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Mörbylånga 11:27 (del av)- beslut angående ställningsta
gande om miljöbedömning för reviderat planprogram 

Beslut 

Ett genomförande av planprogrammet bedöms inte medföra en betydande påver
kan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11 , 
12 §§bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bakgrund 

Syftet med att upprätta ett planprogram för programområdet utgörs av att utreda 
och övergripande fastslå framtida markanvändning. A v sikten är att planpro
grammet skallligga till grund för detaljplaneläggning som kan ske i delar och 
etappvis, beroende på intresse för exploatering. Den markanvändning som före
slås bli aktuell är hamn, verksamheter, bostäder, handel, service, kultur, fritid, 
park och evenemang. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-09-23 § 178 att revidera planpro
grammet "Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn" . 

*,s 6, utredningen "Förtätad miljöteknisk markundersökning dat 2008-12-12 
utredningsområde E och F" har kompletterats handlingarna. 

**, Tillägg 2012-05-03, Miljökvalitetsnormer, Hälsa och säkerhet 

Beredning 

Mörbylånga kommuns bedömning 2008-12-09 att planens genomförande ej kan 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan grundas på följande: 

I Mörbylånga kommuns översiktsplan, antagen i juni år 2007, anges viljeinrikt
ningen för området. Den prioriterade markanvändningen anges till bostäder i 
hamnen, samt golf och rekreation i sockerbruksområdet Intentionen var att följa 
gällande planprogram, antagen av kommunfullmäktige 2005-06-13 § 66. I dags
läget är det inte längre aktuellt med en utveckling av golfändamålet och ett nytt 
planprogram upprättas för området där markanvändningen ges en stor variation 
från bostad, handel och service till verksamhet, park, kultur och fritid samt en 
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omvandling av hamnen från handelshamn till marina. Föreliggande programfor
slag bedöms till stor del folja intentionerna i kommunens översiktsplan, med 
undantaget av golfändamåL Delar av programområdet omfattas av gällande de
taljplaner, där ändamålet i huvudsak utgörs av verksamheter. 

Föreliggande planprogram medfor ett antal mycket positiva effekter avseende: 

• Förorenad mark 

Planprogrammet bidrar till att den mark som finns inom planprogrammet kom
mer att saneras. Positiva effekter bedöms uppstå for miljön. 

• Hushållning med naturresurser samt stadsbild 

Planprogrammet medfor att ett område som idag till stora delar utgörs av nedlag
da verksamheter rustas upp och blir en attraktiv del av Mörbylånga köping. Då 
området idag är kraftigt påverkat av tidigare verksamheter, bedöms det vara posi
tivt ur hushållningssynpukt att redan exploaterad mark utnyttjas. Ä ven stadsbil
den bedöms påverkas positivt, då området rustas upp och dess stora kvaliteer tas 
till vara. 

• Naturmiljö 

I planprogrammet fareslås sockerbruksdammarna att fungera som dagvattensy
tem. En forbättring avseende närsalter till Kalmarsund är beräknad att ske i och 
med den planerade utbyggnaden av dammsystemet, som har en kväve- och fos
forreducerande funktion. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) 

**De miljökvalitetsnormer som påverkas av planforslaget är grundvattenfore
komsten Mörby långa-Borgholm (SE628596-154217), som idag är av god kemisk 
och kvantitativ status san1t ytvattenforekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271 ), som idag är av god kemisk status men måttlig ekologisk 
status. Ytvattenforekomsten omfattas därfor av åtgärdsprogram som innebär att 
forbättringsåtgärder krävs for att uppnå god ekologisk status, så även enligt PBL. 

I dagsläget finns på Matrosen l en större byggnad som helt saknar anslutning till 
kommunens Va-nät. På framsidan av byggnaden, mot Fabriksgatan, är hela ytan 
hårdgjord vilket innebär att avrinning av dagvatten kan ske direkt ut i hamnbas
sängen utan någon foregående infiltration. Den nya byggnationen kommer att ta 
hand om allt dagvatten inom planområdet, vilket innebär att en större del, järnfort 
med idag, kommer att infiltreras innan det når det kommunala Va-nätet. Detta 
bör innebära att belastningen av fororenande/övergödande ämnen till ytvattenfå
rekorosten minskar. 

