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Detaljplan för del av Matrosen 1  

Utlåtande över inkomna skrivelser efter utställning II 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen 

har varit på utställning II under tiden 2015-11-16 - 2015-12-14. Beslut att skicka 

planen på utställning II togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2015-10-22  

§ 136. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 att kommunens utlåtande II över inkomna 

synpunkter upprättad 2016-11-29 godkänns som sin egen och att handlingar 

upprättade 2012-02-07, senast reviderade 2015-10-22 och redaktionellt reviderat den 

2016-11-29 antas i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 29 § (1987: 1 0). 

Kommunstyrelsen fick i samma beslut i uppdrag att bereda nedanstående punkter till 

kommunfullmäktige. 

 Att kommunen anordnar och ger förslag på en tillfällig lösning för att göra 

hamnen i Mörbylånga mera socialt attraktiv så att den kan bli en mötesplats 

för invånare och turister under byggnadsåren.  

 Att kommunfullmäktige får en redogörelse för hur kostnadsbilden påverkas av 

nya riktlinjer för marksanering, högre marknivåkrav med mera som tillkommit 

sedan köpekontraktet för hamnen godkändes 2015. 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Eric Rosenlund (SD), Bertil Eriksson (SD) 

och Rolf Jönsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 

yrkar avslag med hänsyn till åsikter från personer som bor i Mörbylånga. 

Beslutet att anta detaljplanen överklagades och Länsstyrelsen beslutade 2017-07-06 

att överpröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

2018-01-30 § 13 beslutade Kommunfullmäktige i samråd med Länsstyrelsen att 

planbestämmelsen "Byggnads konstruktion ska klara naturligt översvämmande vatten 

upp till 2,8 meter över havsvattennivån i RH2000" läggs in på plankartan och att text 

avseende dagvattenhanteringen som framgår av kommunens granskningsutlåtande 

daterat 2016-11-29, sidorna 3-4, skrivs in i sin helhet i planbeskrivningen. 

Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden fick i samma beslut i uppdrag 

att på kommunfullmäktiges möte 2018-03-27 redovisa kostnadsbilden för 

marksanering i hamnen i Mörbylånga. 
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2018-02-13 beslutade Länsstyrelsen att inte upphäva Kommunfullmäktiges beslut att 

anta detaljplanen. 

2018-04-26 upphävde Mark- och miljödomstolen Kommunfullmäktiges beslut att 

anta detaljplanen på grund av brister i handläggningen. 

 

 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

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

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

2015-12-16 Länsstyrelsen 
 

Kontroll enligt kap. 11 PBL.   

Enligt 11 kap 10 § PBL ska Länsstyrelsen 

pröva kommunens beslut att anta en 

detaljplan om det kan antas att beslutet 

innebär att riksintressen enligt MB inte 

tillgodoses eller om planen är olämplig 

med hänsyn till mellankommunala frågor, 

miljökvalitetsnormer, strandskydd eller 

hälsa och säkerhet och risken för olyckor, 

översvämning och erosion. 

Noteras. 

Länsstyrelsens bedömning  

Länsstyrelsens bedömning är att med det 

planeringsunderlag som har presenterats 

kan inte planområdets lämplighet för 

föreslagen markanvändning bedömas, 

d.v.s. det saknas underlag för att 

säkerställa att de konstaterade 

markföroreningarna inte kommer att 

utgöra någon risk för människors hälsa 

eller miljön.  Det går heller inte att 

utesluta att planen kommer att ge en 

negativ påverkan på MKN vatten.  

Frågorna utgör prövningsgrund för 

länsstyrelsen.  

 

Planhandlingarna behöver därför 

kompletteras med följande underlag:  

 Planförslaget påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten enligt 

5 kap. MB. 

 Förorenad mark. 
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Vidare är Länsstyrelsens bedömning att 

detaljplanen, utifrån nu kända 

förutsättningar, inte aktualiserar några 

frågor som kan föranleda prövning enligt 

11 kap. 10 § PBL gällande;  

 Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. 

 Mellankommunala frågor. 

 Strandskydd enligt 7 kap. MB. 

 

Kontroll mot Länsstyrelsens 

prövningsgrunder 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  

Miljökvalitetsnormerna för vatten är 

juridiskt bindande och anger vilken status 

som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Det 

innebär att åtgärder inte får vidtas som 

riskerar att försämra vattnets status men 

det innebär också att rimliga åtgärder ska 

vidtas så att vattenförekomsten kan uppnå 

god status. I sin planering och 

planläggning ska kommunen därför visa 

att detaljplaner, områdesbestämmelser och 

lovgivning bidrar till att uppnå fastställda 

miljökvalitetsnormer. 

Noteras. 

I planbeskrivningen beskrivs mycket 

kortfattat att den nya byggnationen ska ta 

hand om allt dagvatten och infiltrera det, 

innan det leds till kommunala VA-nätet, 

som kommunen anser är adekvat, och den 

enda lösningen för tillfället. Vidare 

beskrivs att dagvatten-hanteringen ska ske 

med hänsyn till miljön innan anslutning 

till kommunalt VA utförs.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett 

mer utförligt och tydligt sätt i 

planbeskrivningen behöver redovisa; 

 

 hur dagvattenhanteringen ska ske för 

den aktuella planen, samt  

 vilka dagvattenrelaterade åtgärder som 

regleras som planbestämmelser.  

