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Detaljplan för Isgärde 4:74  
 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter granskning 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen 

har varit på granskning under tiden 2016-01-18 - 2016-02-15. Beslut att 

skicka planen på granskning togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2015-12-

22 § 165. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns gemensamma kommentarer och en lista över 

revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

2016-02-23 Länsstyrelsen  

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Länsstyrelsens bedömning  

Länsstyrelsens bedömning är att 

detaljplanen inte aktualiserar några frågor 

som kan 

föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § 

PBL gällande följande punkter: 

1. Riksintresse enligt 3 eller 4 kap 

miljöbalken (MB). 

2. Samordningen angående frågor om 

användningen av mark- och 

vattenområden som rör flera 

kommuner. 

3. Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB. 

4. Strandskydd enligt 7 kap MB. 

5. Olämplig bebyggelse med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning 

eller erosion. 

Noteras.  
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Länsstyrelsens ställningstagande i 

sammanfattning 

 

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till 

områdets höga naturvärden, att 

planförslaget från allmän synpunkt inte är 

lämplig för bebyggelse enligt 2 kap. 4 § 

PBL. Det är Länsstyrelsens samlade 

uppfattning att den föreslagna 

markanvändningen står i strid med 

Plan- och bygglagens intention att mark 

och vattenområden ska användas till det 

eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet 

och läge och till behoven. Länsstyrelsen 

anser att kommunen ska avsluta vidare 

planläggning för byggnation tills att det är 

klargjort vilken form av långsiktigt skydd 

(områdesskydd) som kan bli aktuellt för 

berört område. 

Noteras.  

Området är utpekat i kommunens 

översiktsplan. Länsstyrelsen har inte 

berört aktuellt exploateringsområde i sitt 

granskningsyttrande för översiktsplanen. 

Se gemensam kommentar 1. 

Behovsbedömning  

Kommunen har bedömt att genomförandet 

av planen riskerar att medföra betydande 

miljöpåverkan och har därför tagit fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och 

en naturvärdesinventering för området. 

Länsstyrelsens bedömning är att 

detaljplaneförslaget, med ytterligare stöd i 

vad som nu är känt om områdets 

naturvärden, kan sägas ha en betydande 

negativ påverkan på de långsiktiga 

möjligheterna att bevara naturvärdena i 

kustädellövskogen söder om Stora Rör (se 

vidare under rubrik Naturvärden). 

Noteras.  

Kommunens bedömning, med stöd av 

MKB, är att de sammanvägda 

konsekvenserna för naturmiljön till följd 

av planens genomförande är små till 

måttliga. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  

Både MKN vatten samt 

dagvattenhantering inom området har 

utretts. Förslag från utredningen är att 

göra en ny dragning av diket (utefter 

branten på planens östra sida vilket leds 

vidare in i diket som går i norra delen av 

planen). En anmälan om vattenverksamhet 

enligt 11 kap. MB bör göras till 

Länsstyrelsen. Ny dragning av diket står 

inte beskrivet i planbeskrivningen, endast 

i dagvattenutredningen. Detta bör 

kompletteras i planbeskrivningen. 

Konsekvenser av nydragningen av diket 

på omkringliggande värdefull natur 

avseende t ex hydrologin bör beskrivas 

Noteras.  

I planbeskrivningen hänvisas till 

dagvattenutredningen. 

I exploateringsavtalet anges att 

exploatören ska söka erforderliga 

tillstånd. 
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tydligare i planhandlingarna. 

Övriga synpunkter  

Naturvärden  

Efter genomförd naturvinventering och 

MKB har nu förslag till detaljplan med 

angiven byggrätt för sju bostäder samt 

kvartersmark inkommit för granskning. 

Plankartan har jämfört med 

samrådsversionen kompletterats med 

bestämmelse som kräver marklov för 

fällning av större träd inom naturmark 

samt skyddsvärda träd inom kvartersmark 

(fem träd på mellan 4-8 dm i dm är 

skyddade med marklov inom 

kvartersmark). Även en skötselplan har 

tagits fram ”för att säkra en för 

naturvärdena positiv utveckling av 

området och i viss mån kompensera för 

förluster när träd tas ner till förmån för 

bebyggelse”. 

 

Länsstyrelsen har som en del i arbetet med 

det nationella åtgärdsprogrammet för 

särskilt skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet genomfört en 

trädinventering i området från Ekerum i 

norr till och med Isgärde i söder, under 

april 2015. Vid denna inventering 

framkom att planområdet utgör den östra 

delen av ett ekområde med mycket stor 

mängd (>100 st) och en mycket hög täthet 

av äldre levande ek (med en 

brösthöjdsdiameter över 80 cm). 

Ekområdet utgör en för framtiden 

oundgänglig pusselbit i bevarandet av 

kustädellövskogen och dess unika 

artinnehåll. Ekområdet kommer att vara 

en viktig beståndsdel i återskapandet av en 

grön infrastruktur av kustädellövskog på 

Öland. 

Länsstyrelsen har trädinventerat området 

från Borgholm i norr till Isgärde i söder. 

Länsstyrelsen har ambitionen att 

trädinventera kustädellövskogen från 

Borgholm i norr till och med Vickleby i 

söder för att kunna erbjuda ett bra 

underlag för kommande planering. 

Inventeringen rycker för närvarande sakta 

framåt till följd av brist på ekonomiska 

resurser. Tätheten av äldre levande ek i 

Kommunen ser positivt på att en 

inventering har gjorts och att det kustnära 

lövbeståndet uppmärksammas. 

Länsstyrelsens arbete överensstämmer väl 

med kommunens ställningstagande i 

översiktsplanen.  

Nästan hälften av området avsätts som 

naturmark i plan och grövre ekar inom 

kvartersmark skyddas med marklov, vilket 

säkrar kvarstående ekars framtidsvärden. 

Enligt den naturvärdesinventering och 

inmätning av träd som kommunen har låtit 

göra finns det 3 stycken ekar med diameter 

8-11 dm (1 m över mark) inom 

planområdet. Dessa träd skyddas genom 

planbestämmelser.  

Detaljplanen innebär att nästan samtliga 

ekar med diameter från 6 dm (1 m över 

mark) skyddas. I dagsläget har träden inget 

skydd då området omfattas av detaljplan 

och inget tillstånd krävs för avverkning.  

Se gemensam kommentar 1. 
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ekområdet i Isgärde är minst lika stor som 

i Halltorps hages och i Borga hages 

naturreservat. De artfynd (t ex rödaxlad 

lundknäppare, Calambus bipustulatus och 

mindre ekbock Cerambyx scopolii) som 

gjorts av konsultfirman i samband med 

MKB:n indikerar att det finns åtskilliga 

fler rödlistade arter att finna vid en större 

inventeringsinsats. Länsstyrelsen vill 

också påpeka att ek-hassel-skogar i 

kustädellövskogen på Öland ofta är 

mycket artrika även med avseende på 

mykorrhizasvampar i marken. Det 

föreslagna planområdet ingår i ett så kallat 

utredningsområde för områdesskydd hos 

Länsstyrelsen. 

Det är fortfarande Länsstyrelsens 

uppfattning att detaljplaneförslaget, med 

ytterligare stöd i vad som nu är känt om 

områdets naturvärden, kan sägas ha en 

betydande negativ påverkan på de 

långsiktiga möjligheterna att bevara 

naturvärdena i kustädellövskogen söder 

om Stora Rör. Helt avgörande för denna 

bedömning är det aktuella områdets 

strategiska läge mellan kvarvarande 

kärnområden för gammal ek. Rimligen 

borde därmed detaljplanområdet i ÖP 

införlivas i område n9 – Kustnära 

lövskogsområden – Brofästet till Stora 

Rör. 

n9 – Kustnära lövskogsområden – 

Brofästet till Stora Rör 

Utmed hela nordvästra kuststräckan finns 

stora sammanhängande områden med 

kustnära lövskog. 

Framför allt är det ädellövskog som 

dominerar ofta med ek i trädskiktet. 

Skogen är på många ställen flerskiktad. 

- I samband med eventuella 

exploateringar i kustnära lövskogar ska 

inventering alltid göras för att säkerställa 

bevarandet av befintliga naturvärden. 

- De kustnära lövskogarna är prioriterade 

för sina höga natur- och 

upplevelsevärden. 

- På platser där ek och gran växer 

tillsammans finns behov av att utreda om 

det går att rensa bort gran då dessa 

annars riskerar att kväva ekar och andra 

ädla lövträd. 

Kommunens bedömning med stöd i 

miljökonsekvensbeskrivningen och 

gällande översiktsplan är att 

exploateringsområdet ligget i utkanten av 

det stora sammanhängande 

lövskogsområdet och därför kan tas i 

anspråk för bebyggelse. 

Aktuellt planområde har stöd i 

översiktsplanen, länsstyrelsen har i sitt 

granskningsyttrande för översiktsplanen 

inte berört aktuellt utvecklingsområde. 

Däremot skriver länsstyrelsen i samma 

yttrande att de ”delar kommunens 

bedömning att det endast är förbifart 

Färjestaden och en utveckling av 

Algutsrums industriområde som riskerar 

att föra med sig en betydande 

miljöpåverkan.” 

Enligt översiktplanen ska en inventering 

göras för att säkerställa bevarandet av 

naturvärden i område kring n9. 

Kommunen har låtit göra en 

naturvärdesinventering och inmätning av 

värdefulla träd för att minimera 

exploateringens påverkan på områdets 

naturvärden. Huruvida planförslaget trots 

anpassningar kan leda till betydande 

miljöpåverkan har utretts i en 

miljökonsekvensbeskrivning. För att 

områdets naturvärden på sikt ska bestå 

har en skötselplan tagits fram.  

Vi bildandet av gemensamhetsanläggning 

enligt exploateringsavtal ska 

skötselplanen ingå. 
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- Områden med grova träd och stor andel 

död ved ska prioriteras för framtida 

utveckling av naturvärden. 

Utdrag ur Översiktsplan 2014, 

Mörbylånga kommun antagen 2015-03-24 

Planerad markavvattning respektive 

hårdgörning av mark kommer också att 

negativt påverka förutsättningarna för 

kvarvarande flora och fauna. 

Kommunens bedömning, med stöd av 

MKB, är att de sammanvägda 

konsekvenserna för naturmiljön till följd 

av planens genomförande är små till 

måttliga. 

Planförslaget motverkar därmed 

möjligheten att nå riksdagens 

miljökvalitetsmål: 

 

God bebyggd miljö, ”Städer, tätorter och 

annan bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global miljö. Natur- 

och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas.” 

Kommunen anser att förslaget är förenligt 

med god hushållning med mark då 

byggnation kompletterar den befintliga 

bebyggelsen och bebyggelsestrukturen 

samt kan nyttja befintlig infrastruktur.  

Planen innebär att nya bostäder anläggs i 

direkt närhet till höga naturvärden och de 

boende involveras i skötseln av dessa 

värden genom skötselplanens åtgärder. 

Planen bedöms bidra till uppfyllelsen av 

miljömålet. 

Levande skogar, planområdet ligger i 

värdetrakt med ädellövskog vilken ingår i 

Strategi för formellt skydd av skog i 

Kalmar län som Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen har tagit fram. 

Länsstrategin bygger på det nationella 

miljökvalitetsmålet levande skogar. Målet 

med strategin är att skogar med höga 

naturvärden inte ska förloras. Den södra 

delen av området är formellt redan idag 

nyckelbiotop och MKB:n ger vid handen 

att hela området är ett naturvärdesobjekt 

med mycket högt naturvärde, vilket 

motsvarar nyckelbiotopskvaliteter. 

Området är redan idag detaljplanelagt och 

därmed krävs inget tillstånd att avverka 

skogen.  

Planområdet ligger i kanten av det större 

skogsstråket, inte mitt i, och bedöms inte 

ha någon nyckelroll som spridningsväg. 

Nästan hälften av området avsätts som 

naturmark i plan och grövre ekar inom 

kvartersmark skyddas med marklov. Med 

åtgärderna i den tillhörande skötselplanen 

ska områdets värden för biologisk 

mångfald ökas genom skapande av död 

ved och blomrika, solbelysta brynmiljöer. 

Planen bedöms delvis bidra till 

uppfyllelsen av miljömålet. Detaljplanen 

skyddar delar av skogen som 

sammanhängande naturmark vilket säkrar 

funktionen som spridningskorridor för 

arter.  

Ett rikt växt- och djurliv, särskilt avseende 

regeringens preciseringar; Gynnsam 

bevarandestatus och genetisk variation, 

Ekosystemtjänster och resiliens samt Grön 

infrastruktur. Detaljplaneringen följer 

Det hade varit önskvärt om 

Länsstyrelsens uttryckt detta i sitt 

granskningsyttrande i kommunens arbete 

med översiktsplanen. Aktuellt 

planområdet är utpekat som 
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därmed inte intentionerna i 

översiktsplanens ställningstagande för en 

hållbar utveckling eller i den kommande 

översiktsplanens numera lagreglerade krav 

på koppling mot nationella mål av 

betydelse för den fysiska planeringen. 

Planförslaget strider därmed också mot det 

allmänna intresset i 3 kap 3 § miljöbalken 

(Mark- och vattenområden som är särskilt 

känsliga från ekologisk synpunkt skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan skada naturmiljön). 

utvecklingsområde i översiktplanen på 

grund av att området redan är planlagt.  

För att utreda konsekvenserna för växt- 

och djurlivet har en 

naturvärdesinventering genomförts. En 

skötselplan har upprättats för att gynna 

den biologiska mångfalden i området. 

Sammantaget kommer livsmiljöerna för 

många bevarandevärda arter i området att 

förbättras. 

Nästan hälften av området avsätts som 

naturmark i plan och grövre ekar inom 

kvartersmark skyddas med marklov, 

vilket säkrar kvarstående ekars 

framtidsvärden. Planen bedöms delvis 

bidra till uppfyllelsen av miljömålet.  

Kommunens bedömning är att tillräcklig 

areal inom planen skyddas som 

naturmark för att inte försämra gynnsam 

bevarandestatus för arter, för att bibehålla 

fungerande ekosystemtjänster och 

fungerande grön infrastruktur.  

Artskydd  

Att uppföra bebyggelse här kan innebära 

att arter som omfattas av 

artskyddsförordningen skadas. Det 

framgår i MKB:n att fridlysta arter som 

blåsippa, näsrot finns i området. Andra 

arter i bilaga 1 artskyddsförordningen som 

halsbandsflugsnappare, spillkråka, 

groddjur m.fl. har också noterats i 

anslutning till området eller beskrivits i 

MKB:n. Fynd av vissa skalbaggar har 

gjorts i samband med naturinventeringen 

som indikerar på att det kan finnas 

åtskilliga flera rödlistade arter vid en 

större inventeringsinsats. Sannolikheten är 

troligen att vissa av dessa rödlistade arter 

även omfattas av artskyddsförordningen. 

Åtgärder som är förbjudna enligt 

artskyddsförordningen kräver dispens 

vilket bör beaktas. 

