, eventuellt kompletterat med utjämningsmagasin.
 

Brandvattenförsörjning
En ny brandpost planeras vid den vändplats som planeras inom planom-
rådet.

El, tele och kommunikation 
El-ledningsstråk kan förlängas från Bertil Palms väg alternativt dras 
från Isgärdevägen. De nya fastigheterna ska anslutas till befi ntligt 
telefonledningsnät längs lokalgator. Förberedelse för bredband ska göras 
i samband med ledningsdragningar.

Uppvärmning
Uppvärmning föreslås med individuella lösningar. Kommunen ser 
positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning.
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Avfall
KSRR regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transport-
vägar ska följas. Avfallssortering ska uppmuntras. Återvinningsstationen 
i Algutsrum kan användas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planen innebär en förtätning av bebyggelsen i Isgärde. Planen tar 2,5 
hektar oanvänd mark i anspråk. Planen innebär en möjlighet till en ord-
nad vändplan för Bertil Palms väg och framtida utbyggnad av kommu-
nens ledningsnät. Genomförandet av planen antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering 
har genomförts för att tydliggöra konsekvenserna. Planen har efter det 
reviderats för att skapa en grön korridor genom området och skydda 
större sammanhängande växtlighet och bevaransvärda träd. En skötsel-
plan för vegetationen har också tagits fram.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan   

Planen bedöms vara klar för antagande under 2016.

Genomförandetid   
Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning   
Kommunen är huvudman för vatten-, och avloppsledningar inom 
planområdet. 
Fastighetsägaren/Exploatören till planerade bostadsfastigheter på 
Isgärde 4:74 ska ansvara för förlängningen av Bertil Palms väg; vatten-, 
avlopps- och dagvattenledningar samt dagvattensystem för Isgärde 4:74. 
Kommunen ansvarar för fortsatt utbyggnad av ledningssystemen för 
övriga fastigheter.
Linsänkan-Ispeudde samfällighetsförening är huvudman för Bertil 
Palms väg fram till planområdet. Isgärde S:2 äger del av planområdet, 
som tidigare, där gång och cykelväg fortsatt går. Vid anslutningen till 
Bertil Palms väg ligger en mindre del av den nya lokalgatan på Isgärde 
S:2. 
För övrig allmän platsmark, lokalgata, naturmark, diken och dagvatten 
inom tidigare fastigheten Isgärde 4:74 med enskilt huvudmannaskap 
föreslås en ny gemensamhetsanläggning bildas i samband med fastig-
hetsbildningen som ska sköta detta. 
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Avtal   
Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtal upprättas mellan 
Mörbylånga kommun och fastighetsägaren till Isgärde 4:74/Bengt 
Sundvall som reglerar utformning av vägen och VA-ledningar samt dag-
vattenanläggning inkl. lokalt omhändertagande av dagvatten. I avtalet 
regleras också kommunens rätt till ledningar inom allmän platsmark. I 
avtalet regleras även kostnader för åtgärder och förbättringar föranledda 
av planförslaget.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR   
Fastighetsbildning   

Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Kvartersmarken mellan 
Linsänkan 2:2 och naturmarken i slänten tillförs i samband med detta 
Linsänkan 2:2. Fastighetsbildning ombesörjs och bekostas av fastighets-
ägaren. Kommunens VA-ledningar säkras i exploateringsavtalet genom 
ledningsrätt som exploatören ansöker om och bekostar i samband med 
avstyckning av fastigheter.

EKONOMISKA FRÅGOR
    Plankostnader betalas av sökanden.

Allmänna kostnader
Planen medför följande kostnader för kommunen:
 - ev utbyggnad av VA för fastigheterna kring Linsänkevägen.

Övriga kostnader
Exploateringskostnader i övrigt tillfaller fastighetsägaren/exploatören/
Bengt Sundvall. 
Kostnader för fastighetsbildning ska betalas av resp. fastighetsägare/
exploatör.

TEKNISKA FRÅGOR
VA-utbyggnad, dagvattenledningar samt el- och teleledningar ska ske 
utmed nya lokalgator/allmän platsmark. Detaljprojektering av tekniska 
försörjningsanläggningar ska ske i samråd med Mörbylånga kommun 
och exploatören/fastighetsägaren samt berörda el-/telefonoperatörer 
inför exploateringen. Utbyggnad av väg avses ske med standard lik 
Bertil Palms väg.
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Behov av kompletterande utredningar kan bli aktuellt i samband med 
exploateringsavtalet.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Kri Bennström, arkitekt SAR/MSA i 
samarbete med följande tjänstemän i Mörbylånga kommun;
 - Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt
 - Rebecka Olsson, planarkitekt
 - Magdalena Andersson, miljöhandläggare
 - Bengt Johansson, mark- och exploateringschef
 - Billy Gidö, VA-ingenjör

Mörbylånga 2015-12-22

Kri Bennström     
Arkitekt SAR/MSA 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt, Mörbylånga kommun





Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Granskningsförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


