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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 3 augusti 2020.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Plan och bygg
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Handläggare Ylva Hammarstedt
e-post: ylva.hammarstedt@morbylanga.se
tel. 0485-472 98

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. 
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Ylva Hammarstedt   Arkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef
Peter Eriksson    Rörnätschef

och Ephraim Frankel.

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande. 
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön.
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område fi nns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är 
bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 

Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
förfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten under minst fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända 
sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att 
lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
tillgängligt för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under 
granskningen är det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
Beslut om att anta detaljplanen fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det 
att protokollet från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla.
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Vy från föreslagen lokalgata.

Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga tätort. Utveck-
lingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras. 
Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den befi ntliga 
kvartersstrukturen i köpingen. 
Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den befi ntliga slänten 
upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans med befi ntlig vegetation. Gränsen 
mellan det off entliga rummet, Bruksparken, och det privata, lägenheter och uteplatser, 
ska vara tydlig. 

Sammandrag av planförslaget
Mörbylånga köping kännetecknas av en luftig karaktär i en rutnätsplan där husen lig-
ger i liv mot gatan. Nytillkommande område med villor, parhus, kedjehus och radhus 
ska utformas så att de, tillsammans med gällande detaljplan i nordväst inordnar sig 
som en naturlig del av köpingen. Bebyggelsen lämnas utan utformningsbestämmelser 
och kan utformas fritt men plan- och bygglagens krav på anpassning gäller likväl.

Flerbostadshusens placering mot den befi ntliga slänten är känslig och ska utformas 
med stor respekt för denna. Promenadstigen på släntens krön ska upplevas som en 
naturlig del av Bruksparken och slänten som en övergång mellan den off entliga parken 
och de halvprivata rummen mellan bostadshusen. Regleringen av byggnadens längd 
och mellanrummet mellan byggnader syftar till att lämna stora delar av slänten öppen 
och orörd. För att markera ett avslut på byggnadsvolymen ska byggnadens översta 
våning ordnas indragen från fasadliv. 
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Bakgrund och uppdrag
Ecodom AB inkom den 24 oktober 2014 med en ansökan om att ändra delar av detalj-
plan Mörbylånga 11:56 m fl , Norra viken.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 § 266 att ställa sig positiv till att ändra detalj-
plan genom detaljplanprocess med enkel planförfarande (ÄPBL). 

Ecodom AB inkom 2015-01-23 med en ansökan om att ändra delar av detaljplan 
Mörbylånga 11:27 m fl , Norra viken, etapp c.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-19 § 40 att ställa sig positiv till att 
ändra detaljplan genom detaljplanprocess och att planändring skall utföras genom 
samplanering med beslut enligt KS 2014-12-02 § 266. 

Den 14 mars 2017 tecknades ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommu-
nen. 

Den 23 mars 2017 antog dåvarande Miljö- och byggnadsnämnden detaljplan för del av 
Mörbylånga 11:54 m fl , Norra viken 1a och 1c. Den 18 april 2017 beslutade Länssty-
relsen att överpröva kommunens beslut att anta planförslaget. Kommunen överklagade 
Länsstyrelsens beslut att överpröva planförslaget och den 1 november 2019 beslutade 
Finansdepartementet att kommunens överklagande skulle avslås. I och med det beslu-
tet, upphävdes kommunens beslut att anta aktuell detaljplan.

Fastigheten Mörbylånga 11:54 avregistrerades den 28 oktober 2016 och reglerades till 
fastigheten Mörbylånga 11:27.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 
5 kap 6 §. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, februari 2020

 -Granskningsbeslut i nämnd, juni 2020 

 -Antagande i nämnd, augusti 2020

 -Laga kraft, september 2020

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad den 18 juni 2020

 -Planillustration, daterad den 18 juni 2020 

 -Planbeskrivning, daterad den 18 juni 2020

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 18 juni 2020

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020

 -Exploateringsavtal, undertecknat den 14 mars 2017

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning
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Etapp 1

Etapp 2EEEtEtaptapppp 2222ppaptapEtaEtE p 22
Område 

1a

Område 
1b Område 

1c

Etappindelning och avgränsning av planområdet

 -Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i Norra Viken, 
WSP daterad den 26 maj 2009

 -Dagvattenutredning Norra viken, SWECO daterad den 8 februari 2016

Läge och areal
Planområdet är beläget norr om Mörbylånga köping, i förlängningen av Skansgatan, 
nordväst om Bruksparken och nordost om hamnen.
Planområdet omfattar ca 3,4 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Mörbylånga 11:27 ägs av Mörbylånga kommun. Fastigheten Kinne 15 ägs 
av Ecodom Ab. Övriga fastigheter inom planområdet ägs av Mörbylånga bostad AB.
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Förutsättningar

Natur

Mark och vegetation
I norr avgränsas planområdet av en tät växtridå bestående av främst fl äder, därefter 
breder odlingslandskapet ut sig. Planområdets norra del består av jordbruksmark 
som inte brukats på lång tid. Planområdets mellersta del består av rudimentär 
mark. Området användes tidigare för upplag av restmassor från sockerbetstvättning 
vilket skapade stora höjdskillnader i området. Marken är grovt avbanad och här har 
pionjärväxter etablerat sig. Växter som är snabba i sin etablering men som hävdar 
sig sämre på lång sikt eftersom de sällan är särskilt konkurrenskraftiga. Exempel på 
sådana arter är kirskål, nässlor och bolmört. Restmassorna från området har använts 
dels för att fylla ut jordbruksmarken i norra delen av planområdet, dels för att sluttäcka 
en kommunal deponi i Kastlösa. Planområdets mellersta del gränsar till Bruksparken 
i söder. Bruksparken är ett tätortsnära naturområde med de så kallade Bruksvallarna 
och Sockerbruksdammarna. Bruksvallarna är ca 6 meter höga vallar av restmassor från 
sockerbetstvätten och Sockerbruksdammarna består av det nedlagda sockerbrukets 
sedimenteringsdammar. Dessa dammar användes vid sockerbetstvätt i samband med 
kampanjerna. Dammarna är sammanlänkade och har ett utlopp i havet. Bruksvallarnas 
norra slänt och krön ingår i planområdet och på krönet fi nns en fl äderomgärdad 
gångstig som leder runt Sockerbruksdammarna. På sina håll är fl äderbeståndet längs 
med gångstigen mycket glest. Gångstigens höga läge erbjuder vackra utblickar 

Bruksparken med damm och gångstig på vallens krön.
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Ölandsleden genom tätt fläderbuskage, den så kallade Fläderallén norr om planområdet.

över Bruksparken, Kalmarsund, köpingen och den nya bebyggelsen i Norra viken. 
Vegetationen i Bruksparken är intensiv och består främst av fl äder, brännässlor och 
andra kväveälskande växter. Den rudimentära marken med upplag av restmassor från 
sockerbetstvättningen sträcker sig vidare ca 180 meter öster om aktuellt planområde 
innan en tätortsnära planterad tallskog tar vid.
I planområdets södra delar är området delvis bebyggt med parhus. Övrig mark består 
av avstyckad tomtmark för bostadsändamål och lokalgator.
Väster om planområdet ligger ytterligare villabebyggelse, ett öppet grönområde med 
kortgräs och en badplats mellan aktuellt planområde och Kalmarsund. 
I och omkring planområdet pågår ständigt förändring i och med att områdets håller på 
att bebyggas.