Noteras. 

Frågan har utretts i MKB. Planförslaget 

innebär inga åtgärder som påverkar 

metapopulationen av djur eller växter 

som omfattas av artskyddsförordningen.  

Se gemensam kommentar 1. 

Övrigt  

2014 var detaljplaneförslaget ute för 

samråd. Då samrådsunderlaget saknade 

MKB meddelade Länsstyrelsen: ”Enligt 

PBL 5 kap 13 § ska kommunen redan i 

samrådsskedet bl.a. redovisa de 

planeringsunderlag som har betydelse för 

planen. I avsaknad av detta 

Kommunen kan inte hitta följande text i 

det yttrande som inkom till kommunen 

2014-11-12. 
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planeringsunderlag (MKB) kan 

Länsstyrelsens inte ta ställning till planens 

lämplighet utifrån bl.a. PBL 2 kap 2-3 

§§.” Länsstyrelsen har här också tydligt 

framhållit: ”Fullföljs nuvarande 

planprocess innebär detta att 

länsstyrelsens synpunkter framförs först i 

granskningsskedet vilket inte är lämpligt 

med tanke på planens komplexitet.” 

Vidare har informerats om att planområdet 

ligger i värdetrakt med ädellövskog (se 

vidare under Levande skogar nedan) samt 

att delar bedömts vara nyckelbiotop enligt 

Skogsstyrelsen. Området ingår också i 

Länsstyrelsen naturvårdsplan (Natur- och 

kultur på Öland, 2001). 

Det bör också noteras att 

samrådsredogörelsen inte omfattar 

samtliga synpunkter som Länsstyrelsen 

framförde 2014-11-11. 

Kommunen kan inte, vid jämförelse av 

länsstyrelsens yttrande och 

samrådsredogörelsen, upptäcka några 

synpunkter som saknas i 

samrådsredogörelsen. 

Båda dokumenten, del av 

samrådsredogörelsen och länsstyrelsens 

yttrande bifogas granskningsutlåtandet, 

bilaga 1. 
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2016-02-04 Lantmäteriet  

Planbeskrivning  

Hur ska de nya fastigheterna inom 

planområdet säkerställas med utfart 

utanför planområdet fram till allmän väg? 

Ska fastigheterna anslutas till någon 

befintlig gemensamhetsanläggning? 

Anslutning sker till Bertil Palms väg som 

är nuvarande angöring till fastigheten, via 

Isgärde s:2.  

Omförhandling av Isgärde ga:2 regleras i 

exploateringsavtalet. 

Vem initiera och bekostar den nya 

gemensamhetsanläggningen inom 

planområdet? 

Exploateringsavtalet reglerar att 

exploatören initiera och bekostar den nya 

gemensamhetsanläggningen inom 

planområdet 

Planbeskrivningen bör förtydligas 

avseende de särskilda skäl till att 

kommunen inte är huvudman för allmänna 

platser. Planen har enskilt 

huvudmannaskap. 

Området omfattas av en äldre 

byggnadsplan så kommunen är inte 

huvudman för några vägar eller 

allmänplatsmark i denna kommundel. 

Anslutningsvägen, Bertil Palms väg och 

den föreslagna lokalgatan ingår inte i 

tätort.  

2016-01-25 Trafikverket  

Angöring till planområdet planeras från en 

förlängning av Bertil Palms väg, via 

befintlig anslutning till väg 964 söder om 

området. Trafikverket anser att detta är 

den mest lämpliga anslutningspunkten. 

Trafikökning till följd av exploateringen 

kan föranleda behov av vidare utredning 

av anslutningen till väg 964 med hänsyn 

till trafiksäkerheten. Eventuella 

förändringar av anslutning till allmän ska 

genomföras i samråd med Trafikverket i 

enlighet med krav och råd i VGU. 

Samtliga åtgärder som berör statlig väg 

och dess anslutningar ska bekostas av 

kommunen och/eller exploatören. 

Noteras.  

Kommunens bedömning är att den 

marginella ökning av trafiken till följd av 

planförslaget, ca 28 fordonsrörelser/dygn, 

inte medför förändringar på anslutning till 

statlig väg. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i 

sin helhet planeras och utformas så att 

riksdagens fastställda riktlinjer för 

trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 

åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 

bekostas av kommunen och/eller 

exploatören. 

Noteras.   

2016-01-14 Räddningstjänsten Öland  

Anslutningsväg till området (Bertil Palms 

väg) förutsätts ha en bärighet motsvarande 

Noteras.  
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ett axeltryck av 100 kN för 

räddningstjänstens fordon. 

Anslutningsväg skall vidare ha en bredd 

av minst 3m och fri höjd på minst 4 m. 

En brandpost utförs i anslutning till 

vändplan i slutändan på 

samfällighetsvägen. 

Vi bedömer detta som en bra placering. 

Brandpostens flöde skall vara minst 600 

l/min. 

Med en brandbil uppställd vid 

brandposten, skall vändplanen ges sådan 

dimension att en andra brandbil kan vända 

på platsen. 

Noteras.  

Transport av materiel från 

räddningstjänstens fordon förutsätts inte 

behöver ske längre sträckor än 50 meter 

Noteras.  

Samtliga ovanstående synpunkter regleras i 

exploateringsavtal. 

2016-02-10 E ON  

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av 

inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och noterar att tidigare anförda 

synpunkter har blivit tillgodosedda i 

samrådsredogörelsen och har inget 

ytterligare att erinra i ärendet. 

Noteras.  

2016-02-18 Isgärde 4:59 

Håkan Gerdbo 

 

Efter att ha tagit del av alla inlagor från 

"oss" som bor i det berörda området och 

framför allt vi på Bertil Palms Väg, vill 

jag bara tillägga; 

 

Jag anser att de sakargument som lagts 

fram för att INTE dra trafiken via Bertil 

Palms väg, klart och entydigt överväger de 

som kommunen förespråkar. 

Noteras.  

Se gemensam punkt 2. 

Att dra trafiken via Bertil Palms väg 

påverkar så många individer och biotoper 

negativt att förslaget inte ens borde läggas 

fram. 

Det är ett negativt förslag i alla avseenden 

som förstör för alla i området och 

kommande generationer.  

Kommunen bedömer att en förlängning av 

en befintlig väg, Bertil Palms väg, är ett 

mer skonsamt alternativ än att dra en ny väg 

norrut. En sådan dragning skulle påverka 

fler biotoper och naturvärden.  

Jag anser detta vara en skrivbordsprodukt 

från personer som inte själva behöver lida 

av de konsekvenser som ett genomförande 

Noteras. 
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innebär. 

Min personliga åsikt är att om detta 

genomförs så skall vi drabbade, likt de 

boende på Gotland, som oxå körts över av 

makthavarna, resa oss som en man/kvinna 

och fortsätta kampen för vårt område och 

natur.  

 

Gärna en bebyggelse i det aktuella 

området, men absolut inte en tillfart till 

området via Bertil Palms väg. 

Noteras.  

Varför har man inte utrett frågan om att 

dra en ny väg via den asfalterade vägen 

som idag leder till gamla Ölandsborg. Den 

skulle göra mindre skada. och påverka 

mindre. 

Kommunen har utrett ett antal möjliga 

alternativa dragningar. Dragningen enligt 

aktuellt planförslag innebär minsta ingrepp 

i området eftersom Bertil Palms väg redan 

leder till den aktuella fastigheten. 

Se gemensam kommentar 2. 

2016-02-15  

Jonas Lönnroth 

 

 

 

Kvarnbäcken väster om gångstigen. Foto 

Tin Erikson, Isgärde 
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Gångstigen i västra gränsen av Isgärde 

4:74 

 

 

 

Naturligt vattendrag eller dike  

Delyttrande över planförslag gällande 

Isgärde 4:74 
 

Sammanfattning: Vattendraget utmed 

norra gränsen av Isgärde 4:74 är fåran 

från den vattenkvarn som låg ovan 

nordöstra hörnet av fastigheten under 

1800-talet och troligen var i drift även 

tidigare. 

Vattned strömmade till från mossmarker 

på Linsänkans och Isgärdes ägor 

nedanför landborgen och dämdes upp med 

dammluckor. En bäck nämns i handlingar 

om laga skifte 1876. Flera långa och 

breda vattengravar magasinerade vattnet. 

Eftersom uppdämningen var till förfång 

för jordbruket tvangs kvarndriften 

upphöra omkring förra sekelskiftet och 

luckorna togs bort. Straxt innan 

vattendragets utlopp i Kalmarsund fanns 

en tidigare skvaltkvarn enligt kartor från 

1728 och 1768. 

Den var inte i drift under 1700-alet. 

Omständigheterna talar för ett naturligt 

vattenflöde. Kommunen har underlåtit att 

ta ställning till om strandskydd råder för 
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hela eller delar av vattendraget och inte 

tagit upp ärende om strandskyddsdispens. 

Av de till granskning utställda 

handlingarna framgår att Länsstyrelsen 

begärt svar på frågan om det vattendrag 

som går utmed fastighetens norra gräns 

utgör ett naturligt vattendrag eller ett dike. 

Kommunen gav beskedet att det rör sig 

om ett dike uppkommet genom 

dikesföretaget Linsänkan-Isgärde 1928. 

Denna uppgift kom i sin tur från ett 

utlåtande av en extern konsult rörande 

vattenfrågor kring 

exploateringsfastigheten. Utlåtandet ingår 

i det utställda materialet. Den studien 

avsåg dock inte att utreda vattendragets 

ursprungliga karaktär. Konsulten 

påpekade att dikesföretaget bara berörde 

en mindre del av vattendraget men den 

nyanseringen finns inte i kommunens svar 

så vitt framgår av de nu uttällda 

handlingarna Dikesföretaget var i själva 

verket en åtgärd på en del av ett redan 

befintligt vattendrag och det kan på goda 

grunder hävdas att vattendraget 

ursprungligen är ett naturligt vattendrag 

som delvis kanaliserats men att i 

sammanhanget betydelsefulla delar av 

vattendraget har karaktär av bäck. 

Strandskydd inträder för fastigheten 

Isgärde 4:11 i samband med att den gamla 

planen upphör förutsatt att frågan bevakas. 

Om strandskydd råder för en närbelägen 

del av ett vattendrag kan skyddet gå in 

över planområdet Isgärde 4:74 även om 

vattendraget eller den berörda delen av det 

inte ligger inom den fastigheten. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 3. 

Det finns ingen samlad beskrivning över 

avflödesförhållandena från moss- och 

kärrmarkerna i Linsänkan och Isgärde ned 

till Kalmarsund varför detta är ett första 

försök till sammanställning. All 

information kommer från 

lantmäterihandlingar som finns fritt 

tillgängliga hos Lantmäteriet under 

Historiska kartor. Senare kommer studien 

att kompletteras med sökning i 

Riksarkivet. 
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Den av Länsstyrelsen väckta frågan har 

samband med att rättsläget rörande 

strandskydd utmed mindre vattendrag är 

under utveckling. Så gör Länsstyrelsen i 

Östergötland (se källhänvisningar), 

bedömningen att det kring äldre artificiella 

vattendrag kan finnas skäl att ha 

strandskydd. 

Tillämpningen har under senare år 

pendlat. I målet MMÖD 2015-06-11 (M 

10756-14) gör Mark- och 

miljööverdomstolen den avgränsningen, 

att ett vattenflöde som uppkommit enbart 

genom att man grävt ett dike där inget 

vattendrag tidigare funnits inte bör åtnjuta 

strandskydd, eftersom en sådan 

konsekvens inte kan antas ha varit 

lagstiftarens avikt. Diket i målet hade 

grävts på 1860-talet för att avvattna 

åkermark. Avrinningsområdet var litet och 

tidvis fanns inget vatten i diket. Det 

rensades regelbundet vilket antogs 

motverka uppkomsten av en naturlig 

biotop. Ett ytterligare argument var att det 

vore en orimlig konsekvens för grannar 

om strandskydd skulle inträda för det att 

någon grävt ett dike i närheten trots att 

inget vattendrag funnits innan grävningen. 

Detta är ett klart ställningstagande som 

kan tjäna som utgångspunkt för att 

differentiera andra fall där naturliga 

vattendrag tidigare funnits men dessa helt 

eller delvis kanaliserats. 

 

Domstolen konstaterar vidare att 

strandskydd enligt tidigare dom även kan 

råda kring vattendrag som tidvis är 

uttorkade. Avgränsningsvårigheterna 

framgår vid en jämförelse mellan utfallen 

i målet MMÖD 2008:36 gentemot 

MMÖD 2012:4. Eftersom det är svårt att 

generalisera återstår att beakta varje fall 

för sig. Strandskyddet har dubbla syften; 

både att skydda vattennära biotoper och 

att svara mot befolkningens behov av 

friluftsliv och rekreation i vattennära 

områden eftersom sådana bedöms ha 

särskilt stort värde ur 

rektreationssynpunkt. I det följande ska 

beaktas i vad mån förutsättningar för 

strandskydd kan vara för handen och 
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huruvida det finns särskilda förhållanden 

som gör det motiverat att kräva 

strandskyddsdispens för 

byggnadsföretaget. Här rör det sig inte om 

utökat strandskydd men det finns ändå 

skäl att påpeka Naturvårdsverkets 

riktlinjer som understryker att utökat 

strandskydd ska grundas på särskilt 

identifierade skyddsbehov. Föreligger 

sådana särskilda behov i påtaglig grad bör 

det också kunna påverka bedömningen av 

huruvida dispens från strandskydd även 

krävs i närheten av ett mindre vattendrag. 

Vattendraget utmed den norra gränsen av 

Isgärde 4:74 och vidare genom skogen i 

Isgärde 4:11 och sedan utmed f.d. 

barnkolonins norra gräns till Kalmarsund 

utgör det nedre loppet av en kvarnbäck. 

Kvarnen låg direkt väster om nuvarande 

väg 926 vid sydöstra hörnet av 

Vaktareplanen men på mark som ingår i 

Linsänkan, vars mark här smalnar av i en 

spetsig kil norrut. 

 

Den förre ägaren till Norra Linsänkan 

Hilmer Ekberg skrev i Glömmingeboken 

 

 

 

Det är tillsvidare oklart om det rörde sig 

om en överfallskvarn med vertikalt hjul 

eller en skvaltkvarn med horisontellt 

vattenhjul. Fallhöjden på platsen medgav 

även en överfallskvarn. Ovanför kvarnen 

fanns dammluckor. 

 

Denna kvarn, som varit i bruk under delar 

av 1800-talet och möjligen tidigare, var 

inte den första att utnyttja flödet från 

mossmarkerna i Isgärde och Linsänkan. 

På karta från 1768 finns en ”ödelagt 

skvaltkvarn” utmärkt vid ett vattendrag 

motsvarande norra gränserna av 

Barnkolonin ungefär där bron in på 
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området ligger. 