 

Följande bör finnas med i redovisningen.   

 Vilka åtgärder kommer att vidtas för 

att minska mängden dagvatten?  

 Hur ska omhändertagandet och 

En stor del av fastigheten utgörs i dagsläget 

av hårdgjorda ytor. Anslutning till 

kommunens VA-nät saknas. I dagsläget 

finns ingen fördröjning eller rening av 
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reningen se ut för olika typer av 

dagvatten, såsom tak- och dränvatten 

samt dagvatten från hårdgjorda ytor, 

typ parkeringsplatser?  

 Hur och var i planen ska dagvattnet 

infiltreras?  

dagvatten från fastigheten utan avrinning av 

dagvatten kan ske direkt ut i 

hamnbassängen.  

Enligt planbestämmelse ska takvatten 

avledas ovan mark. Dagvatten från 

byggnadernas tak är tänkt att ledas ut på 

föreslagen prickmark på den upphöjda 

gården. Enligt planbestämmelse får 

gårdsmarken inte bebyggas och ska 

anordnas med planterbar yta. Det innebär 

att de hårdgjorda ytorna begränsas och att 

det blir en trög avrinning med viss 

infiltration innan anslutning till det 

kommunala VA-nätet.  

Enligt planbestämmelse ska omfattande 

plantering av träd och buskar finnas inom 

planområdet. Planteringar med träd och 

buskar innebär också ett upptag av 

dagvatten och kan bidra till att minska 

mängden dagvatten som behöver avledas 

från fastigheten till det kommunala 

dagvattennätet. 

Dagvatten från parkeringsytorna ska 

fördröjas och renas. Detta kan med fördel 

ske i särskilda nedsänkta växtbäddar, s.k. 

rain gardens. 

Handlingarna revideras. 

 Är det säkerställt i planen att en 

infiltration av dagvatten kan komma 

till stånd?  

I exploateringsavtal regleras att dagvatten 

ska renas och fördröjas innan det släpps ut 

på det kommunala dagvattennätet.  

Dagvattenlösningen ska godkännas av 

Mörbylånga kommun, dvs Teknisk 

affärsverksamhet och Miljöverksamheten. 

Handlingarna revideras. 

 Hur ser det kommunala VA-nätet ut 

där planen är belägen?  

 Vart går dagvattnet ut, till 

hamnbassängen? 

Det kommunala va-nätet redovisas i 

planbeskrivningen.  

För att förtydliga tätortens 

avrinningsområden presenteras en karta 

som visar dessa. 

Den föreslagna bebyggelsen är tänkt att 

ingå i det södra avrinningsområdet där 

dagvattnet pumpas ut ur köpingen.  

Handlingarna revideras. 

I handlingarna redogörs vidare vilka 

vattenförekomster som påverkas av 

planförslaget. Kommunen behöver 

komplettera handlingarna med; 
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 en beskrivning över 

recipientens/vattenförekomstens 

nuvarande status samt 

Noteras. 

Handlingarna revideras 

 göra en egen bedömning över om och 

hur planen kan komma att påverka den 

Noteras. 

Handlingarna revideras 

Såsom det nu är beskrivet i 

planhandlingarna går det inte utesluta att 

planen kommer att ge en negativ påverkan 

på MKN vatten. 

Noteras. 

Förorenad mark  

I planhandlingarna redovisas, utifrån 

utförda markundersökningar, att det inom 

planområdet förekommer föroreningar, 

arsenik och cancerogena PAH-er, som 

överskrider Naturvårdsverkets riktvärden 

för känslig markanvändning (KM). Efter 

att befintlig byggnad rivits ska en 

kompletterande undersökning av marken 

göras i samråd med kommunens 

miljöenhet för att säkerställa att marken 

uppfyller kraven för planerad 

bostadsbebyggelse. Vidare redogörs i 

planbeskrivningen att riktvärden 

anpassade till planerad verksamhet ska 

utredas. Länsstyrelsen anser att eftersom 

bostäder planeras i området måste 

åtgärdsmålet vara att föroreningshalterna, 

både i marken och i grundvattnet, 

uppfyller kraven för känslig 

markanvändning alternativt utifrån 

framtagna specifika riktvärden. Detta 

behöver också säkerställas som 

planbestämmelse. En bedömning över 

föroreningarnas påverkan på MKN vatten 

behöver också redovisas. 

Noteras.  

Den kompletterande undersökningen kan 

inte göras förrän befintlig byggnad har 

rivits.  

Bestämmelsen i plankartan revideras och 

formuleras: ”Startbesked får inte ges för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av 

markens användning förrän markens 

lämplighet har säkerställts genom att 

markförorening har avhjälps”. 

I och med bestämmelsen säkerställs 

markens lämplighet för bostadsbebyggelse. 

Eftersom planförslaget säkerställer att 

fastigheten är lämplig för 

bostadsbyggnation bedömer kommunen att 

föroreningar inte kommer påverka 

möjligheten att uppnå MKN för 

ytvattenförekomsten. 

Handlingarna revideras. 

Länsstyrelsen anser att det 

planeringsunderlag som nu har 

presenterats inte räcker för att bedöma 

planområdets lämplighet utifrån 

föreslagen markanvändning, d.v.s. det 

saknas underlag för att säkerställa att de 

konstaterade markföroreningarna inte 

kommer att utgöra någon risk för 
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människors hälsa eller miljön. Kommunen 

behöver visa; 

 

 utbredningen av föroreningarna i höjd- 

och djupled samt  

Utbredning av föroreningar i höjd- och 

djupled kan inte göras förrän befintlig 

byggnad är riven. 