Lek och rekreation
Inom planområdet saknas möjligheter till lek och rekreation. Norr och väster om 
planområdet sammanfaller vandringsleden Mörbylångaleden och Brukspromenaden. I 
ost-västlig sträckning är leden jämn och rak och går genom en tunnel av fl äderbuskar. 
I nord-sydlig sträckning leder vandringsleden strax väster om befi ntliga villor i det 
öppna grönområdet med kortgräs. Söder och öster om planområdet ligger Bruksparken 
med Bruksvallarna, ett tätortsnära naturområde med en miljö som inte fi nns någon an-
nanstans på Öland. Området har restaurerats och här fi nns promenadstigar runt Sock-
erbruksdammarna, fågeltorn och rastplats med grillmöjlighet med utblickspunkter över 
dammarna, Kalmarsund och Mörbylånga. I Bruksparken fi nns också en discgolfbana. 
Närmaste kommunala lekplats fi nns i parken längs Skansgatan ca 500 meter söder om 
planområdet. Enligt gällande plan ska en lekplats anordnas ca 200 meter sydost om 
aktuellt planområde. I Hamnen fi nns båtklubb och längs kusten fi nns fl era badplatser. 
På badplatsen Balken, ordnas simskola.
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Lek och rekreationsmöljigheter i närområdet.

Bruksvallarna
Sockerbruksdammarna

Mörbylångaleden

Brukspromenaden

BruksparkenSimskola

Badplats med pir

Fritids- och 
fiskehamn

Tennisbana

Lekplats

Elljusspår

Naturmiljö
Planområdet är sedan tidigare starkt påverkat av schaktning och byggnation. Södra 
delen av planområdet är redan bebyggd. 
Bruksparken är en stor tillgång vad gäller tätortsnära naturmiljö. Områdets speciella 
karaktär innebär att ett fl ertal fågelarter gynnas. Det kanske mest speciella är det täta 
beståndet av kärrsångare, som vissa år kan häcka med upp till tjugo par. Även näkter-
gal häckar i stort antal. 
I direkt anslutning till dammarna häckar bland annat smådopping, rörhöna, skedand, 
snatterand och vattenrall. Brun kärrhök gör häckningsförsök ideligen, men det är 
oklart huruvida de lyckats. Svarthakedoppingen däremot har lyckats med sina häck-
ningsförsök. Enligt Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i 
Norra Viken föreslås att bräckt vatten pumpas in i Sockerbruksdammarna under torra 
perioder. Vattnet i Sockerbruksdammarna hade en relativt hög salthalt vid tiden för 
utredningen eftersom betorna tvättades i vatten från Kalmarsund. I dag är salthalten i 
vattnet i dammarna mycket låg och minskar ständigt på grund av infl ödet från ytvatten 
från omgivande åkerlandskap. Den minskade salthalten verkar gynnsamt på etablerad 
fl ora och fauna. Det är därför inte längre aktuellt att pumpa in bräckt vatten i damm-
systemet. 
Strandängarna och odlingslandskapet som omgärdar köpingen en värdefull tillgång.
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Fornlämningar
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar fi nns inom planområdet. Anmäl-
ningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträff as.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 3 meter över nollplanet i RH 2000 förutom Bruksvallen, vars 
krön ligger på ca 6 meter över nollplanet. 
Den äldre jordbruksmarken i norr består av 0,5 – 1 meter sand eller silt som vilar på 
fast friktionsjord, däröver är marken utfylld till 3,1 meter över nollplanet med massor 
från området. 
Övrig mark inom planområdet består av 0,5 – 2 meter organisk jord som i sin tur vilar 
på fast friktionsjord, därutöver fyllningsjord upp till ca 3 meter över nollplanet. Grund-
vattenytan var vid utförda mätningar belägen på 0,5 till 2 meter över nollplanet.

Marken i den norra och mellersta delen av planområdet är plant och ligger ca 3 meter över nollplanet 
i RH 20000
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Bebyggelse i område 1b.

Etappindelning

Etapp 1

Område 
1a

Etapp 2

Område 
1b Område 

1c

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är i princip obebyggt med undantag från tre fastigheter i den södra delen 
där parhus är uppförda. 
Mörbylånga köping har en klassisk rutnätsplan med luftig karaktär. Bebyggelsen är 
noga anpassad till fastigheternas storlek och i de äldsta delarna ligger bostadshusen 
tätt mot gatan medan i bostadshusen i de nyare delarna ligger indragna från gatan och 
tomtavgränsande åtgärder snarare än byggnader defi nierar gaturummet. Gemensamt är 
dock att bebyggelsen ligger i liv ut mot gatan. 
Väster om aktuellt planområde fi nns ett antal nya villor och nya villor byggs kontinu-
erligt.
I norr (område 1b) följer de nya villorna köpingens bebyggelsestruktur till viss del. 
Byggnaderna ligger placerade utmed ett öppet vägnät och en bit in på fastigheterna så 

att tomtavgränsande åtgärder på sikt kom-
mer att defi niera gaturummet. Byggnaderna 
ligger inte i liv mot gatan och skiljer sig på 
detta sätt mot strukturen i stort.
I söder (område 1a) däremot skiljer sig 
bebyggelsestrukturen helt från strukturen 
i resten av Mörbylånga köping. Den nya 
bebyggelsen orienteras runt smågator med 
återvändsgränder, där avstånd från väg och 
orientering av byggnader varierar.
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Bebyggelse i område 1a.

Tillgänglighet
Marken inom planområdet saknar stora höjdskillnader vilket ökar förutsättningarna för 
tillgängligheten. Gällande bygglagstiftning säkrar att byggnader och infrastruktur blir 
tillgänglig.

Arbetsplatser och service
Planområdet ligger i anslutning till Mörbylånga tätort där kommunal och kommersiell 
service fi nns.
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Befintligt gatunät.

Gator och trafik

Gatunät
Planområdet angörs via tätortens huvudgata, Köpmangatan, sedan norrut via Skans-
gatan. Där Skansgatan har förlängts in i det nya bostadsområdet byter den namn till 
Toppsockergatan. Enligt gällande detaljplan M114 avslutas Toppsockergatan med en 
ost-västlig tvärgata i norr. Mörbylånga tätort har i stora delar en rutnätplan där Kal-
marsund är synligt åt minst två håll i varje korsning. Fotgängare, cyklister och bilister 
samsas på befi ntliga gator som till stor del saknar trottoarer. De södra delarna av Norra 
viken skiljer sig från denna struktur med smågator som avslutas med återvändsgränder. 
Kommunen är huvudman för samtliga gator inom tätorten förutom Esplanaden och 
Köpmangatan där Trafi kverket är huvudman.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutom befi ntliga bilvägar fi nns också ett rikt nät av åkervägar och stigar i omgiv-
ningarna. I de senare tillkomna delarna sydost i köpingen fi nns också ett väl utbyggt 
nät av gång- och cykelvägar. Bredvid Toppsockergatan är en separat gång och cykel-
väg byggd.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser, Mörbylånga busstation och Skansgatan ligger ca 400 meter 
från planområdet.
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Parkering
Parkering sker utmed befi ntliga vägar och på den egna fastigheten.