 

 

Ytterligare en avmätningskarta från 1768 

visar en symbol för skvaltkvarn på platsen 

 

 

 

Denna kvarn finns även med på karta från 

1728 och även då med beteckningen 

ödelagd /?/ kvarn. 

 

 

 

Det oregelbundna vattendrag som ritats 

vid kvarnens plats torde utgöra den nedre 

delen av avloppet av flödet från 

mossmarkerna. Platsen stämmer med det 

befintliga diket utmed norra gränsen av 

Barnkolonin (Isgärde 4:29, 4:11, 4:38) 

som utgör utlopp för kvarnbäcken. 
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Citatet från Glömmingeboken nämner att 

den senare kvarnen låg söder om August 

Holmströms lägenhet på nuvarande 

Isgärde 6:8 vilket innebär att kvarnen låg i 

det sydöstra hörnet av Vaktareplan. Ännu 

noggrannare bestämning fås från 

dokumentationen över det laga skifte 1876 

där Linsänkan klövs i en södra och en 

norra del. Här anges den gamla 

kvarnplatsen till ägofiguren 14, dvs där 

kvarnkanalen försvinner ut i nordvästra 

hörnet av nedanstående utsnitt (Akt 08-

Glö-78, sid. 6 pkt 6). Kvarnen låg således 

flera meter under tilloppets nivå vilket 

framgår vid syn på platsen. 

 

 

 

Hela vattendraget i dess nutida förlopp 

framgår bäst på Lantmäteriets höjdkarta 

som tagits fram med 

vegetationspenetrerande lasermätning. 

Med denna teknik framträder 

fördjupningar i terrängen tydligt. 

 

 

 

Den ödelagda skvaltkvarnen låg vid 1 och 

1800-talskvarnen vid 2. Dikningsföretaget 

1928 sträckte sig mot punkten A där det 

avskärande dike som går över östra delen 

av Isgärde 4:74 går in i loppet från 

kvarnen, dock utan att vara med på 

dikesföretagets karta. 
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Av Lantmäteristyrelsen karta från 1920 

avseende det planerade laga skiftet av 

Vaktareplan som skedde 1923 framgår att 

områdets södra gräns, lika med den norra 

gränsen av Isgärde 4:74, är 205 meter 

lång. Fem meter avgår för bredden av den 

samfällda vägmarken s:2 utmed västra 

gränsen av Vaktareplan. 

 

 

 

Av materialet framgår att dikesföretaget 

1928 endast upptog en östlig, brantare del 

av sträckan utmed Vaktareplan, ungefär 

en tredjedel av tvåhundra meter. 

Dessutom omfattade inte dikesföretaget 

såvitt framgår av profilkartan någon 

nämnvärd fördjupning av vattenfåran 

väster om väg 926, dvs den plats där 

kvarnluckorna bör ha funnits. Det var 

heller inte nödvändigt eftersom fåran 

nedströms kvarnplatsen är brant ned till 

punkten A och även fortsättningsvis till 
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bron vid C. 

Enligt besked från Länsstyrelsens 

lantbruksenhet som förmedlat 

dokumentationen om dikesföretaget så 

innebar företaget enbart fördjupning av 

tidigare kanaler (den jämnt sluttande 

gränsen mellan ljusare och mörkare brun 

färg anger ursprungliga nivåer). 

Dikesföretaget omfattade således inte de 

västra två tredjedelarna av fåran utmed 

Vaktereplan, ej heller loppet väster om 

bron ned till Kalmarsund, inte ens där där 

vattendraget flyter fram som bäck i 

naturen och där ingen strävan till 

avvattning funnits. Den fåra som vattnet 

går i utmed norra gränsen av Isgärde 4:74 

härrör således inte från dikesföretaget 

1928 utan är betydligt äldre. Knäet på 

tvärsnittsskissen ligger vid vägen där 

dammluckorna funnits. De södra delarna 

av kanalerna skulle rensas vid behov. 

Inget sägs om rensning av vattendraget 

nedströms kvarnplatsen. 

 

 

Kanalsystemet till kvarnen fanns redan i 

början av 1800-talet vilket framgår av 

skatteläggningskarta från 1817 gällande 

postroddhemmanet Linsänkan som bildats 

av staten 1808 för att sköta postrodden 

från Revsudden till Stora Rör. Att driva 

kvarn krävde vid den tiden statligt 

tillstånd och företaget synes inte ha varit 

förenat med postroddhemmanets uppgift. 

Namnet Linsänkan anger en plats där man 

rötade lin i stående vatten. 
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Genom Linsänkan och söder ut till marken 

väster om Isgärde by sträckte sig ett 

område med mossar och kärr. Detta synes 

framgå av ekonomisk karta över 

Glömminge från 1831 (Bättre kopia ska 

begäras från Riksarkivet). 

 

En jordvall utmed norra gränsen av 

Isgärde 4:74 visar att grävningsarbeten för 

att fördjupa vattenfåran gjorts nästan ända 

ned till bron över vattendraget (vid B på 

den lasermätta grå kartan ovan) vilket då 

bör ha skett tidigare än 1928. Kommunens 

grundkarta över Isgärde 4:74 och 

Vaktareplan visar inga höjdkurvor som 

antyder att vattnet tidigare skulle tagit en 

annan väg än utmed Vaktareplans södra 

rand. Att det också är den exakta 

sträckningen för det ursprungliga avflödet 

från kvarnen och den fåra ett tidigare 

oreglerat vattendrag gått i kan inte bevisas 

med hittills tillgängligt material även om 

loppets början efter kvarnen och slutet vid 

Kalmarsund där den ödelagda 

skvaltkvarnen låg förefaller säkra. Det 

finns i handlingarna inget annat 

dikesföretag för området än 1928 års 

företag. Den åtgärden stöddes på 

lagstiftning från 1879. Inte heller 

markbeskrivningarna över de olika 

delarna av Vaktareplan som anges i kartor 

över laga skiftet Isgärde 1843 (08-Glö-

43)eller Isgärde 1923 (sid 6) anger 

markförhållanden som tyder på sankmark 

eller vattendrag över planen. Fåran utmed 

Vaktareplan leder vatten ovanifrån. Två 

diken mynnar i fåran, ett från söder och ett 

från norr, men det innebär inte att fåran i 

sig är ett avvattningsdike i den bemärkelse 
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som MMÖD definierade. 

 

 

 

 

Vaktareplan avsattes från Isgärdes 

utmarker på 1830-talet (Historisk notis: 

Kartor från 1790-talet över Isgärde visar 

andra områden närmare byn som tidigare 

var avsatta till byns vaktare/gärdesridare, 

s.k. Waktarehåp). Från dammluckorna 

leddes vattnet i en stenränna som 

fortfarande finns lvar ned mot 

kvarnplatsem. Vattendraget nedströms 

kvarnen kan ha letts i en fåra utmed 

Vaktareplanen i samband med att planen 

avsattes för odling 1830 

(lantmäteristyrelsens karta 1830 G25-6:5) 

men det är lika troligt att kvarnen var 

äldre än postroddhemmanet Linsänkan 

som kom till 1808 och att vattendraget 

förbi Vaktareplan fördjupats redan då 

kvarnen togs i drift och större 

vattenmängder släpptes på periodvis. 

 

Väster om Vaktareplan och Isgärde 4:74 

passerar vattnet under en liten bro för 

gångstigen mellan Stora Rör och 

Ispeudde, den stig vars natursköna 

omgivning förutom de biologiska värdena 

gör frågan om strandskydddispens eller 

icke angelägen Bron ligger några meter 

väster om dragningen av den samfällda 

vägmarken Isgärde s:2 som sedan går 

öster om gränsmuren mellan Vaktareplan 
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och skogen Isgärde 4:11. Nedströms 

denna bro går vattnet i en båge mot 

sydväst och sedan något mer västligt 

utmed gränsmuren till grannfastigheten i 

söder. Vid C fortsätter vattendraget i 

skogen norrut för att sedan gå in det 

grävda dike (vid nordöstra hörnet av 

Isgärde 4:38) som löper utmed 

Barnkolonins norra gräns och ut i 

Kalmarsund, förbi den plats där det enligt 

äldre kartor funnits en skvaltkvarn. 

Hela vattendraget i skogen från bron fram 

till diket utmed Barnkolonins norra gräns 

har karaktär av bäck även om dragningen 

kan ha rätats ut i äldre tid. Rör det sig om 

ett ursprungligen naturligt vattendrag bör 

strandskydd råda åtminstone väster om 

bron fram till hörnet av Barnkolonins 

bebyggda mark. Häri skiljer sig detta 

vattendrag från det grävda 

avvattningsdiket i det ovan anförda 

rättsfallet från Mark- och 

Miljööverdomstolen där det synes klarlagt 

att inget naturligt vattendrag funnits innan 

diket grävdes. Vidare bör påpekas att 

vattendraget här är vattenförande året om. 

 

Kvarnar kräver strömmande vatten med 

stor rörelseenergi. Att enbart utdikning 

skulle ge det höga flöde som krävs för 

kvarndrift är osannolikt. Endast vid den 

senare kvarnplatsen uppe vid Linsänkan 

finns en fallhöjd som kunnat medge drift 

av ett kvarnhjul eller en större 

skvaltkvarn. Känt är att vatten dämdes upp 

med kvarnluckor men även att denna 

uppdämning förvärrade möjligheterna för 

bönderna i Isgärde och Linsänkan att 

bruka de vattensjuka markerna varför man 

var mycket angelägna att få bort luckorn 

enligt lokal muntlig information. 

Ytterligare efterforskning krävs i 

häradsrätternas domstolsprotokoll och 

olika statliga register över tillstånd till 

uppdämning, kvarndrift och beskattning 

av kvarnar för att få fram mer detaljer om 

kvarnarna och uppdämningen. Enligt 

besked från Kalmar läns museum 

noterades i en statlig kvarninventering 

1796 att det fanns två vattenkvarnar och 

fem väderkvarnar i Isgärde. Det finns inga 
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andra kända vattendrag väster om 

landborgen och i närheten av Isgärde by 

där kvarndrift kan ha skett. Först på 

nittonhundratalet dikades markerna väster 

om Isgärde ut med avlopp mot 

Kalmarsund. 

De breda och långa kanaler som noggrant 

tecknats på kartorna över Linsänkan från 

1817 och 1876 framstår som 

vattenmagasin för kvarndriften men de 

kan samtidigt ha avvattnat högre belägen 

mark i öster där vatten rinner till ur 

sluttningen upp mot landborgen. Se 

skifteshandlingar i 08-Glö-64 från 1876 

men även skifteshandlingen 08-Glö-78. 

(Varför det finns två olika protokoll över 

detta laga skifte framgår inte). I 

protokollet -64 anges att de långa dikena, 

också kallade vattengravar, är tolv fot vida 

(sid.9). 

 

Fram till nittonhundratalets början stod 

åkrarna väster om byn under vatten om 

vårarna ända ned till Bölevägen i söder. 

Avrinningen uppfattades försvåras av 

uppdämningen vid kvarnen. I en 

sockenbeskrivning 1831 nämns 

svårigheterna att odla de ”vattensjuka 

markerna” i Isgärde som inte kunde dikas 

på grund av bristen på fall. När detta 

skrevs fanns redan kvarnkanalen vid 

Linsänkan som framgår av kartan från 

1817. Först 1915-16 gjordes en första 

projektering för att dika ut de 

”vattenskadade” markerna väster och norr 

om Isgärde inkl. Linsänkan. Det södra 

företaget avsåg att avleda vatten västerut 

medan det norra företaget norr om Stora 

Rörsvägens sträckning utmed södra 

gränsen till Södra Linsänkan anslöts till 

det befintliga kanalsystemet till 

kvarnplatsen. Det är oklart om de arbeten 

som projekterades 1915-16 blev av. 1928 

års dikesföretag avsåg den norra delen av 

området, dvs norr om stora Rörsvägen på 

mark tillhörig Linsänkan men även 

Isgärde. Det södra arbetet finns belagt i 

handlingar i byn. 

 

Isgärde och Linsänkans marker nedanför 

landborgen ligger på en platå mellan 
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landborgen och Anchylusvallens sandås i 

väster. Söderut finns en vattendelare i 

form av den rygg som Bölevägen går på. 

Det vatten som artesiskt trycks fram i 

landborgssluttningen har haft svårt att 

finna utflöde. Det medeltida namnet 

Isagårdr har antagits syfta på att markerna 

var täckta av is långa tider eller på den 

rikliga förekomsten av myrmalm 

(forngemansk ijsr betyder järn). Båda 

tolkningarna innebär mycket vatten i 

markerna. 

Anchylusvallens nordsydliga sandås tar 

abrupt slut norrut vid den plats inom 

Linsänkan 2:2 där kvarnen låg varför detta 

bör ha varit platsen för ett naturligt 

vattenflöde som eroderat sandåsen och 

som man tagit till vara på i slutet av 

sjuttonhundratalet för kvarndrift innan 

postroddhemmanet kom till. Här behöver 

bl a häradsrättsprotokollet över den förste 

arrendatorn J. Lunds beryktade konkurs 

1824 studeras för att se om det går att få 

fram mer om kvarndriften. 

 

Den slutsats man kan dra av ovanstående 

är att tillräckliga vattenmängder funnits 

för kvarndrift och att dessa flöden 

uppkommit genom avflöde från moss- och 

kärrmarker i den vattensjuka terrängen 

kring Isgärde och Linsänkan. I 

skattläggningshandllingen för Linsänkan 

1817 nämns bäcksidor vilket talar för att 

ett sådant vattendrag fanns (08-Glö-31, 

trakterna 16 ). Således finns det skäl att 

besvara Länsstyrelsens fråga med att det 

torde röra sig om ett ursprungligen 

naturligt vattenflöde som utnyttjats för 

kvarndrift. Utmed Isgärde 4:74 går vattnet 

kanaliserat i en fåra som grävts utan att 

det kan klarläggas om där fanns en 

bäckfåra tidigare. Väster om bron flyter 

vattendraget som bäck, se foto på 

försättsbladet. På grund av 

ljusförhållandena under de höga hässlena 

och ekarnas kronor är markvegetationen 

sparsam. Området torde inte ha betats på 

snart hundra år och inget skogsbruk har 

bedrivits. 

 

Strandskyddslagstiftningen har det dubbla Noteras.  
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syftet att värna värdefulla vattennära 

biotoper och att säkra befolkningens 

tillgång till områden för friluftsliv och 

rekreation i attraktiva vattennära lägen. 

Båda dessa syften är i hög grad aktuella 

för marken utmed stigen där den går över 

bron och fortsätter utmed den västra 

gränsen av Isgärde 4:74. I processen för 

upprättande av detaljplan synes framför 

allt detta områdes betydelse ur 

rekreationssynpunkt inte alls ha beaktats 

trots mångstämmiga vittnesbörd och 

yttranden som rör gångstigens och dess 

omgivnings unika värde som 

naturupplevelse.  

Kommunen är väl medveten om områdets 

betydelse ur rekreationssynpunkt och 

väljer därför att angöra området från 

befintlig väg, Bertil Palms väg, för att ta 

minsta möjliga mängd naturmark i 

anspråk norr om planerad lokalgata. 