Kommunen reglerar på plankartan att 

startbesked inte får ges förrän markens 

lämplighet har säkerställts genom att 

markförorening har avhjälps. 

 vilka åtgärder som krävs för att 

avhjälpa föroreningarna så att 

föreslagen markanvändning inte 

innebär någon risk för människors 

hälsa eller miljön. 

Vilka åtgärder som krävs varierar beroende 

på resultatet av den kompletterande 

geotekniska undersökningen. I det fall 

fyllnadsmassorna behöver schaktas bort 

behöver förorenade massor tas omhand.  

I det fall massorna kan ligga kvar behöver 

en miljöteknisk markundersökning 

genomföras som utreder riskbedömning och 

beräkning av platsspecifika riktvärden. 

Rådgivande synpunkter  

Klimatanpassning  

Enligt 2 kap 3 § i PBL ska bebyggelse 

lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till bland annat 

risken för översvämning. Planområdet är 

lågt beläget i direkt närhet till Kalmarsund 

och är utsatt för översvämningar. I takt 

med ett förändrat klimat, förväntas 

översvämningsrisken att förvärras. I 

planbeskrivningen anges att planområdets 

markyta är planerat att ligga 2,5 meter 

över dagens normala vattennivå. 

Länsstyrelsen anser att planen bör 

säkerställa en plushöjd om 2,8 meter över 

medelvattennivån enligt RH 2000 (för 

anläggningsnivå, schaktbotten eller lägsta 

nivå för byggnadsdelar samt för 

infrastruktur såsom el, teleledningar ,VA 

och utrymningsvägar) och reglera detta 

genom en planbestämmelse ( PBL 5 kap 7 

§ p.5). 

Eftersom detaljplanen medger byggrätter i 

ett redan bebyggt område där 

infrastrukturen, såsom vägar och VA-

ledningar, el- och teleledningar är utbyggda 

bedömer inte kommunen det som möjligt 

att höja byggnationen till de nivåer 

Länsstyrelsen rekommenderar. Det skulle 

medföra en mycket stor påverkan för 

omkringliggande befintlig bebyggelse både 

avseende gestaltningen men även tekniskt 

på den infrastruktur som försörjer befintlig 

omgivande bebyggelse. 

Stora delar av Mörbylånga köping ligger på 

nivåer som riskerar att påverkas av höjda 

havsnivåer till följd av ett förändrat klimat 

och kommunen har långtgående planer på 

att skydda de redan byggda strukturerna i 

samhället med ett heltäckande kustskydd. 

Kommunen kan däremot se hur 

nybyggnation inom planområdet kan 

komma att bli en del i detta kustskydd och 

inför därför bestämmelsen att konstruktion 

upp till + 2,8 meter över nollplanet i RH 

2000 ska utföras vattentåligt. 

Handlingar revideras.  
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2015-11-27 Räddningstjänsten Öland  

Har tagit del av föreliggande förslag till 

detaljplan och gör följande noteringar. 

 

l. Av handlingarna framgår att 

byggnaderna kan utföras upp till 6 

våningars höjd. 

Från resp lägenhet brukar det vara 

räddningstjänstens stegutrustning som 

utgör den andra utrymningsvägen. 

Eftersom räddningstjänsten endast har 

tillgång till stegutrustning som är 14m kan 

endast nödutrymning genomföras upp till 

fjärde våningen. De byggnader som utförs 

med fler än fyra våningar måste därför 

vara försedda med trapphus av särskild 

utformning som medger säker utrymning. 

Noteras.   

Gällande bygglagstiftning reglerar. 

2. I handlingarna anges att takbeläggning 

kan utgöras av ex papp eller plåt. 

Observera att det vid val av papp kan 

finnas krav på avstånd mellan byggnader 

beroende på vilket underlagstak som 

föreligger. 

Noteras.  

Gällande bygglagstiftning reglerar. 

I övrigt inget att erinra. Noteras. 

2015-11-20 Kalmar läns museum   

Jag granskade ärendet. Kalmar läns 

museum har inga synpunkter på ny 

detaljplan Matrosen 1. 

Noteras.  

Jag upptäckte dock att det står 

”Byggnaden bedöms inte omfattas av 3 

kap 12 § PBL, Byggnader, som är särskilt 

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

eller som ingår i ett bebyggelseområde av 

denna karaktär, får inte förvanskas.” på 

sidan 19.  

 

Plan- och bygglagen gjordes om 2010 och 

i den ändrade lagtexten handlar 3 kap 12§ 

om Utställning och granskning av 

kommunens översiktsplanförslag. 

Kommunen ska ställa ut planförslaget 

under minst två månader. 
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I ändrade plan- och bygglagen 8 kap 13§ 

står ” Förbud mot förvanskning.  En 

byggnad som är särskilt värdefull från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt får inte 

förvanskas.” 

Noteras. 

Detaljplanen handläggs enligt ÄPBL 

(1987:10), därav formuleringen från den 

äldre lagstiftningen. 

2015-11-18 KSRR  

Komplement till vårt tidigare svar. 