Räddningsvägar
Kommunen saknar utpekade räddningsvägar.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten och
Ledningar för vatten och spillvatten fi nns fram till det nya bostadsområdet söder och 
väster om planområdet. En pumpstation för spillvatten är lokaliserad i planområdets 
mellersta del. Planområdet ligger i anslutning till men inte inom verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten.

Dagvatten
I anslutning till planområdet fi nns dels ett utlopp från ett befi ntligt dike som avvattnar 
tätortens nordöstra delar dels ett dammsystem, Sockerbruksdammarna, som renar och 
fördröjer ytvatten från omgivande jordbrukslandskap.
Ledningar för dagvatten fi nns fram till den befi ntliga bebyggelsen söder och väster om 
planområdet. Den södra delen av planområdet är anslutet till detta system. Utlopp för 
dagvatten sker i Kalmarsund ca 600 meter väster om planområdets södra del. Planom-
rådet ligger i anslutning till men inte inom verksamhetsområde för dagvatten.

Hedvigborgsdammarna

Sockerbruksda
mmarna

brädd ut i dike
brädd ut 
i dike 

diket leds ut via 
utloppsledning

befintligt 
markavvattningsdike

brädd ut i dike område 1a 
avvattnas i 
ledningssystem 
med utlopp i 
utloppsledning

område 1b 
avvattnas i 
ledningssystem 
och svackdike 
utmed väg
med utlopp i 
utloppsledning

brunn

separat system som 
avvattnar nordöstra delarna 
av Mörbylånga tätort
Hedvigborgsdammarna 
bräddar ut i systemet

dikes och ledningssystem 
mellan Hedigborgsdammarna 
och Sockerbruksdammarna

separat system som 
avvattnar nordöstra delarna 

av Mörbylånga tätort

Utloppsledning

Befintligt dagvattensystem i och i anslutning till planområdet.
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Brandvattenförsörjning
Närmaste brandvattenpost ligger strax söder om Råsockergatan.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation är lokaliserad i det 
centrala naturområdet. 
Ledningar för bredband och telefoni fi nns utbyggda till befi ntliga telestationer. Ska-
nova är nätägare. 

Uppvärmning
Befi ntliga byggnader värms med individuella lösningar. Kommunal fjärrvärme fi nns i 
närområdet.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
förväntas också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden 
översvämmas vid större regn. Inom planområdet fi nns inga tecken på återkommande 
översvämning eller stående vatten förutom i befi ntligt dike norr om Bruksparken.
Till följd av högre medeltemperatur förväntas medelhavsnivån stiga. SMHI gör 
bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning fram till 2100. 
Höjningen är inte linjär utan förväntas accelerera och förväntas fortsätta även efter 
2100. Till detta ska adderas högsta uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har högvat-
tennivåer på cirka 1,5 meter uppmätts. Havsnivån varierar i förhållande till medelvat-
tennivån beroende på vindar och lufttryck i Östersjöområdet och Kattegatt. 
Enligt Boverkets utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk ska ny sam-
manhållen bebyggelse lokaliseras till mark som ligger minst 2,8 meter över nollplanet 
i RH 2000. Befi ntliga vägar inom planområdet ligger som lägst 2,6 meter över nollpla-
net och kan komma att påverkas marginellt av höjda havsnivåer. 
Planeringshorisonten för en byggnad är viktig vid bedömning av vilken klimathänsyn 
man ska ta i den fysiska planeringen. Kommunen använder år 2100 som planerings-
horisont. Planområdet löper därmed minimal risk att översvämning till följd av höjda 
havsnivåer.

Värme, torka och vind
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kommer medeltemperaturen öka och 
värmeböljor som kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Långa perioder 
utan nederbörd och med hög värme kommer förlänga perioder av torka. Planområdet 
består av öppen mark och bebyggelse. Området är därmed starkt utsatt för vind men 
den glesa strukturen bidrar inte till att området bedöms alstra värme.
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Skred och erosion
Höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning.
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den platta eller lätt sluttande topografi n. 

Förorenad mark
Inga föroreningar förväntas inom planområdet (område 2). I det fall föroreningar 
påträff as ska sanering ske till nivåer som inte får överskrida Naturvårdsverkets riktvär-
den för känslig markanvändning (KM). Detta gäller för hela planområdet.
I det aktuella området Norra Viken har det tidigare varit jordbruksmark (främst norra 
delen) och mark som använts för upplag av restmassor från sockerbetstvättning. 
Restmassorna uppkom då sockbetorna tvättades med bräckt vatten från sundet. Rest-
massorna har därmed tillfört näringsämning samt salt ovanpå den sandiga naturliga 
marken. (Jordart svallsediment, grus).
I samband med gällande planprogram för Mörbylånga (2009) utreddes förorenad 
mark och det genomfördes geotekniska och markmiljötekniska utredningar i hela 
planprogramområdet. Först genomfördes översiktliga undersökningar och provtag-
ning och därefter fördjupade utredningar i de områden det fanns behov. Föroreningar 
konstaterades i en tidigare deponi samt i hamnområdet väster om planområdet.
I samband med detta provtogs också massor från sockerbruksområdet för att avgöra 
om de var lämpade att använda för att täcka deponin i Kastlösa. Resultatet visade att 
sockerbruksmassorna var mycket väl lämpade att användas i sluttäckningen av deponin 
vid Kastlösa avfallsanläggning eftersom sockerbruksmassornas kvalitet motsvarar inert 
avfall som inte anses utgöra en risk för att betydande skada på människors hälsa eller 
miljön kan uppstå. Detta innebär att massorna inte innehöll föroreningar som riskerade 

MIFO-objekt enligt Länsstyrelsen i Kalmar län samt petroleum- och metallföroreningar.

f.d. deponi
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att lakas ur och spridas. Massorna innehöll höga halter salt från sockerbetstvätten med 
bräckvatten med detta bedömdes inte utgöra någon risk. Massorna har därefter förts 
bort från området till deponin i Kastlösa.

Radon
Området ligger inom låg- till medelriskområde för gammastrålning, uran, enligt 
kartunderlag hämtat från SGU.