Aktuellt planförslag skyddar också 

befintlig stig genom att föreslå 

naturmark.  

Miljökonsekvensutredningen inklusive 

den biologiska inventeringen bortser helt 

från de värden som tydligen enbart ett 

strandskydd kring kvarnbäcken kan värna. 

Det finns en stark lokal opinion mot att 

stigen genom skogen över bäcken skulle 

förlora sin karaktär genom exploateringen. 

Det är angeläget att även engagera en 

förening som uppfyller kraven på talerätt i 

strandskyddsärende för att driva frågan i 

samband med ett eventuellt överklagande 

av planen om den antas med nuvarande 

exploateringsgrad. Den skyddszon utmed 

exploateringsområdets västra gräns som 

anges i planförslaget är för smal och 

föreslås dessutom vara öppen mark vilket 

innebär att villatomterna ligger fria för 

insyn från stigen vars naturvärden därmed 

utplånas. Den biologiska delen av 

miljökonsekvensutredningen har ett 

mycket snävt entomologiskt perspektiv 

där död ved avses bevaras men ingen 

uppmärksamhet ägnas den nödvändiga 

föryngringen av ekbeståndet på båda sidor 

om stigen. För att bevara naturrummet 

behövs en skyddszon om minst femtio 

meter i exploateringsområdets västra 

gräns där naturen får sköta sig själv utan 

avverkning av mindre eller större träd, 

buskröjning osv. Endast 

strandskyddslagstiftningen reglerar 

markanvändning på tillräckligt strikt vis 

för att uppnå erforderligt skydd. En femtio 

meter bred skyddszon utmed västra 

gränsen av Isgärde 4:74 faller i sin helhet 

inom etthundra meter från vattendraget 

Noteras.  

Kommunen anser inte att en skyddszon är 

önskvärd eller nödvändig. I planförslaget 

är ett så pass brett område avsatt för natur 

för att både människor, växter och djur 

ska kunna röra sig fritt. 

Orörd natur växer igen vilket ofta 

motverkar höga naturvärden i ett område. 

Höga naturvärden uppkommer främst när 

ett område används, mest gynnsamt för 

biologisk mångfald är bete.  
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väster om bron. 

MMÖD medgav i målet 2008:36 

bebyggelse på visst avstånd från bäckfåran 

i ravinen eftersom denna bebyggelse inte 

ansågs komma att motverka 

strandskyddets syften. Konsekvensen av 

en liknande reglering kring det aktuella 

vattendraget skulle bli att åtminstone två 

tomter i väster faller bort eftersom de 

ligger för nära och påverkar angelägna 

värden. Till skillnad från målet 2008:36 

rör det sig dock här om kontinuerlig skog 

och inte om brukad åkermark. Marken har 

samma karaktär som marken på Isgärde 

4:11 varifrån Isgärde 4:74 avstyckats vid 

försäljningen till de nuvarande ägaren. 

Skogen på Isgärde 4:11 anses så värdefull 

att bevara att den får skyddsstatus i det 

planförslag som upprättats för f.d. 

barnkolonin (Isgärde 4:4 m.fl.).  

 

Strandskydd för den del av vattendraget 

som går inom Isgärde 4:11, vilket är hela 

sträckan väster bron, innebär ingen 

väsentlig förändring ur dess ägares 

synpunkt eftersom man är angelägen att 

bevara skogen som biotop och 

rekreationsområde (se deras yttrande). 

Resterande delar av f.d. barnkolonin utgör 

redan ianspråktagen mark där strandskydd 

inte kan göras gällande. För att 

strandskydd ska råda för del av 

vattendraget krävs att frågan bevakas i 

samband med att den nya planen för 

Isgärde 4;4 m.fl. antas. 

 

I planförslaget för Isgärde 4:74 föreslås 

visst skydd för marken söder om 

vattendraget utmed fastighetens norra 

gräns. Den rättsliga grunden för det 

föreslagna skyddet är dock oklart, liksom 

vad det innebär ur allemansrättslig 

synpunkt. Norr om vattendraget är marken 

avsatt för bostadsbebyggelse enligt 

byggnadsplan vilket kommer att 

förhindrar tillträde vid bebyggelse. Ur 

allemansrättslig synpunkt bör en skyddzon 

söder om vattendraget räcka förutsatt att 

man kan passera mellan vattnet och 

fastighetsgränserna. Den åsikten tar då 

inte ställning till biologiska värden som 

Avståndet mellan tomtmark och 

naturmark varierar i den norra delen men 

är som minst 8 meter och som mest 36 

meter.  
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kan föranleda en annan bedömning. 

Utfart från fastigheten isgärde 4:74 har 

diskuterats både norrut över s:2 till väg 

926 över Vaktareplan och söderut över en 

mindre del av s:2 och sedan Bertil Palms 

väg. Varje utfart för bilar över den västra 

delen av exploateringsområdet, men i 

synnerhet norrut, skulle drabba de värden 

som bör skyddas. Stigens värde för 

rekreation och friluftsliv skulle skadas i 

hög grad eftersom det rör sig om en unik 

rumskänsla i skogen med intressanta 

kulturlämningar i form av gamla murar 

och stigar. 

Noteras. 

Hänvisningar 

Lst i Östergötland om vattendrag: 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/S

iteCollectionDocuments/sv/djur-och-

natur/skyddad-

natur/strandskydd/PMV%C3%A4glednin

gkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.

pdf 

Ödelagd skvaltkvarn nära sundet:  

- Glömminge socken Avmätning 

1728 G25-6:1 

- Karta 08-Glö-7 från 1768 visar 

skvaltkvarnens plats (kartan är 

svår att få fram).  

- Avmätningskarta 1768 G25-6:2 

visar en symbol för skvaltkvarn 

vid platsen. Kartan grundar sig 

enligt beskrivning delvis på 1728 

års karta.  

Skattläggningshandling över Linsänkan 

1817 08-Glö-31 inkl. karta 

Laga skifte Linsänkan 08-Glö-64 

(återinnes endst vid sökning via karta) Till 

skillnad från protokollet 08-Glö-78 med 

20 sidor innehåller detta dokument 38 

sidor.  

Lantmäteriets lasermätta höjdreliefkarta 

med funktioner för avståndsmätning och 

markeringar 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Dikesföretaget 1928 i bilaga 

 

(Notera att lantmäteriets historiska kartor 

inte visas i Windows 10 standardbrowser. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/PMV%C3%A4gledningkringavgr%C3%A4nsningavstrandskydd.pdf
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
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Välj Internet Explorer via de tre punkterna 

i övre högra hörnet) 

Delningsprotokollet för utmark G25-1:1 

från 1808 innehåller ingen information om 

kvarnar eller vattendrag.  

2016-02-15 Isgärde 4:11 

Anita och Peter Rothschild 

 

I det förslag till detaljplan för Isgärde 4:4 

m.fl som föreligger 

har den skogbeväxta fastigheten Isgärde 

4:11 med vår tillskyndan åsatts 

skyddsföreskrifter. Vi är angelägna 

att de biologiska värden och 

rekreationsvärden som finns bevaras för 

framtiden. Stigen mellan Stora Rör och 

Bertil Palms väg är av stor betydelse 

för friluftslivet inte minst på grund av den 

natursköna omgivningen.  

 

Isgärde 4:74 liksom Isgärde 4:11, från 

vilken den avstyckats, består av igenvuxen 

tvåhundraårig betesmark med vacker ek-

hasselskog. Särskilt stor vikt ur 

bevarandesynpunkt bör läggas på stigen 

och dess omgivning, i synnerhet i bäckens 

närhet. Vi ansluter oss  därför till det 

bifogade yttrandet av Jonas 

Lönnroths  som rör vattendraget genom 

skogen. Med tillämpning av strandskydd 

bevaras inte bara skogen inom 4:11 utan 

även viktiga delar av stigens omgivning 

som inte omfattas av de skyddsföreskrifter 

som föreslagits för vår mark 4:11.  Skogen 

och bäckens omgivning bör ses som en 

helhet både som biotop och ur 

allemansrättslig ´synpunkt. Skydd bör inte 

bara gälla fram till en icke markerad 

fastighetsgräns utan även omfatta mark 

som bildar ett sammanhang. 

Det pågår ett parallellt planarbete för 

fastigheten Isgärde 4:11 m fl. I 

planförslaget för Isgärde 4:11 m fl är 

fastigheten område för natur och gränsar till 

område för natur i aktuellt planförslag. Så 

även om fastigheterna ingår i olika 

detaljplaner så skyddas en helhet där det 

grävda diket ingår. 

Grävda diken omfattas inte av 

strandskyddslagstiftningen. 

Se gemensam kommentar 3. 

Jonas Lönnroths yttrande som rör 

vattendraget genom skogen är inlagt i sin 

helhet tillsammans med kommunens 

kommentarer från sidan 11. 

Vi motsätter oss utfart för biltrafik i 

gångstigens närhet både mot norr med 

dragning öster om bron över bäcken men 

även söderut eftersom det skulle påverka 

de värden som bör skyddas i allt för hög 

grad. 

Se gemensam kommentar 2. 

I hopp om att själsligt värdefullt område 

med hassel och ekskog, med 

skönhetsvärde, oersättliga naturvärden och 
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levande känslig biotop bevaras!!  

2016-02-15 Isgärde 4:54 

Anette Busk 

 

En ökad trafik på vår enskilda 

vägsamfällighet kommer att påverka oss 

som bor där väldigt negativt och i dagens 

miljötänkande tittas alltid på den kortaste 

o trafiksäkraste vägen som då blir mot 

Linsänkevägen. 

Se gemensam kommentar 2.  

2016-02-15 Isgärde 4:46 

Tin Eriksson 

 

Callunas naturutvärdering talar rakt 

igenom för att det beskrivna området 4:74 

har ett högt eller mycket högt naturvärde, 

vilket i sig talar för att en byggnation 

missgynnar djur och natur och en bit av 

Ölands unika naturvärden riskerar att gå 

förlorade. 

Att vilja satsa kortsiktigt och bortse från 

långsiktig planering och inriktning av ett 

område är för en liten kommun 

naturligtvis lockande, men historien 

upprepar sig och visar att naturvärden som 

försvinner då man tar värdefull 

naturbiotop i anspråk för individuella 

behov aldrig blir till gagn för det allmänna 

intresset. Då menar jag i avseende den 

stora skara turister och fast boende som 

lockas till vårt område just med anledning 

av den naturupplevelse och upplevelse av 

rekreation som området skänker. 

Fastigheten omfattas i dagsläget av en 

gällande detaljplan som medger barnkoloni. 

Skogen på den aktuella fastigheten saknar 

skydd och det finns inget egentligt hinder 

mot avverkning.  

Öland har generellt höga eller mycket höga 

naturvärden. Den biologiska mångfalden 

gynnas främst av bete men även det slitage 

vi människor åstadkommer genom att vistas 

i naturen kan vara gynnsam för den 

biologiska mångfalden. Aktuellt planförslag 

innebär att stora delar av planområdet 

säkras som natur där en efterlevd 

skötselplan ger möjlighet att utveckla 

områdets biologiska mångfald och 

planbestämmelsen säkrar allmänhetens 

tillgång till området.  

Se gemensam kommentar 1. 

 

Att kommunen väljer att gå vidare trots 

den kunskap som tillförts dem för ett 

kompetent beslut i frågan ger vid handen 

att den önskade transparangs i 

myndighetsutövningen saknas som gör det 

möjligt för mig att logiskt förstå att man 

driver planen om exploatering vidare. 

Man måste som kommuninnevånare fråga 

sig vem man i egenskap av myndighet har 

för avsikt att gynna och på vems 

bekostnad. 

Alla uppgifter talar för att det höga 

naturvärde som presenterats i det aktuella 

området missgynnas av en projektering. 

Handläggningen av ärendet har skett i 

enlighet med PBL och beslut i ärendet 

fattas av folkvalda politiker.  
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I första hand begär jag att 

exploateringsplanerna för 4:74 avbryts. l 

andra hand önskar jag att de fynd (med 

hänvisning till bilaga 1) som tidigare 

redovisat av mig och som inte finns på 

samma sätt beskrivna i Callunas 

utvärdering skickas på återremiss till 

Calluna för kommentar och utvärdering då 

dessa fynd är anmärkningsvärda och 

betydelsefulla i sammanhanget. 

Jag avser i första hand långbensgrodan 

och den handlingsplan (SLU) för dessa 

som föreligger samt scharlakansröd 

vårskål som växer inne i 

exploateringsområdet, som är en signalart. 

Samt den av Länsstyrelsen funna 

bokskogsrödrock, vilken inte påträffats 

tidigare. En biotop som härbärgerar dessa 

arter har troligtvis fått sitt livsrum genom 

att marken fått stå orörd under lång tid. 

Med andra ord, en unik biotop behöver 

lång tid för att uppstå, men tyvärr väldigt 

kort tid för att försvinna. Antalet 

rödlistade fågelarter i området är 

anmärkningsvärt. 

I naturvärdesinventeringen redovisas de 

mest intressanta fynden. 

Personlig kommentar: 

Så sent som igår kunde jag läsa i 

Ölandsbladet om ett antal millioner som 

tilldelats vårt län i syfte att bevara bland 

annat värdefull ekskog. Detta tillsammans 

med den förväntade vattenbristen gör 

kommunens förhållningsätt till detta 

individuella byggnadsprojekt än mer 

obegripligt. 

 Vår djupborrade brunn (som ligger 5 

meter från ekskogen) som framtill 2008 

var fylld till bredden är numera konstant 

sinad. Väl medveten om att mina åsikter 

saknar bäring för era framtida beslut 

hänvisar jag till naturfynden i Callunas 

utvärdering samt mina tillägg vilka 

svårligen kan motsägas. 

Den värdefulla ekskogen är utpekad i 

kommunens översiktplan.  

Planområdet avses anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp och kommunen jobbar 

både kortsiktigt och långsiktigt för att lösa 

brister i vattentillgången.  
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2016-02-15 Isgärde 4:70 

Örjan Jansson 

 

Undertecknad, som är medlem i 

Linsänkan-Ispeudde vägsamfällighet och 

ägare av fastigheterna Isgärde 4:70 och 

delägare av Isgärde 4:2, vill lämna 

synpunkter på förslag till detaljplan. 

 

Bertil Palms väg är nu färdigbyggd efter 

det att de sista 4 tomterna nu är 

färdigexploaterade. Vägen är anpassad 

efter den trafik som är planerad i området. 

Vägen är dessutom smal och krokig och 

används av många cyklister och gående. 

På sommaren i omfattande utsträckning. 

Därför är det omöjligt att öka trafik av 

bilar utan att olycksriskerna ökar för 

gående och cyklister och framförallt för 

oss som bor på och i närheten av Bertil 

Palms väg. 

Förbättringsåtgärder kan bli aktuella efter 

samråd med Samfällighetsföreningen.  