Hantering av hushållsavfall kan ske på 

många olika sätt. Ett sätt är att gräva ner 

s.k underjordsbehållare . Detta är något 

som vi på Ksrr har fastnat för och ser som 

en framtid inom avfallshantering. Det är 

en modern effektiv hantering. Jag bifogar 

lite information och bilder till er så ni kan 

bilda er en uppfattning. Vid en 

nybyggnation ser vi en sådan här lösning 

som ett klart lyft för området. Vi är 

givetvis öppna för att svara på frågor och 

diskutera frågan med er. 

Noteras. 
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2015-12-07 E ON  

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av 

inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget ytterligare att erinra i 

ärendet. 

 

Noteras.  

2016-02-26 Polismyndigheten  

Polismyndigheten har tagit del av de 

inkomna handlingarna och har ingen 

erinran eller anledning till ytterligare 

kommentarer med hänsyn taget till de 

intressen som polismyndigheten har att 

tillvarata.  

 

Noteras.  

2015-12-07 Sjöfartsverket  

Sjöfartsverket har ansvar för 

tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet 

i svenska farleder och farvatten. 

Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög 

transportkvalitet, god miljö, regional 

utveckling och ett jämställt 

transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag 

ingår att bevaka sjöfartens transportleder 

och hamnterminaler inklusive dess 

anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

 

Yttrande 

Sjöfartsverket har inget att erinra mot den 

föreslagna detaljplanen. 

Noteras. 

Vid planering av belysningspunkter ska 

hänsyn tas så att dessa inte bländar 

sjöfarande eller påverkar funktionen på de 

ljuspunkter som är avsedda för sjöfartens 

säkra navigation. 

 

Noteras. 

2015-12-10 och 2015-12-14  

10 berörda grannar 

 

Formalia  

I Beskrivning Dnr 07/963 sägs betr. 

markägoförhållanden: Berörd fastighet, 

Matrosen 1, ägs av Mörbylånga kommun 

liksom omgivande mark och gator. Vi 

Mörbylånga kommun har tecknat ett 

köpekontrakt med villkoret att detaljplanen 

ska vinna laga kraft innan en försäljning 

kan komma tillstånd. 
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finner ägoförhållandena mycket 

komplicerade, då kommunen beslutade i 

fullmäktige den 16 juni 2015 om 

försäljning till Salmans Invest AB. Dnr 

5015/00278-253 

Mörbylånga kommun är fortfarande ägare 

av fastigheten. 

I punkten tidigare ställningstaganden sid 6 

Beskrivning sägs att gällande översiktplan 

för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-

18 Detta är fel då ny Översiktsplan antogs 

den 2015-09-29. 

Planförslaget överensstämmer med gällande 

översiktsplan som föreslår bostäder, i första 

hand flerfamiljshus.  

Handlingarna revideras. 

I punkten Administrativa och ekonomiska 

frågor sid 28 i Beskrivning sägs 

”Genomförandetiden är 10 år räknat från 

den dag antagandebeslutet vinner laga 

kraft. Detta strider direkt mot Miljöbalken 

SFS 1998:808, 18 paragrafen som 

stipulerar ”ett beslut om dispens upphör 

att gälla, om den åtgärd som avses med 

dispensen inte har påbörjats inom två år 

eller avslutats inom fem år från den dag 

beslutet vann laga kraft. 

Miljöbalken 7 kap 18 a § reglerar dispens 

från strandskyddet. Planen är inget 

dispensärende enligt MB.  

I och med detaljplanen föreslår kommunen 

att strandskyddet ska upphävas enligt 7 kap 

18 §.  

Genomförandetiden ska bestämmas så att 

det finns rimliga möjligheter att genomföra 

planen under angiven tid, men den får inte 

vara kortare än fem år och inte längre än 

femton år. 

Strandskydd sid 11 i Beskrivning sägs 

Med nytt planförslag återinträder behovet 

av beslut om upphävande av 

strandskyddet. Som skäl för att upphäva 

strandskyddet åberopas att: ”Marken 

redan är ianspråktagen på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften”. 

 

Öland har utökat strandskydd till 300 

meter. Gatorna inom planområdet 

nämligen Fabriksgatan och Järnvägsgatan 

ingår i strandskyddet samt och framförallt 

den del av Matrosen 1 i väster som idag är 

allemansrättsligt tillgänglig park utan 

avgränsningar eller staket och dessutom 

mycket frekventerad. Argumentet att 

marken redan är ianspråktagen gäller 

enbart där befintlig byggnad på Matrosen 

1 är belägen. Skälen i detaljplanen för att 

upphäva strandskyddet är inte relevanta 

enligt miljöbalken 

Det utökade strandskyddet om 300 meter 

gäller inte detaljplanelagt område. Aktuellt 

område är detaljplanelagt sedan 1921 och 

omfattas inte av strandskydd.  

När gällande detaljplan upphävs eller 

ändras återinträder strandskyddet med 100 

meter och omfattar därmed hela 

planområdet. 

Länsstyrelsen delar kommunens 

ställningstagande att området redan har 

tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets 

syfte. 
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På sidan 11 i Beskrivning sägs att 

Detaljplanen följer gällande planprogram. 