Trafik
Trafi kintensiteten är låg. Uppmätta trafi krörelser under 2009 visar knappt 2 000 
fordonsrörelser/dygn på den västra delen av Köpmangatan och drygt 3 000 fordons-
rörelser/dygn på den östra delen. I gällande detaljplan för området antogs den nya 
bostadsetableringen om ca 220 lägenheter ge en trafi kökning längs Köpmangatan på ca 
1 000 fordon per dygn. Trafi ken avsågs delas på två infarter. Den föreslagna badplatsen 
uppskattades sommartid innebära ca 500 tillkommande fordonsrörelser. Den tunga 
trafi ken består av bussar för kollektivtrafi ken, sopbil och varuleveranser.

Buller
Området påverkas av trafi kbuller. Trafi kfl ödena bedöms dock vara så pass små att 
gällande riktvärde erhålls.

Förändringar

Natur

Mark och vegetation
Området är sedan tidigare planlagt och föreslagen detaljplan kommer, liksom gällande 
detaljplaner innebära att nuvarande förhållande med ett öppet fält i planområdets norra 
och mellersta del kommer ersättas med byggnation och vägar tillsammans med mark 
för tomter där tomtavgränsande markeringar delar området i mindre enheter. I den 
södra delen av aktuellt planförslag är förändringen påbörjad där tre av sex fastigheter 
redan är bebyggda.
Genom det nordliga naturområdet kan en öppen lösning för dagvatten anordnas 
tillsammans med en gång- och cykelväg. I det centralt belägna naturområdet kan en 
översvämningsyta för dagvatten anordnas tillsammans med parkering utan hårdgjord 
yta. Befi ntlig gångväg på Bruksvallarna säkras i sitt läge ca 6 meter över havet. 
Slänten upp mot gångvägen är möjlig att bebygga. Till skillnad mot nu gällande 
detaljplan, reglerar planförslaget bebyggelsen mot slänten så att stora delar kan hållas 
öppen och orörd. I aktuell detaljplan föreslås också bestämmelser som säkrar släntens 
utformning och skyddar fl äderträd och fl äderbuskar tillsammans med utökad lovplikt 
för att minimera ingreppen både på slänten och på fl äderbeståndet. Upplevelsen av att 
vistas i Bruksparken kommer att förändras i och med byggnationen. Bestämmelserna 
syftar till att promenadstigen på släntens krön ska upplevas som en naturlig del av 
Bruksparken och att slänten kan fungera som en övergång mellan den off entliga 
parken och de halvprivata rummen mellan bostadshusen. För att ytterligare förstärka 
att gångstigen upplevs som en del av Bruksparken föreslås att detaljplanen reglerar att 
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Utmed gångstigen på Bruksvallarna växer fläder nästan enbart på gångvägens södra sida.

fl äder ska återplanteras utmed de delar av gångstigen där beståndet är glest.

Lek och rekreation
Inom planen föreslås inga lek- eller rekreationsområden. Däremot föreslås öppningar 
mot kringliggande befi ntliga resurser genom naturområde och lokalgata.
Föreslagna fl erbostadshus kommer ligga i direkt anslutning till Bruksvallarna och dess 
promenadstig. Planen reglerar höjden på färdigt golv på andra våningen för att denna 
ska placeras i höjd med gångstigen i Bruksparken vilket gör det möjligt att skapa en 
smitväg mellan bostadshusen och parken. I planförslaget är bestämmelser formulerade 
för att minimera påverkan på det off entliga rummet, Bruksparken, men gestaltningen 
av byggnader och dess anslutning till parken behöver med hjälp av växtlighet eller 
andra visuellt avgränsande åtgärder tydligt visa på gränsen mellan det off entliga 
rummet, parken, det halvprivata rummet mellan byggnaderna och det privata rummet i 
lägenheter och på balkonger, så att inte allmänhetens tillträde till parken inskränks. 

Naturmiljö
Befi ntlig naturmiljö med öppen mark ersätts med privata tomter för villor, parhus, 
radhus och fl erbostadshus. Planförslaget medför en minskad påverkan på Bruks-
parkens naturmiljö, omkringliggande strandängar och odlingslandskap jämfört med 
gällande planer i området. Restriktioner för schaktning i slänten under häckning och 
återplantering av fl äderbuskar föreslås som bestämmelser för att minimera påverkan på 
Bruksparkens naturmiljö. Planområdet är sedan tidigare starkt påverkat av schaktning 
och byggnation. Södra delen av planområdet är redan bebyggd.
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Typsektion, flerbostadshus mot Bruksvallarna. + höjder anger nivå över nollplanet i RH 2000

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Befi ntlig fyllningsjord över nivån 2 meter över nollplanet har fungerat som överlast, 
vilket är till fördel vid utformningen av grundläggning och markarbeten. Omfattningen 
av grundförstärkningen beror på den kvarvarande jordens sammansättning och egen-
skaper, avgörande är också vilken byggnadstyp som avses. För tillkommande bygg-
nader behöver marken troligen grävas ut till fastmark innan grundläggning kan ske. 
Gator och grönområden kan troligen utföras utan grundförstärkning. Vid exploatering 
krävs dock att platsspecifi ka geotekniska undersökningar utförs för att kunna ge exakta 
uppgifter hur grundläggning bör genomföras.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planen gör det möjligt att uppföra villabebyggelse men också sammanbyggda 
bostadshus så som parhus, radhus och kedjehus tillsammans med fl erbostadshus. 
Villabebyggelsen och de sammanbyggda bostadshusen ska uppföras i enlighet med 
strukturen i Mörbylånga köping. Viktigast för att bibehålla strukturen är byggnaders 
placering utmed gatan och hur tättbebyggt området tillåts bli. Tillkommande bebyg-
gelse regleras därför i placering, storlek och höjd. Planförslaget förskriver prickmark 
mot lokalgata för att de tomtavgränsande åtgärderna snarare än byggnaderna ska 
defi niera gaturummet, men det är också viktigt att framför allt bostadsbyggnader 
placeras på samma avstånd från lokalgata för att byggnaderna ska ligga i liv mot gatan. 
Utformningsbestämmelser saknas för den nya bebyggelsen, men den ska likväl anpas-
sas efter bebyggelsen i köpingen i stort. Om området bebyggs av radhus, kedjehus 
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eller parhus införs lovplikt för annars bygglovbefriade åtgärder, så kallade attefalls-
byggnader och attefallsutbyggnader. Lovplikten införs för att undvika en allt för hög 
exploateringsgrad eftersom det stämmer dåligt överens med den luftiga karaktär som i 
övrigt kännetecknar köpingen.
I planområdets södra del innebär planförslaget en liten utökning av byggrätterna men 
framför allt att fl exibiliteten i möjliga upplåtelseformer ökar i de fall området inte 
bebyggs av fristående villor. Om det är möjligt med tredimensionell fastighetsbildning 
kan boendeenheter upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