När det gäller vägfrågan måste 

huvudansvaret ligga på exploatören. Nu 

när kommunen även är intresserad av att 

gräva för vatten och avlopp upp till 

Linsänke/Isgärdevägen, så måste de dela 

på huvudansvaret när det gäller att lösa 

Se gemensam kommentar 2. 
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uppfartsvägen, så att den går österut så att 

alla andra slipper oangelägenheter som 

annars skulle bli fallet. Kostnadsmässigt 

blir det inte dyrare att anlägga en ny väg 

på 300 meter än att sköta en grusväg som 

är 1000 meter lång. 

För oss alla som bor och nyttjar detta 

område Ispeudde/Stora Rör med 

ekskogsbestånd och hasselskog och med 

Trollstigen som löper igenom, är det ett 

absolut måste att bevara ett minst 20 meter 

brett område österut från Trollstigen när 

man kommer söderifrån. Detta område är 

ovärderligt för rekreation i den stressiga 

och ibland omänskliga värld vi lever i. 

Mer trafik i detta område skulle 

omöjliggöra det lugn som nu finns och det 

är något vi alla vill bli besparade ifrån. 

Kommunens bedömning är att tillskapandet 

av 7 generösa villatomter inte påverkar 

möjligheten till rekreation i området.  

Enligt förslaget ska den östra delen av S:2 

väster om 4:74 ges planbestämmelsen 

”Natur” vilket jag motsätter mig å det 

starkaste då denna del ska vara orörd. 

Bestämmelsen ”Natur” säkrar att området 

inte exploateras och att det är 

allmäntillgängligt. Med en efterlevd 

skötselplan kan även områdets biologiska 

mångfald utvecklas.  

Avslutningsvis måste exploatören och 

kommunen gemensamt lösa frågan om 

uppfartsväg österut. Detta område måste 

få förbli orört och användas som 

rekreationsområde av de närboende och 

även andra som reser hit från andra håll 

enkom för att njuta av denna bit av lugn, 

vacker och orörd natur. Detta är viktigt att 

lämna efter sig till kommande 

generationer. 

Se gemensam kommentar 2. 

Inget har förändrats sedan det tidigare 

förslaget till detaljplan. 

Förslaget har omarbetats efter samrådet för 

att på ett bättre sätt kunna ta tillvara och 

skydda områdets naturvärden.  

2016-02-15 Ispeudde 1:7 

Kerstin Sahlberg 

 

Kri Bennström är såvitt jag förstår jävig, 

dels genom att hon har deltagit i 

upprättandet av planförslaget, och dels 

därför att hon har anlitas som konsult av 

exploatören, som är fastighetsägaren till 

Isgärde 4:74. 

Sökanden har rätt att anlita konsult för att 

upprätta förslag till plankarta och 

planbeskrivning, detta är inte 

myndighetsutövning.  

Kommunens tjänstemän har skött 

myndighetsutövningen och beslut i ärendet 

har fattats av miljö- och byggnadsnämnden 
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som består av förtroendevalda politiker. 

Det är märkligt att planbeskrivningen helt 

verkar bortse ifrån de massiva 

invändningar av natur-, miljö-, historiska, 

lagliga, buller och trafikmässiga skäl, som 

framförts mot att låta exploatören ansluta 

sin tillfartsväg till Bertil Palms väg. Det är 

än märkligare när det finns två mer 

närliggande, kortare och naturligare 

alternativ för exploatören att ansluta till 

till Stora Rörsvägen, väg 964. Dessa 

alternativ får inte heller de extrema miljö- 

och bullerkonsekvenser som den nu 

föreslagna lösningen får. Det är redan idag 

flera fastighetsägare runt korsningen 

Bertil Palms väg och Ispeuddevägen, som 

har miljö-och bullerproblem med trafiken 

på vägsamfällighetens väg. Trafiken 

kommer med den föreslagna lösningen, 

om vi bortser från badsäsongen, att i stort 

sätt att fördubblas. Det är inte acceptabelt. 

Se gemensam kommentar 2. 

Det enda skälet, att ansluta exploatörens 

tillfartsväg till Bertil Palms väg, är den 

enskilda exploatörens egna ekonomiska 

och/eller familjära intressen. Det är 

oacceptabelt. 

Se gemensam kommentar 2. 

2016-02-15 Linsänkan Ispeudde 

samfällighetsförening 

 

Av kommunens kommentarer i det 

föreliggande planförslaget framgår att 

vägverket kräver fri sikt i båda 

körriktningarna för trafik som ska upp på 

väg 926 oavsett var påfarten sker. Vidare 

åligger det exploatören av markområdet 

att se till att de nödvändiga åtgärderna 

vidtas för att kraven för påfart ska bli 

uppfyllda. 

Kommunens bedömning är att den 

marginella ökning av trafiken till följd av 

planförslaget, ca 28 fordonsrörelser/dygn, 

inte medför förändringar på anslutning till 

statlig väg. 

Vad gäller föreslagen utfart via 

Ispeuddevägen kan konstateras att 

Ispeuddevägens utfart till allmän väg inte 

uppfyller de krav som Vägverket ställer 

och som kommunen refererar till i 

planförslaget. Uppenbarligen har 

kommunen inte utrett förhållandena för 

den utfart som planförslaget anger, vilket 

är anmärkningsvärt. Som upplysning till 

kommunen vill vi påpeka att anslutningen 

Noteras. 
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till allmän väg från Ispeuddevägen ligger 

utanför samfällighetsföreningens 

båtnadsområde, vi ansvarar alltså inte för 

anslutningen till allmän väg.  

Observation på plats visar att man får 

hålla sig drygt 20 meter från vägens kant 

för att se båda vägbanorna med erforderlig 

siktlängd samtidigt. Där tillkommer 

dessutom det problemet att det är stor 

höjdskillnad mellan den grusade påfarten 

och den asfalterade vägbanan. På grund av 

höjd- och siktförhållandena finns det 

ingen enkel lösning för att förbättra 

siktförhållandena vid påfart från 

Ispeuddevägen. 

Noteras. 

Enligt vägverket ska man ha fri sikt minst 

110 meter åt båda körriktningarna vid en 

punkt fem meter från vägbanan. 

Ispeuddevägens anslutning till allmän väg 

uppfyller inte de kraven. 

Noteras. 

 

 

Nuvarande påfart Ispeuddevägen till väg 

926 framställd med lantmäteriets 

höjdreliefkarta  

Det alternativa förslaget med utfart från 

exploateringsområdet över Vaktareplan 

har avfärdats av kommunen som 

ogenomförbart, men kommunens 

argumentation har en del brister.   

Se gemensam kommentar 2. 
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Utfart via Väktareplan enligt reliefkarta. 

Visserligen kröker vägen något söder om 

påfarten men om den östra vägbanken röjs 

är sikten söderut lika god som norrut. 

 

 
Sikt från s:2 söderut 

 

 
Söderifrån mot påfart vid Vaktareplan 
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Sikt norrut från s:2.  

 

Det har också hävdats att s:2 är för smal. 

Vägbana är avsatt med fem meter 1843 

och 1923 och har förutsetts utgöra väg 

enligt gällande detaljplan. Att vägen vore 

för smal framgår inte på plats.  

 

 
Vägbanan vid s:2 

 

Visserligen ligger en byggnad inom Igärde 

6:8 nära s:2 men det är ändå fri sikt vid 

påfart. Byggnaden ifråga är inte ett 

bostadshus och de synpunkter om 

störningar som framfördes från fastigheten 

vid yttrande måste ställas mot de 

störningar som t ex Cassel/Hooglands 

bostad söder om T-korsningen Bertil 

Palms väg och Ispeuddevägen utsätts för 

genom den intensiva trafiken till och från 

badplatsen plus all trafik till Bertil Palms 

väg. Det är inget rimligt argument att 

denna utsatta fastighet ska tåla ytterligare 

störningar för att andra ska slippa. Att väg 

s:2 går över Vaktareplan har varit känt i 

etthundra år och bebyggelsen anpassats 

därtill medan dragningen av 

Ispeuddevägen och mötet med Bertil 

Palms väg är betydligt senare eftersom 
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Ispeuddevägen inte från början anlades 

utmed s:1.    

Från kommunens sida anförs också att 

backen vid påfarten från Väktareplan är 

ett hinder. Men backen vid Väktareplan är 

ett betydligt mindre problem än den 

nivåskillnad som finns vid 

Ispeuddevägens anslutning till allmän väg 

där ju både höjdskillnad och 

siktförhållanden försvårar påfart. En kort 

isig backe vid Väktareplan är också bättre 

än den betydligt längre och ännu brantare 

isiga backen som finns innan påfarten via 

Ispeuddevägen.  

 

Vi beklagar att kommunen inte tagit 

intryck av våra försök att beskriva de 

säkerhetsproblem som finns på vägen 

under sommartid. Trots att vi både 

muntligt och skriftligt har försökt 

tydliggöra att det föreligger en betydande 

risk för olyckor har kommunen inte 

kommit med något som helst förslag till 

åtgärd. Det enda som skett är att 

kommunen i det aktuella planförslaget 

föreslår en ytterligare ökning av 

biltrafiken, samt aviserar en ökande 

genomströmning av cykeltrafik. Vi ser nu 

fram emot en konstruktiv dialog som 

landar i förslag som kan medge att vägen 

hålls öppen för trafik även 

fortsättningsvis. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Samfällighetsföreningen särskilda 

synpunkter rör enbart trafiklösningen. Vi 

instämmer naturligtvis därutöver i de 

miljösynpunkter m.m. som framförts av 

våra medlemmar och hemställer att 

kommunen utreder en trafiklösning via 

Väktareplan eller annan lämplig och 

miljövänlig trafiklösning via de många 

tillfartsmöjligheter som finns mellan 

allmän väg och aktuellt planområde.  

Noteras. 

Vi förutsätter naturligtvis också att 

kommunen särskilt utreder a) hur 

Ispeuddevägens allmänna säkerhet ska 

kunna förbättras i samråd med 

samfällighetsföreningen och hur tillfarten 

till allmän väg ska kunna göras säker 

innan ytterligare trafik fastslås i plan, b) 

Noteras. 

Förbättringsåtgärder kan bli aktuella efter 

samråd med Samfällighetsföreningen. 
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därmed avstår från att föreslå en utökning 

av föreningens båtnadsområde, c) stöder 

oss i arbetet med att förebygga olyckor 

och d) i övrigt fångar upp och tillgodoser 

de önskemål som medlemmar i föreningen 

har framfört i ärendet. 

I övrigt hänvisar vi till vårt yttrande i 

samband med samrådet. Vi vill 

naturligtvis att vårt tidigare yttrande i 

samband med samrådet bifogas i sin 

helhet i den fortsatta ärendehanteringen. 

Att bara redovisa en sida är inte alltid 

tillräckligt, inte ens ifråga om redovisning 

av yttranden. 

Av misstag redovisades enbart sida 1 av 2 i 

samrådsredogörelsen.  

Samrådsyttrandet är i sin helhet bifogat 

granskningsutlåtandet, bilaga 2. 

Den sida som saknades i 

samrådsredogörelsen är markerad. 

Utredningen gjord av Jonas Lönnroth låg 

med i sin helhet i samrådsredogörelsen och 

ingår inte i bilaga 2. 

Kommunen finner att de frågor som rör 

aktuellt planförslag har blivit bemötta. 

Allt som sker med våra vägar och 

badplatser utförs till mycket stor del av 

fastboende och sommarboende på ideell 

basis. Kommunen gör mer rätt om man 

lyssnar på de krafterna och inte bara kör 

över dem gång på gång, som i det aktuella 

planförslaget. Det beteendet är helt nytt i 

vår relation med kommunen och vi ser 

inga skäl till att det ska fortsätta så.  

 

Om kommunen går vidare med detta 

planförslag så kommer det att bli 

rättsprocesser mellan kommun och 

invånare. Samfällighetsföreningen vill 

undvika en sådan situation eftersom vi 

fortfarande tror att det går att få till en 

konstruktiv dialog.  

 

Enligt uppdrag för Linsänkan- Ispeudde 

Samfällighetsförening 

Jan von Heland 

Ordförande  

Anders Ekbom 

Sekreterare 

Samfällighetsföreningen ansvarar för 

Ispeuddevägen med tillfarter och 

representerar samtliga boende i området, 

med avseende på väg- och trafikfrågor. 

Samfällighetsföreningen är direkt berörd 

av de förslag som lagts i planen. 

 

Jan von Heland är delägare i fastigheten 
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Isgärde 4:17, 4:18. 

Anders Ekbom är delägare i fastigheten 

Ispeudde 1:2 

2016-02-15 Isgärde 4:22 

Christian Thaning, Kristina Thaning 

 

Som ägare och boende på fastigheten 

Isgärde 4:22 lämnar vi, Christian och 

Kristina Thaning följande synpunkter 

avseende förslaget på detaljplan för 

Isgärde 4:74 m.fl, Stora Rör, Mörbylånga 

kommun: 

 

Vi motsätter oss förslaget att in och utfart 

till fastigheten 4:74 ansluts till Bertil 

Palms väg. Den självklara dragningen är 

den närmaste vägen som är ut till 

Linsänke/Isgärdevägen, d v s österut från 

området sett. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Bertil Palms väg är olämplig som 

tillfartsväg till det tänkta planområdet 

eftersom den är smal, bitvis krokig och 

inte dimensionerad för högre 

trafikbelastning. Flera hus ligger mycket 

nära vägen och är redan störda av befintlig 

trafik, särskilt under sommarmånaderna. 

Buller, damm, körskador på tomtmark 

samt trafiksäkerhetsriskerna är främsta 

bidragande orsaker. Bertil Palms väg 

används idag av personbilar, traktorer, 

skogs och jordbruksmaskiner, tung 

byggtrafik, avfallshämtning, transport och 

speditions företag (stora lastbilar), 

cyklister, mopedister, motorcyklister, 

fotgängare, löpare, ryttare/hästar, hundar 

mm. Många samsas om vägen redan idag 

och det anses av kommunen att den 

framöver dessutom ska klara av en kraftigt 

utökad cykeltrafik. Trafiksäkerheten är 

inte bra i dagsläget eftersom 

kombinationen av vägstandarden och 

blandningen av trafikanter inte är optimal. 

Det vore mycket kortsiktigt att besluta 

enligt planförslaget om en lösning som 

permanent negativt påverkar många 

boende, besökande och passerande när det 

finns bättre alternativ.  

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Kommunens förslag innebär också ett Den så kallade Trollstigen bevaras i 
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allvarligt ingrepp i den natur- och 

kulturmiljö som den stora majoriteten i 

området värnar om och som gör att 

området har många besökare. Ett av 

omgivningens kännetecken är den så 

kallade ”Trollstigen” som funnits sedan 

urminnes tider och som ger en identitet till 

området. Vikten av att ”Trollstigen” 

bevaras kan inte nog poängteras. Det vore 

en stor förlust om den förstördes, både för 

dess natur och kulturvärde.  

områdets mittersta och norra del, enbart en 

kortare sträcka, ca 18 meter, i söder 

omvandlas till lokalgata.   