Grundvattenforekomsten Mörbylånga-Borghalm kommer inte att påverkas av 
planforslaget då inget vattenuttag sker i närheten, nännsta plats for detta är vat
tenverket i Röhälla som ligger drygt 20 km norrut. Planområdet kommer dessut
om att dräneras vilket innebär att en mindre del av påverkat dagvatten, som in
filtreras, kommer att nå grundvattnet. 
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• Hälsa och säkerhet 

**Enligt SMHI bedöms havsnivån stiga med ca en meter till år 2100 vilket till
sammans med ett tillstånd av högsta högvattenyta, då havsnivån stiger med 1 ,4 
meter över normal vattennivå (1 ,34 meter är den högsta hittills uppmätta nivån), 
kan innebära att havsnivån stiger till 2,34 meter över dagens nonnalvattennivå. 
Grundvattennivån kommer då att stiga med motsvarande höjd. 

Planområdets markyta är planerat att ligga 2,5 meter över dagens notmala vat
tennivå, vilket är den lägsta höjden för nybyggnation i Mörbylånga kommun. 
Detta innebär området kommer att ligga 0,16 meter över det mest extrema vat
tenståndet i Kalmarsund som är bedömt för år 2100. 

I dagsläget ligger marknivån 1,5 meter över vattenytan i Kalmarsund. När en 
mätning av grundvatte1mivån gjordes var det en normal högvattenyta vilket mot
svarar en höjning på 0,6 - 0,7 meter över notmalt vattenstånd och grundvattenni
vån var då l meter under marknivån. Vid ett tillstånd av en högsta högvattenyta 
på l ,34 meter kommer grundvattenytan således att stiga med ytterligare O, 7 me
ter och då ligga 0,36 meter under marknivån. SMHI:s bedömning av en höjning 
av havsytan med l meter innebär att även g~undvattennivån höjs med l meter, 
men eftersom planområdet även det kommer att höjas med l meter gentemot 
nuvarande marknivå ligger grundvattennivån fortfarande 0,36 meter under mark
nivån. 

Dock kan nämnas att dagvatten pumpas bort ur centrala Mörbylånga samhälle 
varför även grundvattennivån kommer att hållas nere via de inkopplade dräne
ringama. 

• Tillgänglighet 

Planprogrammet bedöms öka tillgängligheten till strandzonen inom området för 
allmänheten. 

Programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (2 §) och obruten 
kust (3 §)enligt 4 kap Miljöbalken (Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet). Enligt 4 kap l § miljöbalken anges 
att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det inte möter något hinder enligt 2 - 8 §§och det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första 
stycket och i 2-6 § § utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. 

Inga nänmvärda konsekvenser bedöms uppstå på riksintresseområdet För övrigt 
berörs inte programområdet av några dokumenterade bevarandevärda områden 
för natur- och kulturmiljö. Inte heller berörs några fasta fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden som av skogsstyrelsen klas
sas som nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden. 
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En del av programområdet omfattas av utökat strandskydd på 300 meter. Inom 
vissa delar är dock strandskyddet upphävt genom att de omfattas av detaljplan. 
Idag är den strandskyddade zonen till stora delar igenväxt av sly och vass, vilket 
gör att tillgängligheten för allmänheten till standzonen bedöms som mindre god. 
Intentionerna i programområdet kan komma att medföra intrång i strandskyddat 
område. Dock föreslås en zon längs med kuststräckan att utgöras av ändamålen 
natur, badplats och pir. Den planerade markanvändningen bedöms medföra att 
tillgängligheten till strandzonen för allmänheten ökar, och inga nämnvärda nega
tiva konsekvenser för naturmiljön bedöms uppstå. I samband med upprättande av 
detaljplan ska upphävande fi·ån strandskyddet sökas hos Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 

Inom programområdet finns några rödlistade djur och växtarter. Lokalerna ligger 
främst inom ytor som ska bibehållas eller utvecklas till park och där det finns 
stora möjligheter att bibehålla förutsättningar för dess fortlevande. Dialog bör 
ske med sakkunniga föreningar i samband med upprättande av kommande de
taljplaner. Uppförandet av dagvattensystem inom delområde 2 bedöms kunna 
främja fågelliv och andra arter som är knutna till vatten och våtmarker. Inga 
nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Inom delområde l (hamnen) bedöms den föreslagna exploateringen kunna tillå
tas ha en skala jämfört med befintliga byggnader, såsom silobyggnaden. Bygg
naderna bedöms kunna utgöra ett nytt landmärke för Mörbylånga köping. I de 
södra delarna av delområde l bör den nya bostadsbebyggelsen vara lägre, då den 
avses ansluta till den lägre stadsbebyggelsen i söder. 
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Delområde l 