Vi kan visa på flera punkter att så inte är 

fallet. I Översiktsplanen 2015-09-29 

framgår att planprogrammet 

”Sockerbruksområdet och Mörbylånga 

hamn” daterat 2008-12-17 Dnr 08/903 

gäller för Matrosen 1 

 

I både Översiktsplanen 2015 och 

Planprogrammet (Dnr 08/903) framgår 

tydligt att Järnvägsgatan skall behållas 

intakt och ”rutnätsprincipen följas inom 

delområde 1.” 

Av planprogrammet framgår att 

rutnätsprincipen bör följas inom delområde 

1. Aktuellt planförslag ligger inom 

delområde 1. 

I gällande översiktplan nämns inte vägars 

utformning under avsnittet om föreslagen 

bebyggelse b10 – Kvarteret Matrosen, 

Magasinet och Hotellet.

 

Rutnätsprincipen följs i planförslaget, se 

bild ovan.  

Vidare står i Planprogrammet På sid. 17 

”Utökat strandskydd med 300 meter gäller 

inom del av programområdet där mark 

tidigare inte är planlagd. Inom detta 

strandskyddade område, får inte åtgärder 

göras som minskar tillgängligheten till 

strandzonen för allmänheten” Hela 

detaljplanen för Matrosen 1 strider mot 

denna klara målsättning 

Utökat strandskydd gäller inte för 

detaljplanelagt område. För aktuellt 

detaljplaneområde finns gällande detaljplan 

och strandskyddet är här upphävt. Dock 

återinträder strandskyddet om 100 meter 

vid en planändring. 

Länsstyrelsen Kalmar län delar kommunens 

uppfattning om att detaljplaneförslaget för 

Matrosen inte strider mot målsättningen att 

behålla tillgängligheten till strandzonen. 

Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande 

daterad 2012-03-20. "...Länsstyrelsen gör 

bedömningen att det första skälet enligt 

miljöbalken är tillämpbart, att området 

redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt 

som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte". 

Med ta i anspråk menas att området utgörs 

av kvartersmark dvs en tomt som rättsligt 

inte är allmäntillgänglig idag. Befintlig 
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byggnation utnyttjar inte hela fastighetens 

yta. Detta är en följd av byggnadens 

utformning men gällande detaljplan M2 

från 1921 medger att hela fastigheten 

bebyggs. 

På sid. 25 i Planprogrammet ” 

Utformningen av kommande byggnader i 

hamnen bör vara i skala med befintliga 

byggnader. I de södra delarna av 

delområde 1 (Matrosen 1 ingår) föreslås 

en lägre bebyggelse för att ansluta till den 

lägre skalan i stadsbebyggelsen.” 

Detaljplaneförslaget strider helt mot denna 

målsättning med byggnader som är 3 – 6 

våningar höga i anslutning till 1,5-2 

våningar höga hus söder om 

Järnvägsgatan 

Bestämmelserna i detaljplanen är 

formulerade för att både anpassas till det 

storskaliga hamnrummet och den 

småskaliga villabebyggelsen. Byggnationen 

föreslås i den norra delen av fastigheten, 

närmast hamnrummet och föreslås trappas 

ner mot den befintliga villabebyggelsen i 

söder. 

Dess skala och horisontella riktning 

samspelar med silornas vertikalitet och 

bedöms kunna utgöra ett nytt landmärke för 

Mörbylånga köping. 

Bestämmelsen om lägsta våningsantal 

justeras från 3 till 2 våningar för att 

överensstämma med planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

 

Principsektion i väster som visar hur bebyggelsen är tänkt att fungera som övergång 

mellan de småskaliga villakvarteren och det storskaliga hamnrummet. 

 

Principsektion i öster som visar hur bebyggelsen är tänkt att fungera som övergång 

mellan de småskaliga villakvarteren och det storskaliga hamnrummet. 
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På sidan 65 i Översiktplan 2015 står ” 

Framtida havsnivåhöjningar ska beaktas i 

samband med utformning av området. 

Upphöjning av byggnader ska göras på ett 

sätt som smälter in i omgivningen. Det 

aktuella området har marknivåer på + 1,2 

meter i väster mot Strandpromenaden och 

+ 1,5 meter i öster mot Västerlånggatan. 

Det är en omöjlighet att göra 

upphöjningen så att den ”smälter in i 

omgivningen” Alla omgivande gränser till 

Detaljplaneområdet utgörs av gatumark, 

och upphöjningen måste göras i form av 

en mur med en höjd av 1,3 meter i väster 

och 1 meter i öster 

 

Förlaget innebär en ny utformning av 

murar, staket, gräsytor och planteringar. En 

upphöjning av bostadsbebyggelsen skapar 

en tydlig gräns mellan det offentliga 

hamnrummet och de halvprivata 

gårdsrummen. Kommunen anser att detta är 

en styrka för ett fortsatt aktivt folkliv i 

hamnområdet. I norr kommer byggnaden att 

få en sockel på ca 1 meter.  

Vidare framgår det av Detaljplanen att ett 

plank skall byggas längs hela 

Järnvägsgatans sträckning för att avgränsa 

mot carports och parkeringar på området. 

Detta plank kommer att byggas över 2 

meter högt och således 3 till 3,3 meter 

högt över gatunivån för Järnvägsgatan. 

Detta höga plank kommer effektivt att 

avskärma hela Detaljplaneområdet mot 

övriga Mörbylånga och Mörbylånga torg. 

Murar och plank är typiska inslag i 

stadsmiljön i Mörbylånga. 