2016-02-10 Isgärde 4:40 

Peter Henell, Cecilia Henell och Gunilla 

Linder-Henell 

 

Ägarna av fastigheten Isgärde 4:40 hävdar 

fortfarande våra tidigare framförda åsikter 

(bifogade i detta e-brev).  

Noteras.  

Vi anser att tillfart för fastighet Isgärde 

4:74 ej bör angöras från Bertil Palms väg. 

Vägen har sedan några års tid blivit 

avsevärt mer trafikerad än tidigare på 

grund av de redan nytillkomna 

fastigheterna. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

7 nya bostäder kommer tvärtemot 

antagandet i planbeskrivningen självklart 

bli märkbart störande för boende längs 

vägen, men även för de som använder 

vägen för t.ex. promenader, cykling och 

för att ta sig ner till badplatserna. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

2016-02-10 Isgärde 4:19 

Peter Pallin, Clara Hoogland 

 

Jäv  

Enligt planbeskrivningen har Kri 

Bennström deltagit i upprättandet av 

planförslaget. Av samrådsredogörelsen 

tycks framgå att Kri Bennström även 

anlitats som arkitektkonsult av 

exploatören tillika fastighetsägaren till 

Isgärde 4:74 . Detta förhållande torde 

strida mot bestämmelserna i 6 kap. 24 § 

kommunallagen (se bl.a. Mark- och 

miljödomstolens avgörande P 4022-12). 

Sökanden har rätt att anlita konsult för att 

upprätta förslag till plankarta och 

planbeskrivning, detta är inte 

myndighetsutövning.  

Kommunens tjänstemän har skött 

myndighetsutövningen och beslut i ärendet 

har fattats av miljö- och byggnadsnämnden 

som består av förtroendevalda politiker. 

Art- och naturskydd  

Enligt genomförd artinventering som 
I naturvärdesinventeringen redovisas de 
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framgår av miljökonsekvensbeskrivningen 

förekommer inom planområdet ett antal 

arter som är fridlysta enligt 

artskyddsförordningen. Även mindre 

vattensalamander och långbensgroda har i 

andra sammanhang observerats i 

närområdet och fortplantar sig med 

säkerhet inom eller i omedelbar anslutning 

till föreslaget område. Området är också 

klassat som nyckelbiotop av 

Skogsvårdsstyrelsen. Det finns därutöver 

mycket starka skäl att anta att området 

härbärgerar habitat för den likaså fridlysta 

arten ekoxe. Arten observeras frekvent i 

närheten, bl.a. kring Ispeudde där 

undertecknad brukar notera runt 30-40 

exemplar varje säsong (flygande honor 

inräknat). Att ekoxe förekommer i 

närområdet är även klarlagt i en större, 

artspecifik, inventering som genomfördes 

2013. Att arten inte påträffats av fackmän 

under inventeringen av planområdet får 

betecknas som närmast sensationellt. Ett 

antal rödlistade arter har även konstaterats 

inom planområdet.  

mest intressanta fynden. 

Planförslaget innebär inga åtgärder som 

påverkar metapopulationen av djur eller 

växter som omfattas av 

artskyddsförordningen. 

Se gemensam kommentar 1 

Planförslaget strider mot 

artskyddsförordningen och är därmed 

direkt oförenligt med miljöbalkens 

hänsynsregler, i synnerhet 

lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § 

miljöbalken). Det är uppenbart att den 

finns andra markområden, utan de unikt 

stora naturvärden som det här är fråga om, 

som har likvärdig potential ur ett 

exploateringsperspektiv. 

Noteras. 

Se gemensam kommentar 1. 

Länsstyrelsen kan emellertid ge dispens 

från artskyddsförordningens 

bestämmelser. Ett genomförande av 

planförslaget är därför ovillkorligen 

avhängigt ett sådan dispensbeslut. Enligt 

dom i Regeringsrätten (mål nr 7694-03) 

ska en miljökonsekvensbeskrivning 

möjliggöra en samlad bedömning av de 

planerade åtgärdernas inverkan på miljön. 

Man konstaterar: ”Om frågan om skydd 

för fridlysta arter tas upp först sedan 

övriga prövningar slutförts finns en 

uppenbar risk att någon verklig prövning 

av förutsättningarna för undantag från 

fridlysningen inte kommer till stånd. Såväl 

Noteras. 

Se gemensam kommentar 1. 
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exploatör som allmänhet har dessutom ett 

berättigat intresse av att på ett tidigt 

stadium få information även om sådana 

konsekvenser av planen”. Rätten drar 

därefter bl. a. slutsatsen att 

förutsättningarna för dispens från 

artskyddsförordningen ska behandlas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Mörbylånga kommun bör eftersom 

naturvärderna är unikt höga, i enlighet 

med Regeringsrättens avgörande, 

åtminstone säkerställa att det 

överhuvudtaget finns förutsättningar för 

att utverka erforderliga dispenser från 

länsstyrelsen och redovisa detta i 

miljökonsekvensbeskrivningen. En sådan 

utredning måste i detta fall betraktas som 

en oundgänglig del av en komplett 

miljökonsekvensbeskrivning. De skäl man 

avser anföra för att möjliggöra att de 

fridlysta arterna skadas eller dödas ska 

tydligt framgå. Till sist bör kommunen 

även överväga att avvakta ett eventuellt 

erhållande av dispenser innan 

planförslaget bereds vidare, då det är av 

stort allmänintresse att frågan är 

fullständigt utredd. 

Noteras. 

Planförslaget innebär inga åtgärder som 

påverkar metapopulationen av djur eller 

växter som omfattas av 

artskyddsförordningen. 

Det är för övrigt mycket klandervärt att 

beslut om miljökonsekvensbeskrivning 

kommer så sent i beslutsprocessen. Att 

planområdet hyser stora naturvärden kan 

enkelt konstateras av en lekman och en 

beskrivning av planens miljökonsekvenser 

borde ha varit föremål för 

remissinstansernas, allmänhetens samt i 

synnerhet berördas granskning under 

längre tid än vad som nu är fallet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har varit på 

granskning under den tid som föreskrivs i 

PBL  

Det bör även nämnas att skötselplanen får 

betraktas som en partsinlaga vars åtgärder 

inte har förutsättningar att kompensera för 

de naturvärden som oåterkalleligt förstörs 

vid planens genomförande. Det går 

självfallet inte att ersätta naturvärden i ett 

orört skogsområde med vidtagande av 

diverse godtyckliga åtgärder efter det att 

en stor del av skogen fått ge plats åt 

bebyggelse, infrastuktur och mänsklig 

aktivitet. Att man dessutom antyder att det 

tack vare skötselplanen skulle uppstå än 

Noteras.  

Inventering har utförts enligt av 

Länsstyrelsen uppställda krav på standard; 

Den svenska standarden för 

naturvärdesinventering, SS 199000. 

Länsstyrelsen har inte ifrågasatt använd 

kompetens.  
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större naturvärden efter planförslagets 

genomförande är absurt. Skötselplanens 

vision lyder:”År 2030 har området ett 

välutvecklat skogsbryn med flera olika 

stadier av död ved att tillgå för olika 

organismer. Ekoxe har etablerat sig i 

området. De blommande buskarna är 

värdefulla för djurlivet men är också 

tilltalande för det mänskliga ögat. De 

boende har börjat känna igen de olika 

organismerna och kan stolt berätta för 

släkt och vänner om de höga naturvärden 

som de själva bidragit till att  

skapa”. Detta kan inte betraktas som 

annat än djupt oseriöst och tyder på att 

syftet med skötselplanen endast är att 

medverka till ett antagande av 

planförslaget. 

Härmed yrkas   

 att planen inte kommer till stånd 

då den strider mot bestämmelserna 

i artskyddsförordningen. 

Planförslaget innebär inga åtgärder som 

påverkar metapopulationen av djur eller 

växter som omfattas av 

artskyddsförordningen. 

 att planen inte kommer till stånd 

då den strider mot bestämmelsen i 

2 kap. 6 § miljöbalken.  

Området är utpekat för bostäder i 

kommunens översiktsplan och kommunens 

bedömning, med stöd av MKB, är att de 

sammanvägda konsekvenserna för 

naturmiljön till följd av planens 

genomförande är små till måttliga. 

 att kommunen, i händelse av att 

man trots vad som yrkas ovan ändå 

avser fortsätta med ärendets 

beredning, utverkar dispenser från 

artskyddsförordningen innan 

planförslaget går till beslut, för att 

inte beslutsprocessen ska ha 

fortlupit alltför mycket innan 

artskyddsfrågorna är fullständigt 

genomlysta (jmfr avgörande i 

Regeringsrätten, mål nr 7694-03). 

Planförslaget innebär inga åtgärder som 

påverkar metapopulationen av djur eller 

växter som omfattas av 

artskyddsförordningen. 

 att skötselplanen inte inkluderas i 

planförslaget då den är osaklig och 

förefaller ha som enda föresats att 

underlätta ett antagande av planen.  

Skötselplanen anger riktlinjer för skötsel i 

område för natur som kommer omfattas av 

en gemensamhetsanläggning. I 

exploateringsavtalet anges förutsättningarna 

för den nya gemensamhetsanläggningen. 

Buller från föreslagen tillfartsväg  

Isgärde 4:19 är beläget i korsningen som Området ingår inte i planområdet. 
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utgörs av Bertil Palms väg och 

Ispeuddevägen. På fastigheten finns ett 

bostadshus som är beläget i fastighetens 

nordöstra hörn, dvs. ett fåtal meter från 

båda vägarna. Huset bebos året runt av en 

barnfamilj. Ett fordon som passerar 

fastigheten hörs förhållandevis länge då i 

princip halva fastighetens omkrets gränsar 

till väg. Passerande trafik kan höras i alla 

husets rum, även i sovrummen. 

Sommartid är vägarna extremt belastade 

av fordon tillhörande permanentboende, 

sommargäster samt besökare. Den 

trafikminskning som sker under lågsäsong 

är en absolut nödvändighet för att 

bullersituationen totalt sett ska vara 

uthärdlig, även inomhus. Situationen är 

med andra ord redan i dagsläget 

oacceptabel ur ett bullerperspektiv. Det är 

helt nödvändigt att trafik inte tillkommer. 

I synnerhet är det viktigt att det inte 

tillkommer trafik bunden till bostadshus 

som använder vägen mer än tillfälligtvis. 

De fastigheter som tillkommit de senaste 

åren längs Bertil Palms väg innebär en 

märkbar ökning av trafikbelastningen på 

vägen. Ytterligare sju bostadshus skulle 

sannolikt innebära att bullerolägenheten 

blir så stor att Isgärde 4:19 inte längre är 

möjlig att använda för bostadsändamål. I 

planförslaget anger man att trafiken endast 

skulle öka med 28 fordonsrörelser per 

dygn och att det därmed inte kan anses 

vara ett problem. Detta är för det första 

diskutabelt och för det andra i praktiken 

ointressant då all trafikökning, oavsett 

mängd, är oacceptabel då bullerolägenhet 

redan är ett faktum vid nuvarande 

trafikbelastning. 

Aktuellt planförslag är av begränsad 

omfattning och torde inte påverka 

bullersituationen. 

Bullerfrågan med aktuell fastighet utreds i 

eget ärende. 

Bullerfrågan vid Isgärde 4:19 har i 

praktiken inte berörts i handläggningen 

trots att detta påtalats i ett tidigt skede. 

Redan i nuläget kan det utan vidare 

konstateras att varken tillämpliga 

riktvärden eller miljölkvalitetsnormer för 

vägbuller innehålls, vare sig vid fasad 

eller inomhus. Ytterligare belastning på 

vägen kommer förvärra situationen 

ytterligare och är inte heller tillåten enligt 

miljöbalkens hänsynsregler. Det är för 

övrigt uppseendeväckande och direkt 

Noteras. 

Området ingår inte i planområdet. 

Aktuellt planförslag är av begränsad 

omfattning och torde inte påverka 

bullersituationen. 

Bullerfrågan med aktuell fastighet utreds i 

eget ärende. 
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klandervärt att miljöförvaltningen, som 

säger sig ha granskat planförslaget, inte 

uppmärksammat detta. 

Härmed yrkas  

 att Bertil Palms väg och 

Ispeuddevägen inte används som 

tillfartsvägar eftersom vägen redan 

i nuläget ej uppfyller de krav som 

kan ställas utifrån miljöbalken och 

tillhörande förordningar 

beträffande olägenhet från buller. 

Se gemensam kommentar 2. 

 att miljökonsekvensbeskrivningen 

ska kompletteras med en 

bullerutredning vid Isgärde 4:19. 

Utredningen ska genomföras 

fackmannamässigt av oberoende 

aktör. Val av utförare samt metod 

ska samrådas med fastighetsägare.  

Området ingår inte i planområdet. 

Aktuellt planförslag är av begränsad 

omfattning och torde inte påverka 

bullersituationen. 

Bullerfrågan med aktuell fastighet utreds i 

eget ärende. 

 att kommunen upplyser 

länsstyrelsen om att 

miljökvalitetsnormer för 

vägtrafikbuller inte uppfylls i 

nuläget och att ett genomförande 

av planförslaget förvärrar detta 

förhållande. 

Området ingår inte i planområdet. 

Aktuellt planförslag är av begränsad 

omfattning och torde inte påverka 

bullersituationen. 

Bullerfrågan med aktuell fastighet utreds i 

eget ärende. 

 att kommunen upplyser beslutande 

nämnd om att planen vid ett 

eventuellt antagande ska 

överprövas av länsstyrelsen enligt 

11 kap. 10  § 3 p. plan- och 

bygglagen. 

Noteras. 

Trafiksäkerhet  

Det sker ett flertal incidenter varje år som 

orsakas av fordon som inte håller 

hastighetsbegränsningarna trots tydlig 

skyltning. Oftast handlar det om att 

fotgängare får rädda sig ut i vägrenen eller 

diket då en bil framförs i för hög 

hastighet. Det är tyvärr tydligt att även ett 

flertal boende i området regelmässigt kör 

för fort, vilket visar på svårigheten att 

påverka körbeteendet. Även mindre 

trafikstockningar förekommer under 

sommaren. Alla dessa problem kommer 

naturligtvis att förvärras med ytterligare 

trafikbelastning. Sommartid rör det sig i 

dagsläget om flera hundra fordonsrörelser 

Se gemensam kommentar 2. 
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per dygn. Detta är särskilt problematiskt 

vid Isgärde 4:19 då passagen sker så nära 

huvudbyggnadens fasad. Det är helt enkelt 

en tidsfråga innan en allvarlig olycka som 

resulterar i personskada inträffar. 

Vägen är inte anpassad för ytterligare 

ökning av trafiken. Även om kommunens 

schablonmässiga uppskattning av 

ökningen i trafikvolym skulle stämma, är 

vägdragningen i planförslaget ändå 

oacceptabel då den maximala kapaciteten 

för vägen uppenbart redan har 

överskridits. 