De viktiga parametrar som har styrt bestämmelserna för fl erbostadshusen är ambitio-
nen att bevara stora delar av Bruksvallen orörd, byggnadens möte med det off entliga 
rummet i Bruksparken och hur volymerna avslutas. Planförslaget reglerar fl erbo-
stadshusens storlek, höjd och placering. Storleken är avpassad för att kunna rymma 
antingen två fyrspännare eller tre trespännare, vilket innebär ca 30 lägenheter. Närmast 
slänten i norr regleras våningsantalet till en våning. För den övriga kvartersmarken 
regleras höjden på bebyggelsen i meter men även i våningsantal och byggnaderna kan 
bli fyra våningar höga med ett låglutande tak. Översta våningen ska anordnas indragen 
för att markera ett avslut på byggnadsvolymen. Flerbostadshusens placering mot den 
befi ntliga slänten är känslig och ska utformas med stor respekt för denna. Planförslaget 
reglerar bebyggelsen för att lämna stora delar av slänten som möjligt öppen och 
orörd. Nya byggnader kommer påverka upplevelsen av att vistas i Bruksparken. För 
att tillgängliggöra Bruksparken och promenaden utmed Bruksvallarna för de boende 
i fl erbostadshusen föreslås att nivån på färdigt golv på våning två i fl erbostadshusen 
regleras till max 6,1 över nollplanet i RH 2000 för att möjliggöra en smitväg från 
husen ut i parken. Det är extra viktigt att smitvägen och gränsen mellan det off entliga 
rummet och det privata rummet blir tydlig och visuellt väl avskild för att undvika 
privatisering ut i Bruksparken. 

Tillgänglighet
Byggnader och allmänna platser utformas tillgängligt, i enlighet med gällande bygg-
lagstiftning. För tillgänglighet är det också viktigt med en genomtänkt belysning som 
varieras mellan olika rum och användningsområden. Både höjd på stolpar, armaturer 
och ljuskällor kan varieras. På platser där tillfredställande trafi ksäkerhet ska uppnås är 
det lämpligare att använda en högre stolpe eller en riktad belysning, medan i miljöer 
där personer rör sig till fots eller cyklar är en låg belysning att föredra. Ljuskällan 
bör anpassas till de material som fi nns i omgivningen. Det är lämpligt att använda en 
ljuskälla av typen metallhalogen tillsammans med vegetation för att framhäva färgerna, 
medan en ljuskälla av högtrycksnatrium är lämpligare i trafi kmiljö. På vissa platser kan 
vackra objekt, naturliga eller konstruerade, eff ektbelysas för att ge ett annat uttryck 
i mörker och skapa spänning. Den främsta anledningen till att belysa är dock att ge 
orienterbarhet, överblickbarhet, säkerhet, trygghet och för att hålla samman områden. 

Arbetsplatser och service
Närheten till kommunal och kommersiell service är positivt och en exploatering kan ge 
ett ökat underlag för befi ntlig service.
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Gator och trafik

Gatunät
Nya vägar planeras i rutnätsstruktur. Bebyggelsen i den norra delen ska orienteras 
ut mot den nord-sydliga lokalgatan. Lokalgatan utmed Bruksvallarna och föreslagna 
fl erbostadshus höjdsätts för att undvika att fl erbostadshusen placeras för högt i förhål-
lande till den befi ntliga gångstigen i Bruksparken.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelväg föreslås utmed lokalgatan vid Bruksvallarna och fl erbostadshusen. 
Den befi ntliga promenadstigen på Bruksvallen säkras både i höjdled och i plan genom 
planförslaget.  

Parkering
Parkering föreslås kunna anordnas på det centrala naturområdet, på den egna fastighe-
ten och genom gatuparkering.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Ledningar ska läggas inom vägområde för lokalgata. Ny bebyggelse ska anslutas till 
det kommunala VA-systemet. I takt med byggnationen kommer området införlivas i 
det kommunala verksamhetsområdet.

Dagvatten
I arbetet med att planlägga för fastigheten Mörbylånga 11:27, Norra viken har två 
dagvattenutredningar tagits fram. Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade 
dagvattendammar i Norra Viken, daterad den 27 maj 2009 och Dagvattenutredning 
Norra viken, daterad den 8 februari 2016. I den första rapporten föreslogs ett damm-
system med Sockerbruksdammarna och ett nyanlagt dammsystem i öster med utlopp i 
Kalmarsund via ett nytt dike i områdets norra del. I och med byggnationen av område 
1b går det inte längre att lösa utloppet från dammsystemet enligt rapporten från 2009 
varför en ny utredning togs fram. Den nya dagvattenutredningen föreslår en mindre 
förändring av dagvattenlösningen enligt funktionsbeskrivningen som innebär att 
utloppet i Kalmarsund sker i ett befi ntligt dike norr om planområdet istället för genom 
området. Kommunikationen mellan de olika dammarna kommer att ske via dagvat-
tenledningar, trummor och diken. 
I utredningen från 2016 föreslogs en tillfällig lösning för dagvattenhanteringen inom 
de oexploaterade delarna av aktuell detaljplan, område 1c. Rapporten föreslår att 
takvatten och vägvatten separeras och att vägvatten renas och fördröjs i svackdiken 
och i damm. I utredningen föreslogs inga åtgärder för att rena och fördröja dagvatten 
från de redan utbyggda områdena 1a och 1b.
Separeringen av takvatten och vägvatten och svackdiken planeras ske i enlighet 
med utredningen från 2016. Kommunen har sedan tidigare planer på ett dämme i 
anslutning till Kalmarsund vid utloppet från befi ntligt dike i det system som avvattnar 
Mörbylånga tätorts nordöstra delar, väster om bebyggelsen vid Råsockergatan. Genom 
att styra om fl ödet från utloppsledningen till dämmet kan dagvatten från hela etapp1 i 
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+ 2,72

+ 1,24 (dammbotten)
svackdike 
utmed samtliga vägar

brädd ut i dike

+ 1,14 (dammbotten)

+ 1,10 (dammbotten)

+ 1,00 (dammbotten)

+ 0,80 (dikesbotten)

+ 3,00
+ 2,80

+ 2,80

+ 2,40

+ 2,80

+ 2,40

+ 2,90

+ 2,90
+ 3,00

damm för rening och 
fördröjning av dagvatten 
från Norra viken etapp 1 
och tätortens nordöstra 

delar volym ca 5 000 m³

brädd ut till 
befintlig 
utloppsledning

Område 
1a

Område 
1b

Område 
1c

Föreslagna dagvattenåtgärder i ett färdigbyggt system.

Föreslagna dagvattenåtgärder för etapp 1c.

Område 
1a

Område 
1b

Område 
1c

Sockerbruks-
dammarna

brädd ut i dike

separat system som 
avvattnar nordöstra delarna 
av Mörbylånga tätort

brädd ut till 
befintlig 
utloppsledning

Utloppsledning

översvämningsyta

svackdike 
utmed vägar

damm för rening och 
fördröjning av dagvatten från 
Norra viken etapp 1, 
Sockerbruksdammarna och 
tätortens nordöstra delar 
volym ca 5 000 m³
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Norra viken renas och fördröjas. Området för planerat dämme ligger lågt, ca 0,5 meter 
över nollplanet i RH 2000 och avgränsas av högre mark, ca 2,7 meter över nollplanet 
åt alla väderstreck utom mot norr. I norr behöver alltså dämmet vallas in. Eftersom 
området ligger lågt behöver dämmet utformas med tät botten. Anmälan om vattenverk-
samhet krävs för planerad åtgärd. 
Dämmet och dess utlopp ska utformas för att gynna förutsättningar för biologisk 
mångfald och för lekande fi skar.
Eftersom området kommer ingå i kommunens verksamhetsområde och eftersom det 
planerade nya dämmet kommer ligga på kommunal mark bedömer kommunen att 
åtgärden kan genomföras utan att området behöver ingå i aktuell detaljplan.