Planförslaget reglerar att parkeringen 

tydligt ska avgränsas mot Järnvägsgatan 

och Västerlånggatan. Bestämmelsen 

reglerar också att avgränsningen får vara 

maximalt 1.8 meter hög och att 

avgränsningen inte får bestå av ett tätt plank 

om den är högre än 0,9 meter. 

Inom planområdet är det bara 

kvartersmarken för bostäder som höjs upp 

ca 1 meter.  Kvartersmarken för parkeringar 

omfattas inte av bestämmelsen + 2,5 och 

avses anläggas i marknivå. Det innebär att 

avgränsningen mot parkeringen som högst 

kan bli 1,8 meter över befintlig marknivå. 

Handlingarna revideras. 

I Beskrivning sid 12 skrivs ”-att ny 

bebyggelse skall i huvudsak anpassas till 

köpingens kvartersstruktur och gator ska 

ansluta till köpingens rutnätsplanering ” 

Detaljplanen följer inte dessa intentioner 

då Detaljplanens bebyggelse i väster helt 

bryter mot kvartersstrukturen söder om 

längs Strandpromenaden. 

Bebyggelsen skiljer sig i skala mot 

villabebyggelsen i söder men följer i övrig 

samma kvartersstruktur som fasställdes i 

och med gällande detaljplan från 1921. 

På sid 28 och 29 i Beskrivning sägs att 

tillkommande byggnation upptar på 

marken ca 1842 m
2
 eller 29,92 % av 

kvartersmarken. Byggnadsarea är allt som 

låser marken, såsom carports, sophus, 

kallförråd. Läggs detta in i 

areaberäkningen hamnar vi långt över  

Planförslaget medger, inklusive 

komplementbyggnader, en total 

byggnadsyta på 2 145 m² och en total 

bruttoarea på 7 150 m².  

Utstickande balkonger och burspråk kan 

enligt förslaget uppta en yta på maximalt ca 

1 000 m² för samtliga byggnaders samtliga 
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60 % våningar. Det innebär att föreslagen 

byggnation, på marken, kommer uppta ca 

30 % av planområdet. 

Handlingarna revideras.  

Undertecknade är inte negativa mot 

byggnation på Matrosen 1, om den följer 

planprogrammens intentioner och 

respekterar gällande lagar då främst 

Miljöbalken. 

Noteras. 

Kommunens bedömning är att planförslaget 

följer både planprogrammets intentioner 

och gällande lagstiftning. 

Kommunen äger idag alla fastigheter runt 

hamnen. Den föreslagna byggnationen kan 

med fördel rymmas på den östra kajen på 

tomterna Lotsen och Sjömannen utan att 

behöva ta gatumark eller strandskyddat 

område i anspråk 

Noteras.  

I likhet med Matrosen 1 återinträder 

strandskyddet även här i det fall kommunen 

ändrar gällande detaljplan. 

2015-12-14 Mörbylånga båtklubb  

Under Mörbylånga båtklubbs (MBK) 

styrelsemöte 2015-12-11 diskuterades 

detaljplanen för del av Matrosen l. De 

synpunkter som då framkom är 

presenterade nedan. 

 

MBK ställer sig mycket positiv till att 

hamnen åter hamnar i fokus då detta 

område, så betydelsefullt för ett 

kustsamhälle, länge varit eftersatt. 

Vi motsätter oss inte att Matrosen l nyttjas 

för bostadsbyggnad utan välkomnar att 

"något görs" innan hamnområdet 

ytterligare förfaller. 

Noteras. 

Dock har MBK, i likhet med tidigare, 

synpunkter på detaljplanen som berör 

områdets utformning och utbredning. 

Därför presenteras ånyo MBK:s 

synpunkter i nedanstående punkter. 

 

l. Husens placering:  

MBK anser att placeringen av det högsta 

huset, med sina sex våningar, inte skall 

placeras längst i väster. I stället bör detta 

hus placeras i öster längs samma linje som 

de befintliga höga byggnaderna längs 

östra kajen. På så vis återknyter det nya 

huset till den tidigare byggnationen. 

Husen som sedan skall byggas västerut på 

Matrosen l bör då höjdmässigt trappas ner 

Detaljplaneområdet ligger på gränsen 

mellan den småskaliga villabebyggelsen 

och det storskaliga hamnrummet. 

Bestämmelserna i planförslaget är 

formulerade för att ta till vara på den 

skalförskjutningen. 

Sant är att ett landmärke lika tydligt skulle 

ses om det placerades i öster men samtidigt 

skulle en högre volym i planområdets östra 

delar innebära en allt för stor skala i den 
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så att det huset som hamnar längst i väster 

blir det lägsta. 

Denna lösning borde ge samtliga 

nybyggda hus " störst utdelning" vad 

beträffar utsikten samtidigt som området 

följer övriga byggnationer längs kusten 

söder därom. 

Det högsta husets placering längst i väster 

har ju delvis motiverats av att det skall 

vara ett landmärke. 

Vi som ofta vistas i Kalmarsund vet ju att 

nuvarande landmärke, som utgörs av fd 

Lantmännens höga silo, ses vida omkring. 

Ända från norr om Ölandsbron till söder 

om Utgrundens fyr. Från sjöfararens 

synvinkel påverkas alltså inte 

byggnationens funktion som landmärke 

genom att lägga det högsta huset i öster. 

befintliga bebyggda småskaliga miljön i 

öster. 