Tillkommande bostadsbebyggelse inom delområde 2 och 3 bedöms medföra en 
förändring av stadssiluetten fi.·ån havet och för befintlig bebyggelse öster om 

4 (8) 



1??1 Mörbylånga W kommun 

programområdet Den planerade bebyggelsen bör anpassas efter landskapet och 
dess skala. Framfor allt bör höjderna på de framtida byggnaderna studeras så att 
de ansluter väl till befintlig och småskalig bebyggelse öster och söder om områ
det. Om dessa intentioner foljs bedöms inte några nämnvärda negativa konse
kvenser uppstå på landskapsbilden. 
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Inom programområdet finns några verksamheter som kan utgöra miljöstörande 
verksamheter om bostäder uppfors i anslutning till dessa. V erksamhetema kan 
medfora att det kan finnas behov av skyddsavstånd. Dock kommer en omstruktu
rering av en stor del av verksamheterna ske i samband med detaljplaneläggning. 
V erksamhetema k01mner att bli lokaliserade till andra platser inom kommunen, 
och inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. Dock kommer fjärr
värmeanläggningen som ligger väster om "Zokker" inom delområde 3 att fi1mas 
kvar. Hänsyn till denna måste tas i samband med detaljplaneläggning. 

Inom delområde 3 fareslås ett verksamhetsområde. Syftet med programmet och 
kommande detaljplaner inom programområdet är inte att tillåta verksamheter 
som har en störande och begränsande faktor. Verksamheter som avses etableras 
inom programområdet måste vara forenliga med bostäder, då befintlig bebyggel
se ligger i direkt anslutning och inom programområdet. Inga nämnvärda negativa 
konsekvenser bedöms uppstå. 

Planerade ändamål inom programområdet bedöms medfora en ökning av person
bilstrafiken inom närområdet. Framfor allt kommer Köpmangatan att påverkas. 
Andelen tung trafik kommer dock att minska järnfort med idag då befintliga 
verksamheter som bidrar till tung trafik inom köpingen avses fårflyttas till andra 
delar av kommunen, vilket bedöms som positivt. I samband med detaljplan bör 
Köpmangatans utformning och korsningen mellan Köpmangatan och Trollhätte
vägen vidare studeras. I samband med detaljplaneläggning bör bullerberäkningar 
avseende trafikbuller utfåras for att undvika att människor exponeras for ljudni
våer över rekommenderade gränsvärden. Om rekommenderade gränsvärden for 
ny bebyggelse (55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad) överskrids, kan åt
gärder fareslås i kommande detaljplaner. Inga nämnvärda negativa konsekvenser 
bedöms uppstå. 

I anslutning till hamnen fareslås bl a bostäder att uppfåras. Bostadsändamål be
döms inte vara lämpligt att kombinera med lastning och lossning av båtar, då 
detta ger upphov till olägenheter i fonn av buller, lukt m.m. Verksamheten med
for också tunga transporter till och från hamnen, vilket medfor att trafiksäkerhe
ten inte blir tillfredställande for de oskyddade trafikanterna. 

Efterforskningar har gjorts avseende rekommenderat skyddsavstånd mellan 
hamnverksamhet och bostäder. Verksamhet i form av "handelshamn" är inte 
definierat i bilagan till forordning (1998: 899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd och således foreligger ingen anmälnings- eller tillståndsplikt med 
avseende på just handelshamn. Däremot forekommer tillståndsplikt enligt miljö
balken for barnnar där trafik medges for större fartyg. Anmälningsplikt enligt 
miljöbalken foreligger for fiskehamn eller hamn for forsvarsmakten. I Boverkets 
allmänna råd 1995:5 "Bättre plats for arbete" definieras inte heller begreppet 
handelshamn. Några särskilda skyddsavstånd finns därfor inte mellan bostäder 
och "handelshamn". 

I Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar NFS 
(2003: 18) berörs inte handelshamn som något separat begrepp. Inte heller i Na
turvårdsverkets handbok och allmänna råd 2003:7 "Hamnar" definieras handels-
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hamn som ett särskilt begrepp. Det enda skyddsavstånd som berörs i dessa råd 
gäller påverkan från buller. Enligt miljölagstiftningen förekommer således inga 
särskilda restriktioner eller råd när det gäller handelshamnar. 