Brandvattenförsörjning
Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon så att materialtransport 
och slangdragning inte blir längre än 50 meter. Brandpostnätet utformas i enlighet med 
gällande VA-norm. Väljs alternativ utformning, sker detta i samråd med räddnings-
tjänsten. 

El och tele
Befi ntlig transformatorstation anses tillräcklig för att förse tillkommande bebyggelse 
med el. Transformatorstationen säkras i plan med ett E1-område. Ledningsnätet för 
bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av tillkommande byggnader. 
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Planerade ledningar 
placeras inom vägområdet.

Avfall och värme
Avfallssortering uppmuntras. KSRR råd och rekommendationer ska följas vid utform-
ning av soprum och transportvägar. Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala 
energikällor används för uppvärmning. Anslutning till kommunens fjärrvärmenät är 
möjlig.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet löper en mycket liten risk att översvämmas på grund av höjda havsnivåer. 
För att säkra att negativa konsekvenser på bostadsbyggnaders konstruktion inte uppstår 
införs en generell bestämmelse att bostadsbyggnads konstruktion ska klara naturligt 
översvämmande vatten upp till 2,8 meter över nollplan i RH 2000. Den lokalgatan som 
är höjdsatt till 2,8 meter över nollplanet i RH 2000 ligger innanför mark som är som 
lägst 2,9 meter över nollplanet. Det innebär att delar av området saknar naturligt utlopp 
för det dagvatten som uppstår inom planområdet. Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
ökar avrinningstakten av dagvatten, särskilt vid kraftiga regn. De beräknade fl ödena 
i dagvattenutredningen från 2016 baseras på att planområdet klassas som ett instängt 
område inom citybebyggelse grund av den ökade andelen hårdgjord yta och på grund 
av att området saknar naturligt utfl öde. Kommunen har tagit fasta på den beräknings-
modellen för de åtgärder som planeras i och utanför aktuellt planområde. 
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Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter införs en generell bestämmelse att 
nya byggnader ska konstrueras radonskyddade.

Trafik
Tillkommande bebyggelse förväntas medföra en ökning av ca 250 fordonsrörelser per 
dygn.

Buller
Tillkommande trafi k innebär inte att gällande riktvärde för buller överskrids.
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Utdrag ur Översiktsplan 2014.
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Kalvhagen

MÖRBYLÅNGA

Norra Viken

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24.
Aktuellt planområde redovisas som: B2 - Norra Viken (ca 150 bostäder) och i be-
skrivningen står att läsa: Norra Viken ligger utmed kusten, strax norr om Mörbylånga 
köping. Byggnation i Norra Viken innebär en tätortsutveckling norrut. Enfamiljshus 
har börjat uppföras närmast Kalmarsund där området har en mycket öppen karaktär 
med vid utsikt över sundet. Bruksparken och markerna öster och norr om den första 
bebyggelsen är mycket lummig med stora höjdskillnader och ett rikt dammsystem. 
Dammarna och höjderna är spår från den tidigare sockerbruksverksamheten. Området 
är ett populärt rekreationsområde med ett rikt fågelliv, känt för sina täta och slingrande 
fl äderalléer. Norra Viken kommer bebyggas i etapper och området har delats in i fl era 
mindre detaljplaner. I planerna anges upplåtelseformerna fl erbostadshus, radhus och 
enfamiljshus. 
Gällande översiktsplan föreslår att området kompletteras med: s2 – Norra Viken. I takt 
med att Norra Viken byggs ut med bostäder i etapper, kommer troligen också trycket 
och behovet av service, skola och samlingslokaler också att öka i Mörbylånga. När det 
gäller service och verksamheter, såsom butiker osv, bör dessa i första hand koncentre-
ras till huvudgatan Köpmangatan och Mörbylånga köping för att främja det stadsliv 
som fi nns där.
- Etablering av service, skola och/eller samlingslokal kan vara lämpligt inom Norra 
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Godkänt planprogram för området.

Illustrationsplan till
reviderat planprogram för
Sockerbruksområdet och
Mörbylånga hamn 

SAMRÅDSHANDLING 

Upprättad 2008-12-17 
Dnr 08/903 

Skala 1:4000 

Badplats och pir

Bostad
Handel
Kultur

Bostad
Handel
Service

Gräns för planprogram 

Bostad

Bostad och turiständamål 

Bostad, handel och service 

Bostad, handel och kultur 

Bostad, handel, kultur och fritid 

Verksamhet

Verksamhet, kultur och fritid 

Marina

Natur

Naturpark

Park och evenemang 

Cirkulationsplats 

Infart till område 

Strandstråk

Färg– och teckenförklaring: 

N

Bostad
Turist-
ändamål

Viken, för att uppnå en blandning av funktioner och allmänna mötesplatser.
- Utbudet av kommunal service är viktigt i samband med att Mörbylånga tätort växer 
norrut och ska beaktas i planeringen.

Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan

Planprogram
Eftersom intentionerna i då gällande översiktsplan antagen 2007-06-18, inte följdes 
och eftersom ett så pass stort område skulle utredas upprättades ett planprogram för 
Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Planprogrammet godkändes av miljö- och 
byggnadsnämnden 2009-03-18 och låg till grund för gällande detaljplaner. 

En revidering av planprogrammet pågår och under hösten 2018 var planprogrammet 
ute på samråd där frågan väcktes om något skulle ändras i det tidigare godkända 
planprogrammet.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Området omfattas av detaljplan M105 för del av Mörbylånga 11:27, Norra Viken som 
vann laga kraft 2010-04-14. Detaljplanen reglerar främst mark för bostadsändamål. 
Syftet med detaljplanen är att ge Mörbylånga möjlighet till en tätortsutveckling. 
Detaljplanen syftar även till att möjliggöra exploatering av området med bostäder 
för permanent- och turismboende i havsnära lägen samt att öka tillgängligheten för 
allmänheten till kust, hav och bad. 
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandetiden är 15 år.

Detaljplanen M105 har ändrat med två nya detaljplaner M111 för Mörbylånga 11:56 m 
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Gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner 

fl , Norra viken som vann laga kraft 2013-02-14 och M114 för Mörbylånga 11:68 
m fl , Norra viken II som vann laga kraft 2014-03-11
M111 reglerar också främst mark för bostadsändamål. Detaljplanens främsta syfte är 
att möjliggöra exploatering av området med bostäder i form av friliggande villor samt 
reglera mark för natur och lokalgator med gc-stråk. Detaljplanen medger bostadsända-
mål i en eller två våningar med en största byggnadsyta på 140 - 180 m2.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandetiden är 15 år.