Se gemensam kommentar 2. 

Härmed yrkas  

 att Bertil Palms väg och 

Ispeuddevägen inte används som 

tillfartsvägar då det strider mot 2 

kap. 6 § 6 p. plan- och bygglagen. 

Se gemensam kommentar 2. 

 att kommunen upplyser beslutande 

nämnd om att planen vid ett 

eventuellt antagande ska 

överprövas av länsstyrelsen enligt 

11 kap. 10  § 5 p. plan- och 

bygglagen.  

Noteras. 

Hänsyn till allmänna och enskilda 

intressen 

 

Samrådsredogörelsen ger vid handen att 

allmänna intressen hotas av planförslaget 

då mycket höga naturvärden omintetgörs 

vid ett genomförande. Fridlysta och 

rödlistade arter har observerats inom 

planområdet. Utöver detta visar 

samrådsredogörelsen att ett stort antal 

berörda uttryckt att planen strider mot en 

rad enskilda intressen. Det som framhålls 

är främst att trafiksituationen och 

boendemiljön längs tillfartsvägen inte bör 

försämras ytterligare samt att platsens 

rekreativa kvaliteter och dess kulturmiljö 

inte bör förstöras. 

Noteras. 

Ingen hänsyn har på något sätt tagits till 

de boende längs den tänkta tillfartsvägen. 

Isgärde 4:19 ägs och bebos av en 

barnfamilj som lagt stora ekonomiska 

resurser på att vinterbona ett hus som 

funnits i släktens ägo sedan det uppfördes 

på 20-talet. Huset tjänstgör sedan ett 

Området ingår inte i planområdet. 

Aktuellt planförslag är av begränsad 

omfattning och torde inte påverka 

bullersituationen. 

Bullerfrågan med aktuell fastighet utreds i 

eget ärende. 
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knappt år som permanentbostad. Att 

ytterligare förvärra bullerproblematiken 

och trafiksäkerheten längs den föreslagna 

tillfartsvägen är ett omfattande ingrepp i 

boendemiljön och kommer sannolikt leda 

till att fastigheten i praktiken blir 

obeboelig. Ägarna till Isgärde 4:19 skulle i 

händelse av detta lida stor ekonomisk 

skada då ett alternativt boende måste 

ordnas. 

Det som talar för att ta Bertil Palms väg i 

anspråk är strängt taget enbart den 

enskilda exploatörens ekonomiska 

intressen. Vägvalet andas desperation då 

kommunen misslyckats med att hitta en 

dragning för en naturlig anslutning till väg 

964. Att översiktplanen pekar ut området 

för bostadsändamål har ingen betydelse då 

en översiktsplan dels inte är juridiskt 

bindande och det dels är tydligt att ett 

genomförande skulle vara i strid med både 

plan- och bygglagen samt miljöbalken.  

Se gemensam kommentar 2. 

Kommunen och exploatörens ombud har 

helt uppenbart misslyckats med att hitta en 

tillfartsväg som inte skadar enskilda 

intressen på oacceptabelt sätt. Det är 

beklagligt ur exploatörens perspektiv, men 

det kan inte godtas att enbart privat 

vinstintresse drabbar så många enskilda 

och dessutom ödelägger unik och 

skyddsvärd natur. 

 

Härmed yrkas  

 att planen inte kommer till stånd 

då de allmänna och enskilda 

intressen som anförts mot förslaget 

kraftigt överväger jämfört med vad 

en enskild exploatör och 

kommunen eventuellt har att vinna 

på en antagen plan. Kommunen 

har dessutom inte redovisat någon 

avvägning enligt 2 kap. 1 § plan- 

och bygglagen. 

Noteras. 

Tillfartsväg  

Ägarna till Isgärde 4:19 kommer i ett 

eventuellt förrättningsförfarande att verka 

för att en förrättning som möjliggör att 

Isgärde GA:2 betjänar planområdet ej 

kommer till stånd. 

Noteras. 
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Teknisk service  

Man kan starkt ifrågasätta huruvida det är 

rimligt att besluta om detaljplaner som 

möjliggör ytterligare bebyggelse i 

Mörbylånga kommun givet den starkt 

begränsade tillgången på vatten. Hur avser 

kommunen uppfylla sina skyldigheter 

enligt lagen om allmänna vattentjänster 

med avseende på dricksvatten? 

Planområdet avses anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp och kommunen jobbar 

både kortsiktigt och långsiktigt för att lösa 

brister i vattentillgången. 

2016-02-09 Isgärde 4:58 

Birgitta Ågren 

 

För nya fastigheter som bildas på Isgärde 

4:74 måste det bästa alternativet vara 

anslutning till Linsänkevägen. 

 

Bertil Palms väg är smal och utan 

mötesplatser, den vägen skulle också bli 

längre. 

Inte endast vi som bor utmed Bertil Palms 

väg utan även många andra njuter av 

promenader och cykelturer i området. 

När man idag på många sätt arbetar med 

miljöfrågor känns det än mer angeläget att 

värna om det vi har närmast oss. Att 

ansluta till Bertil Palms väg skulle med 

ökad trafik påverka området negativt. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Att den kortaste och mest trafiksäkra 

vägen inte kan väljas p.g.a. ej rimlig 

kostnad, är svårt att förstå. 

 

För att kunna jämföra måste man veta vad 

alternativet att uppgradera Bertil Palms 

väg kostar. 

 

Hur sätter man ett pris på att miljön 

försämras? 

 

Kan man sätta ett pris på att människors 

känsla för att ett litet stycke vacker natur 

är mer värt än en större väg med ökad 

trafik? 

 

Undertecknad fastighetsägare till Isgärde 

4:58 säger bestämt nej till förslaget. 

Noteras. 

2016-02-08 Isgärde 4:67 

Jan Rosqvist, Elisabeth Rosqvist 

 

Samrådsredogörelsen med Dnr: l2/938 

daterad 2015-12-22 innehåller en 

sammanställning av skrivelser från 26 st 

fastighetsägare och berörda, förutom 
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därutöver 9 st som inkommit från 

länsstyrelsen, lantmäteriet, 

polismyndighet m fl. 

Detta visar på ett mycket stort 

engagemang och intresse för området där 

en rad olika mycket kloka synpunkter 

ventilerats. 

Av dessa är samtliga 26 emot att den 

föreslagna vägdragningen från fastigheten 

4:74 går via Bertil Palms Väg. 

Mycket sakliga argument av både miljö- 

och ekonomiska skäl. 

 

Mörbylånga kommun avvisar samtligas 

argument på ett mycket kortsiktigt och 

förenklat sätt. 

Noteras. 

I skrivelsen framgår att samtliga med 

något undantag förordar en anslutning 

österut mot väg 962, Linsänkevägen 

(felaktigt benämnd Isgärdevägen tidigare). 

 

Detta är dessutom det alternativ som 

Mörbylånga kommun säger är det bästa 

vilket framgår av granskningshandling 

sidan 13. Kommunen skriver här: "En 

tillfatt från Linsänkevägen söder om 

Linsänkan 2: l har ansetts mest lämpad ur 

flera aspekter. Den nya utfarten på allmän 

väg skulle bli en plats med goda 

siktförhållanden och utan 

störningsmoment. (Den ger möjlighet till 

vidare dragning av det kommunala 

ledningsnätet till en punkt utefter 

Linsänkevägen som är fördelaktig.)". Sen 

tilläggs att detta inte visat sig möjligt till 

"rimlig kostnad". 

Se gemensam kommentar 2 

Detta verkar ytterst orimligt att ekonomin 

(som avser att köpa loss en viss remsa 

mark från en markägare som lagt ett 

alldeles för högt pris på marken) skulle 

vara bättre än att göra den ombyggnad 

som krävs av Bertil Palms väg initialt och 

ökat underhåll i all framtid. 

 

Miljöskälen med att dra trafiken över l km 

jämfört med 280 meter, trafikfaran med 

eventuella olycksrisker och övriga 

känslomässiga skäl som framförts går inte 

att värdera i pengar men måste också 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 
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beaktas. 

Vi protesterar därmed mot det framlagda 

förslaget att ansluta över Bertil Palms Väg 

och ber kommun och markägare av 

Isgärde 4:74 försöka på nytt lösa det som 

alla är eniga om är det bästa alternativet 

och hänvisar till de skrivelser som redan 

inlämnats till Mörbylånga kommun. 

Noteras.  

 

Tacksam för en klok och långsiktig 

lösning för alla parter. 

 

2016-02-08 Isgärde 4:66 

Anders Adolfsson, Madeleine Hyding 

 

Trots att väl motiverade och till antalet 

många skrivelser har inkommit till 

Mörbylånga Kommun ang Isgärde 4:74 så 

kan vi med stor besvikelse konstatera att 

sunt förnuft tyvärr inte råder. Att 

genomföra den föreslagna detaljplanen 

kommer att kräva ett oåterkalleligt ingrepp 

på vad som idag är en unik miljö i det 

öländska landskapet.  

Noteras. 

Se gemensam kommentar 1. 

Vi vädjar till er att åter överväga de övriga 

alternativ som tidigare föreslagits  

skriftligen till Mörbylånga Kommun. 

Noteras. 

2016-02-08 Isgärde 4:65 

Ylva Lundberg Rosell, Per Lundberg 

 

Vi undertecknade som är ägare till 

fastigheten Isgärde 4:65, och medlemmar i 

Linsänkan Ispeudde 

Vägsamfällighetsförening, motsätter oss 

det av kommunen framförda förslaget att 

fastigheten Isgärde 4:74 skall ha sin 

anslutningsväg via Bertil Palms väg. 

Noteras.  

 

Vi är mycket förvånade och besvikna över 

kommunens och 

fastighetsägaren/exploatörens nonchalans 

i ärendet. Det finns en massiv kritik mot 

förslaget från berörda fastighetsägare och 

flanörer. Även Linsänkan Ispeudde 

Vägsamfällighetsförening säger bestämt 

Nej till att tillåta anslutning. Trots detta 

väljer kommunen och 

fastighetsägaren/exploatören att välja detta 

alternativ. Kommunen och 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 
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fastighetsägaren/exploatören bör utreda 

och förhandla fram det av kommunen 

föreslagna alternativet med anslutning till 

Linsänkevägen. Detta alternativ gör det 

också möjligt att ansluta annan mark i 

framtiden.   

Från kommunens och Trafikverkets sida 

finns en uppfattning att Bertil Palms väg 

är en stor väg med hög bärighet och 

mycket trafik. I utlåtandet framgår att man 

tror att 40 fastigheter ligger längs Bertil 

Palms väg. Så är det inte! Det ligger 15 

fastigheter längs vägen. 7 av dem ligger 

på första ¼-delen. Övriga ligger längs 

resterande ¾-delar. Det betyder t.ex. att 

sista fastigheten idag inte har någon övrig 

trafik. Att kommunen då anser att en 

ökning med 28 trafikrörelser/dygn 

(troligen många fler under sommaren) inte 

är att anses som en betydande ökning av 

trafiken kan vi inte förstå och acceptera. 

 

Bertil Palms väg är idag en smal enskild 

väg. Att öka trafikbelastningen innebär 

stora problem. Vägen är inte 

dimensionerad för detta, bl.a. finns inga 

möjligheter att mötas på Bertil Palms väg. 

Kostnaden för att uppgradera Bertil Palms 

väg för ökad trafik bör vida överstiga den 

kostnad det skulle innebära att dra 

anslutningsvägen till Linsänkevägen. 

Ytterligare en fördel med att dra vägen 

upp till Linsänkevägen borde vara att 

vägen och framdragningen av VA kan 

göras samtidigt, vilket är en 

kostnadsbesparing och ger möjlighet att 

ansluta övriga fastigheter längs 

Linsänkevägen som idag inte har 

kommunalt VA. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

 

Bertil Palms väg är idag en del av det 

mycket omtyckta promenadstråket som 

går mellan Ispeudde och Stora Rör.  Detta 

framgår också av de många inlägg som 

kommit mot förslaget från flanörer och 

cyklister. Många är de föräldrar med barn 

och barnvagnar som gärna utnyttjar detta 

unika kulturlandskap med de gamla 

historiska ekskogarna och dess hasselsnår, 

en unik naturupplevelse! 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 
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Betydligt fler fastigheter berörs negativt 

av att dra vägen via Bertil Palms väg i 

stället för via Linsänkevägen. 

 

Med hänvisning till ovan säger vi 

undertecknade fastighetsägare bestämt nej 

till förslaget. 

Noteras.  

2016-02-04 Isgärde 4:64 

Torsten Kellander 

 

Av utsänt underlag framgår att nya 

fastigheter som bildas på fastigheten 

Isgärde 4:74 skall ha anslutning till Bertil 

Palmsväg.  

Er text från granskningshandling  

”En tillfart från Linsänkevägen (eller heter 

den Isgärdevägen?) söder om Linsänkan 

2:1 har ansetts mest lämpad ur flera 

aspekter. 

Den nya utfarten på allmän väg skulle bli 

en plats med goda siktförhållanden och 

utan andra störnings moment.   

( Den ger möjlighet till vidare dragning av 

det kommunala ledningsnätet till en punkt 

utefter Linssänkeväggen som är 

fördelaktig.) 

Det kräver dock att mark inom Linsänkan 

1:2.2 tas i anspråk, vilket inte visat sig 

möjligt till rimlig kostnad. ” 

Vägen byter namn ungefär vid 

kommungränsen. 

De fastigheter som ligger i Borgholms 

kommun har adressen Isgärdevägen. De 

fastigheter som ligger Mörbylånga kommun 

har adressen Linsänkevägen. 

Långsiktighet är viktigt i det här fallet. 

Därför viktigt att finna en lösning för 

ovanstående alternativ. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Det finns en massiv kritik mot förslaget 

från berörda fastighetsägare och flanörer. 

Linsänkan Ipeudde 

Vägsamfällighetsförening säger bestämt 

Nej till att tillåta anslutning.  

Kommunen och 

fastighetsägaren/exploatören bör utreda 

och förhandla fram det av kommunen 

föreslagna alternativet med anslutning till 

Isgärdevägen.   

 

Det är fördelaktigt i samband med utfart 

mot Linsänkevägen (eller heter den 

Isgärdevägen ?) med vidare dragning av 

det kommunala ledningsnätet till en punkt 

utefter Linssänkeväggen.  

Noteras. 
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Inte minst eftersom det redan nu finns 

planlagd mark för bebyggelse (b1 

gulmarkerat) längs Linsänkevägen 

beskrivit i detaljplanen. Dessutom finns 

det fastigheter som kan komma att vilja 

ansluta sig komunnens VA.  

Drages utfarten mot Linsänkevägen ges 

även möjlighet för fastigheten Isgärde 4:3 

söder om Isgärde 4:74 att utföra 

bebyggelse på där redan godkänd plan. 

 

10 gånger kortare väg in i nya området, 

jämfört med omvägen söderut via 

Ispeuddevägen, vilket spar miljön och ger 

mindre miljöpåverkan. 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Färre fastigheter berörs av trafiken från 

Isgärde 4:74. 