På gmnd av buller från lastning och lossning samt tung trafik föreslås Mörby
långa hamn att ombildas till marina, vilket följer intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Detta gör att Danisco:s melasshantering måste flyttas. Möjligheten 
finns dock att i en övergångspelied kombinera Danisco:s verksamhet med ut
veckling av bostäder inom delmmåde l. Så länge ingen etablering av bostäder 
sker längs med den västra kajen, bedöms melasshanteringen kunna fortgå. På 
lång sikt bör ändå melasshanteringen inom hamnen avvecklas. Mörbylånga 
kommun ser en framtida möjlighet att använda Degerhamns hamn, vilken är pri
vatägd av Cementa, för godstrafiken och att diskussioner pågår för närvarande 
med Cementa. 

WSP har utfört en översiktlig markmiljöteknisk utredning, daterad 2006-10-02 
inom delområde l, en översiktlig markmiljöteknisk undersökning inom delområ
de 3, daterad 2008-12-12 samt en förtätad miljöteknisk utredning inom delområ
de 1 (Matrosen l), daterad 2007-12-1 O. 

Resultaten i utförda utredningar visar att det i delområde l finns bl.a. förorening
ar i form av P AH med koncentration över riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM) och koncentrationer av metaller och olja över riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

En förtätad miljöteknisk utredning är utförd för fastigheten Matrosen l , och visar 
något förhöjda halter av arsenik och cancerogena P AH i den västra delen av fas
tigheten. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppstår vid ofullständig för
bränning och finns bl a i olika tjärprodukter, avfalls- och smörjoljor etc. PAH tas 
lätt upp genom huden, men kan också korruna in i kroppen via inandning av 
damm eller t ex om man äter mat eller snusar med förorenade händer. Flyktighe
ten för de flesta P AH är norn1alt låg varför risken för att exponeras via andnings
vägarna är liten. Vissa av P AH-föreningarna är cancerogena. Underökning har 
även gjorts gällande pesticider, då dessa har hanterats av Lantmännen. Ingen 
förekomst går att påvisa. 

*, s 6, utredningen "Förtätad miljöteknisk markundersökning dat 2008-12-12 
utredningsområde E och F " har kompletterats handlingarna. 
I den norra delen av delområde l finns en hushållstipp. Hushållstippens utbred
ningframgår av utredningen och omfattar ca 5000 m3 avfall. Eventuella åtgär
der for deponiområdet bör utredas då dessa massor innehåller fororeningar. 
Inom området, deponin borträknad, har P AH, kvicksilver samt kadmium påträf
fats i tre olika punkter. Halterna ligger över generellt riktvärdeför känslig mark
användning men överstiger ej riktvärdet for mindre känslig markanvändning. 
Dessa forareningar bör beaktas vid fortsatta arbeten inom området. Halterna är 
emellertid relativt låga vilket innebär att med nuvarande markutnyttjande 
(MKM) ej bedöms utgöra någon riskfor människa eller miljö. Skall området 
bebyggas med bostäder bör eventuella åtgärder utredas. 
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I södra delen av delområde 3 har en bensinmack funnits. Se Miljöteknisk mark
undersökning vid ICA bensinstation på Köpmangatan i Mörbylånga av DM D
Miljö AB, dnr 03/1 061. Inget behov av efterbehandling fitms. Den övriga mar
ken inom programområdet är ej undersökt men översiktliga utredningar pågår. 
För vidare infonnation om markmiljötekniska utredningar se bilagor i planpro
grammet 

Vissa delar av programområdet kan översvämmas på grund av låg marknivå. 
Länsstyrelsens rekommendationer angående lägsta golvnivå på 2,5 m skall beak
tas. Noggrannare studier behöver göras i samband med upprättande av detaljplan. 
Hänsyn till marknivån behöver tas inom hela köpingen. 

Programforslaget bedöms folja intentionerna i några av de nationella miljömålen 
som "Myllrande våtmarker", "Ingen övergödning", "God bebyggd miljö", "Bara 
naturlig forsurning" samt "Ett rikt växt- och djurliv". Positiva effekter bedöms 
uppstå på miljömålen. 

Enligt delegation 

Sten Forsberg 
Miljöhandläggare 

8 (8) 