Bilderna nedan visar dels bebyggelse enligt 

aktuellt planförslag med 6 våningar i väster 

och 4 våningar i öster dels bebyggelse med 

högsta volymen i öster, 6 våningar i öster 

och 4 våningar i väster. 

Byggnadsvolymerna är monterade i 

flygbilder från 2010. 

 

6 våningar i väster och 4 i öster, sett från 

norr 
4 våningar i väster och 6 i öster, sett från 

norr 

6 våningar i väster och 4 i öster, sett från 

söder 

4 våningar i väster och 6 i öster, sett från 

söder 
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Principsektion i väster som visar bebyggelse enligt planförslaget med 6 våningar i väster 

och 4 våningar i öster. 

 

Principsektion i öster som visar bebyggelse enligt planförslaget med 6 våningar i väster 

och 4 våningar i öster. 

 

 

 

Principsektion i väster som visar bebyggelse med 4 våningar i väster och 6 våningar i 

öster. 

 

Principsektion i öster som visar bebyggelse enligt planförslaget med 4 våningar i väster 

och 6 våningar i öster. 

2. Gatuindelning:  

MBK håller helt med om att Mörbylångas 

unika rutnätssystem med breda gator i 

samhället skall bevaras även då Matrosen 

l bebyggs. Därför motsätter vi oss att man 

i planen tagit halva Järnvägsgatan och 

Fabriksgatan (södra kajen) i anspråk för 

byggnationen. Genom denna lösning 

förstör man gatuindelningen med sina 

breda gator. Dessutom kommer 

byggnationen för nära kajen vilket menligt 

kommer att påverka såväl båtlivet i 

hamnen som kajens funktion som 

promenadstråk. 

Noteras. 

Planområdet sträcker sig 1 till 2,5 meter 

utanför gällande detaljplans 

användningsgräns i norr och ca 7 meter 

utanför användningsgränsen i söder. 

Kommunen har bedömt att en breddning av 

kvartersmarken kan ske utan att det 

påverkar allmäntillgängligheten eller 

trafikföringen. 

Planförslaget innebär att 

bostadsbebyggelsen lyfts ca 1 meter över 

befintlig marknivå. Det innebär att en tydlig 

gräns mellan det offentliga hamnrummet 

och de halvprivata gårdarna skapas.  
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Det finns alltför många exempel på 

hamnbostadsbyggen som kommer för nära 

kajkanten. Följden kan bli att boende 

irriterar sig över att flanörer "kommer för 

nära", båtar luktar och låter etc. På 

motsvarande sätt kan flanörer undvika att 

gå förbi och väljer en annan väg för att 

inte störa. Likaledes kan båtturister 

undvika kajplatserna närmast husen då det 

känns som att förtöja i de boendes 

vardagsrum. 

Hamnens funktion som en naturlig 

mötespunkt där såväl boende, flanörer och 

båtfolk kan trivas, umgås och ha glädje av 

varandra måste eftersträvas. Först då blir 

Mörbylånga hamn åter en levande hamn. 

Viktigt är dock att ta till vara och förstärka 

de kvalitéer som finns i hamnrummet idag 

och att rummet även fortsättningsvis kan 

användas för personliga möten, tillfälliga, 

småskaliga verksamheter och evenemang. 

Hamnen är vid sidan av torget en av de 

viktigaste samlingspunkterna i köpingen. 

Handlingarna revideras. 

MBK ser mycket positivt på att 

Hamngatans sträckning äntligen kommer 

att nå hamnen. 

Noteras. 

3. Strandskydd:  

MBK anser att gällande strandskydd 

måste respekteras i samband med planens 

utformning. 

Utökat strandskydd om 300 meter gäller 

inte för detaljplanelagt område. För aktuellt 

detaljplaneområde finns gällande detaljplan 

och strandskyddet är här upphävt. Dock 

återinträder strandskyddet med 100 meter 

vid en planändring och omfattar då hela 

planområdet. 

Länsstyrelsen Kalmar län delar kommunens 

uppfattning om att detaljplaneförslaget för 

Matrosen inte strider mot målsättningen att 

behålla tillgängligheten till strandzonen. 

Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande 

daterad 2012-03-20. "...Länsstyrelsen gör 

bedömningen att det första skälet enligt 

miljöbalken är tillämpbart, att området 

redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt 

som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte". 

Med ta i anspråk menas att området utgörs 

av kvartersmark dvs en tomt som rättsligt 

inte är allmäntillgänglig idag. Befintlig 

byggnation utnyttjar inte hela fastighetens 

yta. Detta är en följd av byggnadens 

utformning men gällande detaljplan M2 

från 1921 medger att hela fastigheten 

bebyggs. 
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2015-12-10 Hyresgästföreningen 

Mörbylånga/Färjestaden 

 

Hyresgästföreningen har tagit del av rubr. 

detaljplan och har följande synpunkter. 

 

Vi tycker att det är mycket positivt att det 

byggs lägenheter i Mörbylånga samhälle 

och tycker att placering och utformning 

verkar mycket tilltalande. 

Noteras. 

Vi ser gärna att Mörbylånga kommun om 

möjligt söker påverka den kommande 

ägaren av marken på så sätt att åtminstone 

ett av husen används för byggande av 

hyresrätter. 

Mörbylånga kommun äger fastigheten inom 

aktuellt planområde och har möjlighet att 

villkora att hyresrätter ska byggas vid en 

försäljning av marken. 