 

Bertil Palmsväg inte dimensionerad för 

den ökade trafiken. Kostnaden för att 

uppgradera Bertil Palms väg för ökad 

trafik bör vida överstiga den kostnad det 

skulle innebära att dra vägen till 

Isgärdevägen.  

Det finns idag inga mötesplatser längs 

Bertil Palms väg, som är ca 1 km lång, så 

en ökad trafik och högre hastigheter 

innebär att det är upplagt för tillbud 

Noteras. 

Se gemensam kommentar 2. 

Med hänvisning till ovan säger 

undertecknad fastighetsägare bestämt nej 

till förslaget. 

Noteras.  

2016-01-25 Isgärde 6:6 och 6:7 

Peter Lindström 

 

Genom kungörelse i Ölandsbladet den 16 

januari 2016, har jag anledning att 

återkomma till rubr. ärende! 

Jag lämnade, i epost den 22 oktober 2014, 

mina synpunkter på ärendet. Jag har inte 

fått någon bekräftelse på att min skrivelse 

blivit mottagen av kommunen, men har i 

tillförsikt väntat på att detta skulle ske! 

Synpunkterna finns med i 

samrådsredogörelsen för aktuellt 

planärende. 

När jag nu tar del av kungörelsen om 

granskning av ärendet, undrar jag hur 

långt ärendet har drivits, och om hänsyn 

tagits till mina, och andras lämnade 

synpunkter! 

Flertalet synpunkter har inkommit angående 

trafiken och den angöring till planområdet 

som föreslagits. I samrådsredogörelsen 

framgår hur kommunen har ställt sig i 

frågan om tillfart till tillkommande 
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De synpunkter som i huvudsak lär ha 

framkommit, från de som har yttrat sig i 

ärendet, torde vara omsorgen om den s. k. 

Trollstigen samt ut/tillfarten till området. 

bostäder. 

Sammanfattningen av mina synpunkter 

från den 22 oktober 2014, är: "Närmaste 

vägen ut, en östlig utfart från plan 

området, alternativt en nordlig, från 

områdets västra del. Omplacering av 

grönområdena för att i större utsträckning 

bevara Trollstigen." 

 

Att lösa ut/tillfarten genom att lägga 

utfarten österut är självklart det alternativ 

som skulle tillfredsställa flertalet av de 

boende i området. Att komma överens 

med familjen Bergling, alt. med 

exploatörens, Bengt Sundvalls, bror, 

Gunnar Sundvall, för att få tillgång 

tillämplig vägmark, förefaller inte 

omöjligt! 

Noteras.  

Se gemensam kommentar 2. 

Jag har inte själv varit i kontakt med 

Bengt Sundvall i ärendet, men våra 

familjer känner varandra sedan 

generationer, och Bengt Sundvall, och 

hans familj är väl integrerade i vårt 

område. Jag kan inte tänka mig annat än 

att Bengt och hans företag, önskar en 

lösning, som tillgodoser de berördas 

önskemål! 

 

Ang. ut/tillfarten till området vet jag att 

Linsänkan-lspeudde vägsamfällighet -

lämnat synpunkter genom bland andra 

Örjan Jansson. Jag vill påstå att det finns 

en massiv opinion bland de boende i vårt 

område, mot den föreslagna ut/tillfarten. 

 

Den ständigt ökade trafiken på vår väg, 

genom ökade bebyggelse, och ökad 

badturism kan inte fortsätta, om vi som 

bor i området skall få behålla den 

boendemiljö som vi sökt oss till! Det 

gäller både oss som är skattebetalare i 

Mörbylånga kommun, såväl som 

sommargäster. 
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Gemensam kommentar 1 

Naturvärdesinventering har skett enligt standarden SS 199000:2014, med fördjupade 

inventeringar av arter ur djurgrupperna groddjur, fåglar och insekter. Inventeringen har 

genomförts av en av landets ledande naturvårdskonsulter. Inventeringen bör därmed 

uppfylla de krav som rimligen kan ställas. 

Blåsippa kan möjligen missgynnas något av planens genomförande genom att några 

växtplatser försvinner, men påverkan på populationen bedöms som försumbar. 

Nästrot kan möjligen missgynnas något av planens genomförande, men påverkan på 

populationen bedöms som marginell.  

Halsbandsflugsnapparen trivs bäst i gläntrik lövskog. Arten är känslig mot brist på 

lämpliga häckningsbiotoper i olika typer av öppnare lövskogar och möjligen är 

planområdet idag väl tätt för att vara optimalt för arten. Arten har inte bekräftats inom 

planområdet men strax utanför. Genomförandet av planen bedöms kunna ha positiva 

effekter på populationen i och med att området öppnas upp och gallras men behåller 

karaktären av öppen lövskog. 

Spillkråkan är främst känslig mot brist på död ved för födosök och även brist på lämpliga 

boträd. Arten har mycket stora revir. Spår av födosök har noterats inom planområdet. 

Planens genomförande bedöms inte ha någon nämnvärd negativ effekt på populationen, 

snarare möjligen positiv genom den ökade mängden död ved i planområdet. 

Långbensgroda har inte noterats inom planområdet, men några hundra meter därifrån. 

Planområdet bedöms vara för litet i förhållande till lämpliga livsmiljöer runt lekvattnen 

för att ha någon negativ betydelse för artens bevarandestatus, oavsett om man ser till hela 

den öländska populationen eller den lilla metapopulation som finns i Stora Rör.  

Planförslaget innebär inga åtgärder som påverkar metapopulationen av djur eller växter 

som omfattas av artskyddsförordningen. 

Områdets naturvärden och potential tillvaratas i planförslaget. En stor del av planområdet 

i förhållande till antalet planerade tomter är avsatt som naturmark. Den skötselplan som 

tagits fram för området innebär över lag en ökning av områdets värdefulla strukturer. 

Skötselplanen har bland annat fokuserats på åtgärder som kan gynna hotade arter som är 

knutna till gamla, levande, solexponerade ekar samt till grov, död, liggande ekved. 

Viktiga åtgärder i skötselplanen är därför att skapa en brynmiljö med solexponerade ekar 

och att lägga ut faunadepåer av död ekved. Brynmiljön bedöms i och med 

skötselinsatserna kunna börja fungera som livsmiljö för ekoxe.  

Konsekvenserna av den permanenta förlusten när ädellövskog med främst ek omvandlas 

till kvartersmark bedöms bli måttliga. De måttliga negativa konsekvenserna vägs till stor 

del upp av de stora positiva konsekvenserna som skötselplanens genomförande innebär 

för arter kopplade till brynmiljöer och död ved. En ökad variation av livsmiljöer inom 

området främjar artrikedomen, men en förlust av ädellövskog på drygt 1 ha med höga 

framtidsvärden kan inte fullt ut kompenseras med skötsel. De sammanvägda 

konsekvenserna av planens genomförande bedöms därmed som små till måttliga. 

Antalet ekar i området minskar med ungefär en tredjedel, men de äldsta och mest 

värdefulla ekarna sparas och skyddas genom planbestämmelser. Ekar med åldrar på ca 

150 år är värdefulla eftersom de har potential att kunna utvecklas till jätteekar inom några 

hundra år om de får stå kvar och åldras. I dagsläget står de dock i igenväxande marker 

där endast ett fåtal träd är solbelysta. För de träd som planeras att stå kvar inom 

kvartersmark och inom naturmark i plan kommer solinstrålningen att öka i och med 
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planens genomförande, och potentialen för de träd som finns kvar bedöms kunna öka. 

Mängden blommande buskar i området ökar i och med skötselplanens åtgärder, vilket är 

positivt för många av områdets insektsarter. En ökning av mängden död ved i området 

bedöms också vara mycket positivt för arterna kopplade till skogsområdet idag. 

Gallringen i området, de skapade brynmiljöerna och solexponerade ekar möjliggör fler 

och mer varierade livsmiljöer för arter kopplade till dessa miljöer. 

Område för natur inom planområdet kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning. Vid 

bildandet av gemensamhetsanläggning enligt exploateringsavtal ska skötselplanen ingå. 

Gemensam kommentar 2 

Aktuellt planförslag möjliggör för sju stycken nya bostäder vilket beräknas generera en 

trafikökning på 28 fordonsrörelser/dygn. 

Inför samrådsförslaget studerades olika alternativ för tillfart till Isgärde 4:74. Dels tillfart 

från Isgärdevägen söder om Linsänkan 2:1, dels ett alternativ över Vaktareplanen 1:1. 

Förslagen dragning söder om Linsänkan 2:1 sågs som ett bra alternativ när ansökan om 

planändring inkom för fastigheten Isgärde 4:3 och på så vis kunde väganslutningen för de 

båda fastigheterna samordna.  

Ytterligare utfart på allmän statlig väg är ofta mycket svårt att motivera, men eftersom 

planärendet för fastigheten Isgärde 4:3 har avslutats tillfrågades aldrig väghållaren om 

lämpligheten i en ytterligare utfart på allmän statlig väg.  

Utfarten från Vaktareplanen mot Isgärdevägen är mindre bra siktmässigt, föreslagen 

sträckning skulle också innebära en ny utfart på allmän statlig väg mycket nära den 

befintliga korsningen och privat ägd mark skulle behöva tas i anspråk.  

Båda alternativen som studerades inför samrådet skulle innebära ett betydligt större 

intrång på privat mark och naturvärden och ytterligare utfart på allmän statlig väg. 

En påkoppling av den nya lokalagata till Bertil Palms väg innebär minst påverkan på de 

största ekarna som finns i mittersta delen av det västra området. Alternativet att koppla 

på befintlig väg, Bertil Palms väg bedöms som det mest hållbara både ekonomiskt och 

ekologiskt och som det alternativ som bidrar till minst ingrepp i miljön totalt sett. Det är 

samfälld mark med tillfart till fastigheten och skulle därmed innebära kortast sträcka 

nyanlagd väg.  

De eventuella kostnader för åtgärder och förbättringar som föranleds av planförslaget 

bekostas av exploatören och regleras i exploateringsavtal innan detaljplanen antas i 

Kommunfullmäktige. 

Samfälld mark S:2 föreslås till största del förbli naturmark i planen. En mindre del 

föreslås som området för lokalgata. På så vis kan naturvärden och ekarna få skydd. 

Marken kommer fortsätta att vara samfälld och ingå i gemensamhetsanläggning. 

Gemensam kommentar 3 

Det är inte möjligt att göra några generella uttalanden i frågan om artificiella vattendrag 

ska omfattas av strandskyddet, liksom det inte alltid är möjligt att dra någon skarp gräns 

mellan naturliga och artificiella vattendrag. 

Kommunens ställningstagande att det är ett dike och inte ett naturligt vattendrag som 

ligger inom planområdet och omfattas därmed inte av strandskydd.  

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte vidare påtalat frågan om strandskydd. 
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I exploateringsavtalet för aktuellt planförslag regleras bildandet av en 

gemensamhetsanläggning som också omfattar diket inom planområdet så att skötsel kan 

regleras.  

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Inga synpunkter har inkommit som föranleder revideringar av planförslaget.  

 

Rebecka Olsson 

Planarkitekt 
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Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl 1 (99)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Dnr: 12/938 

 2015-12-22 

Adress Telefon E-post  Hemsida Org nr  Konto 
Mörbylånga kommun 0485-470 00 kommun@morbylanga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14-0 
386 80 Mörbylånga     Bg 991-1876 

Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl
Mörbylånga kommun 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen har 
varit på samråd under tiden 2014-10-06 - 2014-11-03. Beslut om samråd planen togs i 
kommunstyrelsen, protokoll 2014-09-16 § 180. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i 
högerkolumnen. I slutet finns två gemensamma kommentarer och en lista över 
revideringar.

Inkomna skrivelser Kommentarer 

2014-11-12 Länsstyrelsen 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrel-
sen för samråd enligt PBL 5: 11. Handlingar-
na utgörs av plankarta med bestämmelser, 
planillustration, plan- och genomförandebe-
skrivnning, behovsbedömning, social check-
lista, grundkarta och fastighetsbeteckning. 

Detaljplanen handläggs med ett normalt plan-
förfarande.

Detaljplanens syfte är att ändra ändamål i 
gällande plan från barnkoloni till område för 
friliggande bostäder. Syftet är också att möj-
liggöra utbyggnad av V A-nätet för planområ-
det samt de fastigheter utmed Isgärdevägen 
som saknar kommunalt V A. 

Gällande översiktsplan anger området som 
planlagt. Närområdet redovisas som tänkbar 
utbyggnad/förtätning av befintlig bebyggelse 
med hänsyn tagen till utbyggnad av vägar och 

V A. Planförslaget anses i huvudsak över-
stämma mot översiktsplanen. 
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Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl 2 (99)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Dnr: 12/938 

 2015-12-22 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Kontroll enligt kap 11 PBL 
Enligt 11 kap 10 § ska länsstyrelsen pröva 
kommunens beslut att anta en detaljplan om 
det kan antas att beslutet innebär att riksin-
tresse enligt miljöbalken inte tillgodoses eller 
om planen är olämplig med hänsyn till mel-
lankommunal frågor, miljökvalitetsnormer,
strandskydd eller hälsa och säkerhet samt risk 
för olyckor, översvämningar och erosion. 

Strandskydd
I planförslaget saknas ställningstagande till 
om bäcken inom planområdet omfattas av 
strandskydd. Av planförslaget bör framgå om 
bäcken är ett artificiellt eller ett naturligt vat-
tendrag. Strandskydd gäller vid alla naturliga 
vattendrag och ett upphävande kräver 
enligt 7 kap 18 c § särskilda skäl. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Planen ska visa på att miljökvalitetsnormer för 
vatten uppnås samt beskriva de vattenföre-
komster inkl. övrigt vatten och kustvatten som 
kan påverkas av detaljplanen. 
Kommunen behöver även utreda dagvatten-
hanteringen till följd av exploatering och där-
med ökad andel hårdgjord yta. 

Länsstyrelsen kan inte utifrån redovisat plan-
förslag bedöma om planen kan aktualisera 
någon prövning enligt 11 kap PBL. 

Hälsa och säkerhet 
Trafik
Länsstyrelsen anser med stöd av Trafikverket att 
ytterligare exploatering i området kan komma 
att kräva utredning med hänsyn till trafiksäker-
heten i korsningen Bertil Palms väg och väg 
964. 

Noteras. Diket är artificiellt. Planbeskrivningen 
kompletteras.    

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med 
MKN.

Noteras. En dagvattenutredning har upprättats 
efter samrådet och bifogas granskningshand-
lingarna.  

Noteras.  

2014-11-03 Lantmäteriet 
Vid genomgång av planens samrådshandling-
ar (daterade 2014-09-16) har följande note-
rats. 

Delar av planen som bör förbättras 
Samfällighet( -er) är angivet som huvudman 
för allmänna platser. Det bör vara tillräckligt 
att ange att kommunen inte ska vara huvud-
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