Syftet med M114 är att ge Mörbylånga möjlighet till en tätortsutveckling med bostäder 
i form av friliggande villor på egna fastigheter. Utvecklingen sker så att köpingens 
rutnätsplan kan anas och att breda siktlinjer ner mot Kalmarsund lämnas fria. Detalj-
planen medger bostadsändamål max två våningar med en största byggnadsyta på totalt 
200 m2.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandetiden är 15 år.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
M6 Stadsplaneändring av hamnen, Mörbylånga köping, fastställd 1946-03-08. 
Detaljplanen medger industri- och hamnändamål. För området närmast aktuell plan 
medges industriändamål. Högsta byggnadshöjd är här satt till 8 meter tillåten byggnad-
sarea är inte angiven. 

och planprogram
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M24 Ändring och utökning av stadsplanen kring Köpmangatan i Mörbylånga tätort, 
fastställd 1967-02-09.
Detaljplanen medger allmänt-, bostad-, småindustri- och garageändamål. För området 
närmast aktuellt planförslag medges bostads- och småindustri. Högsta byggnadshöjd är 
7 meter, regleringar i exploateringsgrad saknas.

M78 Detaljplan för Tulpanen 1 och 2 m fl , laga kraft 1997-01-10. Detaljplanen medger 
bostadsändamål och småindustri som ej stör närboende. Högsta tillåtna totalhöjd är 9 
meter och största tillåtna bruttoarea är 250 m2.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB (namn och syfte)

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planområdet ligger inom Mörbylånga köping och uppfyller därmed kravet för undan-
tag från bestämmelser.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga eff ekter på människors hälsa. Buller från trafi k och verksamheter är inte idag 
så höga och bedöms inte öka så att MKN överskrids.

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité och bedöms inte 
försämras av aktuellt planförslag.

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att bevara och förbättra kvaliteten på vårt 
vatten. Vattnet är indelat i grundvattenförekomst och ytvattenförekomst. 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, SE628596- 
154217. Vattenförekomsten har god kemisk status och otillräcklig kvantitativ status. 
För att förstärka dricksvattentillgången på ön har två avsaltningsverk samt en vatten-
ledning över Kalmarsund byggts.
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät och kommer inte påverka grund-
vattenförekomsten negativt. Närmaste plats för uttag ligger drygt 10 km nordost om 
planområdet.

Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej på grund av att prioriterade ämnen 
överskrids. Näringsrikt vatten från ca 600 hektar åkermark öster om Mörbylånga leds 
via ett dikessystem till Resmobäcken vidare in i det kommunala ledningsnätet och ut i 



Granskningshandling 
Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27 m fl 
Sida 30

Kalmarsund. Kommunen har under 2011 anlagt en damm i samhällets östra delar, dels 
för att fördröja, dels för att öka reningen av ytvattnet från Resmobäcken innan det leds 
in i det kommunala nätet. I samband med det arbetet gjordes också Sockerbruksdam-
marna om till dagvattendammar. Denna åtgärd innebär en ökad reduktion av närsalter 
till recipienten Kalmarsund vilket ger en positiv eff ekt på miljökvalitetsnormernas eko-
logiska och kemiska status. Ytterligare planerade åtgärder är ett mindre dämme väster 
om bebyggelsen vid Råsockergatan.
Aktuellt planförslag är en ändring av en del av en större underliggande detalj-
plan M105. I den underliggande detaljplanen föreslogs en dagvattenlösning enligt 
Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i Norra Viken (2009). 
Genomförda byggnationer i området försvårar den föreslagna lösningen.
Kommunen har i arbetet med aktuell detaljplan tagit fram en ny dagvattenutredning, 
Dagvattenutredning Norra viken (2016). Den nya dagvattenutredningen föreslår en 
mindre förändring av dagvattenlösningen enligt funktionsbeskrivningen som innebär 
att utloppet i Kalmarsund sker i ett befi ntligt dike norr om planområdet istället för 
genom området. I ett fullt utbyggt system bedömer kommunen att exploateringen inte 
påverkar MKN för ytvattenförekomsten negativt.
Innan dagvattensystemet är fullt utbyggt har dagvattenledningar i de bebyggda områ-
dena 1a och 1b, anslutits till den befi ntliga utloppsledningen i Kalmarsund. Det innebär 
att dagvatten från redan utbyggda delar av bostadsområdet släpps ut i recipienten utan 
rening vilket bedöms ha en viss negativ eff ekt på recipienten. 
I den nyare dagvattenutredning föreslås en dagvattenhantering som innebär att väg-
vatten från etapp 1c renas i svackdiken och i en ny damm inom aktuellt planområdet 
eller i Sockerbruksdammarna. En sådan lösning skulle inte förvärra eff ekten på reci-
pienten. 
För att istället förbättra möjligheterna för att uppnå MKN för ytvattenförekomsten 
planerar kommunen att förutom svackdiken anlägga det sedan tidigare planerade däm-
met för att där möjliggöra för rening och fördröjning av dagvatten från hela etapp 1. 
Fram till dess att dagvattensystemet i sin helhet är utbyggt och utloppet från Socker-
bruksdammarna sker via dammsystemet enligt Översiktlig funktionsbeskrivning av 
planerade dagvattendammar i Norra Viken och justeringen av utloppet enligt Dag-
vattenutredning Norra viken kommer kapaciteten i det nya dämmet vara begränsad vid 
mycket stora regn. Men förslaget innebär en förbättring gentemot nuvarande dagvat-
tenlösning. I de delar där grundvattennivåerna kan komma att påverka reningskapaci-
teten utformas dagvattensystemen med tät botten. MKN för Kalmarsunds kustvatten 
bedöms i och med planerad åtgärd inte påverkas negativt av aktuellt planförslag. 

Områdesskydd 7 kap

Strandskyddsområde
Strandskyddet är genom tidigare detaljplan upphävt. När ny detaljplan upprättas 
återinträder strandskyddet om 100 meter. 
Aktuell detaljplan berörs inte av strandskydd. 
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Övriga planförutsättningar

UNESCO

Världsarv
Världsarv utgörs av kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest 
enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. FN-organisationen Unesco 
upprätthåller en lista över världsarv. Planområdet ligger inom Världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Området är utpekat för att landskapet här är präglat av lång 
kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens 
geologi och topografi . Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de 
olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.