Ett villkorat köpekontrakt har undertecknats 

med en exploatör men kontraktet innehåller 

inga villkor om att hyresrätter ska byggas. 

 

 

Sammanfattning  

- Länsstyrelsens har bedömt att detaljplanen behöver säkerställa att 

markföroreningarna inte kommer att utgöra någon risk för människors hälsa eller 

miljön. De kan inte heller utesluta att planen kommer att ge en negativ påverkan 

på MKN vatten eller att bebyggelsen kan ta skada vid en översvämning. 

Kommunen har infört en planbestämmelse som säkrar att marken kan tas i 

anspråk för byggnation. Kapitlet om MKN vatten har förtydligats och 

bestämmelser som skyddar bostadsbebyggelse från naturligt översvämmande 

vatten har införts på plankartan.  

- Berörda grannar och Mörbylånga båtklubb har anfört att planförslaget minskar 

allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och att den rutnätsplan som finns i 

Mörbylånga köping ska följas. Vidare anförs att allt för stor del av Järnvägsgatan 

i söder och Fabriksgatan i norr tas i anspråk och att den högsta byggnadsvolymen 

ska tillåtas i öster istället för i väster. 

Kommunen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och 

hamnområdet inte begränsas av planförslaget och att trafikföringen kommer 

fungera trots det minskade måttet på gaturummet. Kommunen har också bedömt 

att en större volym i öster skulle påverka befintlig bebyggelse i köpingen på ett 

sätt som inte är önskvärt medan den i väster på ett bra sätt kan möta det 

storskaliga hamn- och vattenrummet. 

- Hyresrättsföreningen efterfrågar hyresrätter. Det befintliga köpeavtalet för 

fastigheten villkorar inte att hyresrätter byggs. 
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Bestämmelser som anger höjder har förtydligats så att det klart framgår att det är 

satta över nollplanet i RH 2000.  

- Bestämmelser för utnyttjandegrad har förtydligats.  

o Ytor för byggnadsarea uttrycks i m² istället för procent.  

o Ytor för utstickande fasaddelar uttrycks i % av våningsplanets bruttoarea. 

o Bestämmelsen om bruttoarea är redaktionellt ändrad. 

o Byggrätt för komplementbyggnader har samlats inom under en ny 

bestämmelse e4 som reglerar den totala byggnadsarean för samtliga 

komplementbyggnader inklusive sophus/miljöhus. 

- Beskrivningen av bestämmelsen +mark har ändrats och reglerar att marken får 

bebyggas med enklare bostadskomplement. Regleringen av byggrätt utgår. 

- Bestämmelsen u – Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar utgår 

eftersom bestämmelsen reglerar allmän platsmark. 

- Bestämmelsen sophus utgår. 

- Bestämmelsen n5 revideras så att val av skydd blir mer flexibelt och inte måste 

vara ett stängsel. 

- En bestämmelse införs på plankartan som reglerar kvartersmarken för bostäder 

till en +höjd av 2,5 meter över nollplanet i RH 2000. 

- Bestämmelsen om att gestaltning enligt planbeskrivningen ska beaktas har 

förtydligats med sidhänvisning. 

- Bestämmelser om avgränsning av kvartersmark för parkering har slagits samman 

till en bestämmelse under rubriken Utseende och förtydligats. 

- Bestämmelse om högsta nockhöjd för bostadskomplement har förtydligats och 

flyttat in under rubriken Utformning. 

- Bestämmelsen om att översta våningen ska placeras i väster har flyttats från 

rubriken Placering till rubriken Utformning och försetts med beteckningen v1 för 

att förtydliga att den översta våningen ska placeras i väster inom varje byggrätt 

och inte i väster inom planområdet.  

- Bestämmelsen om att byggnaden ska trappas har förtydligats. 

- Bestämmelsen om byggrätt för översta våningen har förtydligats. 

- Bestämmelse om byggnadshöjd och totalhöjd har justerats så att de uttrycker en 

+höjd över nollplanet istället för i förhållande till en bestämd medelmarknivå. 

- Bestämmelse om lägsta våningshöjd har justerats till II våningar. 

- Bestämmelsen som reglerar fasadmaterial har förtydligats. 

- Bestämmelser om byggnadsteknik omfattar hela planområdet. Beteckningarna 

b1-b3 har tagits bort från plankartan. 
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- En bestämmelse införs på plankartan som reglerar att bostadsbebyggelsens 

konstruktion ska klara naturligt översvämmande vatten upp till + 2,8 meter över 

nollplanet i RH 2000. 

- Administrativ bestämmelse om förorenade områden förtydligas för att säkra att 

byggnation inte kan ske förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 

markförorening har avhjälps. 

 

- Beskrivningen har uppdaterats till följd av förändringar på orten. 

- Beskrivningen har uppdaterats med informationen om nu gällande översiktsplan.  

- Beskrivning har förtydligats avseende 

o Strandskyddet 

o miljökvalitetsnormer för vatten 

o översvämningsrisker 

o förorenad mark 

o förändring av byggnader, byggnadskultur och gestaltning 

o gatunätet och föreslagen parkering 

o dagvattenhantering 

o konsekvenser av planens genomförande 

o kostnader för planläggning och genomförande 

- Text om att planområdet ligger inom ett fornlämningstätt område utgår. 

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 

 

 