Rödlistan och artskyddsförordningen
Området inom och i anslutning till aktuellt planförslag är starkt påverkat av pågående 
exploatering och delvis bebyggt enligt gällande detaljplaner. Tidigare har området varit 
påverkat av jordbruk och Sockerbrukets verksamhet. 
Inom planområdet har ett fåtal rödlistade arter noterats enligt Artportalen. 
Dessa fynd består dels av odörtsblomvecklare dels av piggtistel. Piggtisteln återfanns 
ej 2009. Området har sedan dess påverkat av exploatering och schaktning. Inom 
området fi nns även fynd av den giftiga, illaluktande örten bolmört.
Dess fröer kan bevaras i jorden under lång tid. Detta innebär att arten kan dyka upp 
på de mest oväntade platser, förutsatt att man grävt om i marken. Med start 2010 har 
omfattande markarbetet i området genomförts något som kan ha gynnat arten. 
Etternässla har noterats på skräpmark i nära anslutning till planområdet 2014. Området 
var då redan påverkat av exploatering och schaktning. Etternässla är en ettårig ört som 
ofta växer som ogräs på odlad mark eller runt gårdar, gärna på öppen jord. Arten har 
även noterats på en majsåker norr om området.
Tidigare ska det ha funnits en rödlistad skalbagge, Hydrophilus aterrimus, i området, 
men den har inte återfunnits.
Några arter skyddade enligt artskyddsförordningen har inte påträff ats inom planområ-
det.
De rödlistade arter som har påträff ats inom planområdet bedöms ha gynnats av 
pågående markarbeten och kommer fortsätta gynnas i samband med genomförande av 
gällande detaljplaner i området. 

Planområdet ligger i anslutning till sockerbruksdammarna, som numer används som ett 
rekreationsområde, där det fi nns gångstigar och ett fågeltorn. Området nyttjas fl itigt av 
Mörbylångabor, fågelskådare och allmänt naturintresserade, vilket innebär att ett stort 
antal arter har rapporterats in i Artportalen. 
Fynd av hasselsnok och ängsmetallvinge har rapporterats på Sockerbruksvallarna 2008 
och 2009. Genomförandet av aktuellt planförslag bedöms inte påverka dessa arter. 
Från fågeltornet centralt i sockerbruksområdet fi nns ett stort antal fåglar rapporterade 
under åren 2000-2020. En sammanställning av arter som har noterats i området samt är 
rödlistade och/eller upptagna i artskyddsförordningens bilaga 1 visas i tabellen nedan. 
Ytterligare arter har setts fl yga förbi området eller ute vid sundet, t.ex. havsörn och 
vitkindad gås.
Flertalet arter har även noterats vid en damm ca 150 meter norr om planområdet, där 
liknande förutsättningar fi nns.
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Tabell. Fåglar som noterats vid sockerbruksdammarna och är rödlistade eller upptagna i 
Artskyddsförordningens (AF) bilaga 1. Rödlistans kategorier: NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt 
hotad, CR=Akut hotad.

Fågelart Kommentar 
Backsvala Rödlistad (VU) 
Björktrast Rödlistad (NT) 
Blå kärrhök Rödlistad (NT) samt bilaga 1 AF 
Blåhake Bilaga 1 AF  
Brun kärrhök Bilaga 1 AF  
Brunand Rödlistad (EN) samt Bilaga 1 AF 
Fiskmås Rödlistad (NT)  
Gravand Rödlistad (NT) 
Gråtrut Rödlistad (VU) samt Bilaga 1 AF 
Grönbena Bilaga 1 AF  
Grönfink Rödlistad (EN) 
Grönsångare Rödlistad (NT) 
Gulsparv Rödlistad (NT) 
Halsbandsflugsnappare Bilaga 1 AF 
Hussvala Rödlistad (VU) 
Kricka Rödlistad (VU) samt Bilaga 1 AF 
Kråka Rödlistad (NT) 
Kungsfiskare Rödlistad (VU) samt Bilaga 1 AF  
Pungmes Rödlistad (CR) 
Rapphöna Rödlistad (NT) 

Rosenfink Rödlistad (NT) 
Rödvingetrast Rödlistad (NT)S 
Rördrom Rödlistad (NT) samt Bilaga 1 AF 
Rörsångare Rödlistad (NT) 
Skedand Rödlistad (NT) 
Skrattmås Rödlistad (NT) 
Smådopping Rödlistad (NT) 
Spillkråka Rödlistad (NT) samt Bilaga 1 AF 
Stare Rödlistad (VU) 
Stenfalk Rödlistad (NT) 
Strandskata Rödlistad (NT) 
Svart rödstjärt Rödlistad (NT) 
Svarthakedopping Bilaga 1 AF 
Sävsparv Rödlistad (NT) 
Tornseglare Rödlistad (EN) 
Törnskata Bilaga 1 AF 
Vinterhämpling Rödlistad (VU) 
Årta Rödlistad (EN) 
Ärtsångare Rödlistad (NT) 

Ovanstående fågelarter har noterats även de senaste åren, då exploatering av planom-
rådet har pågått. Vallarna kring dammarna kan ha en skyddande eff ekt för fågellivet 
vilket kan ha medfört att störning från pågående byggnation kring området har 
begränsats.
För fågellivet i sockerbruksområdet är det viktigt att dammarna med vassruggar och 
omgivande vallar med buskage bevaras. 

Den aktuella planen ger möjlighet till att bebygga en del av utsidan av norra vallen. 
Detta bedöms inte ta i anspråk häckningsplatser för redovisade fåglar, då de häckar 
inom dammarna i vassruggar eller i buskagen som växer på insidan vallarna. Enstaka 
fl äderbuskar växer på vallens utsida som i övrigt är beklädd med gräs.
Fläderbuskar och fl äderträd ska bevaras enligt planbestämmelse. Nya fl äderbuskar ska 
planteras i de fall fl äderbuskar måste tas ner.
Schaktning i vallen kräver marklov. Schaktning i vallen får inte ske perioden 1 april- 
31 juli, som hänsynstagande till häckande fåglar i sockerbruksdammarna. 
Då fl ertalet redovisade fågelarter även förekommer i dammen ca 150 m norr om 
planområdet, där liknande förutsättningar fi nns, bedöms den totala påverkan på arterna 
bli liten. 
Den mänskliga aktiviteten kring sockerbruksdammarna är redan i dagsläget hög 
eftersom området är ett centralt beläget grönområde i Mörbylånga och av stort rekrea-
tionsvärde. 
En ökad mänsklig aktivitet till följd av kommunens planer på förtätning i Mörbylånga 
tätort bedöms inte påverka arternas populationer på Öland negativt. I förhållande 
till gällande detaljplan bedöms påverkan snarare bli mindre eftersom större delar av 
slänten lämnas obebyggda. Det nya dammsystem som planeras för dagvattenhantering 
bedöms kunna påverka fågellivet positivt.
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Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att komma fram 
till ett beslut i frågan om miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § MB, genomför kommunen en 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB.
Kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
enligt 6 kap 6 § MB.

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 18 juni 
2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande 
miljöpåverkan.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Checklistan redovisar att tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst 
en genomförandefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet. Planför-
slaget tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle. Planförslaget 
medger variation i bostadsutbudet. Det kan ses som ett steg mot ökad jämlikhet. 
Kommunen vidtar inga extra åtgärder utöver de lagstadgade för att nå särskilda grup-
per i planarbetet. Förutsättningar skapas för en ökad fysisk aktivitet för de boende i 
området.

Norra vallen vars utsida kan bebyggas.



Granskningshandling 
Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27 m fl 
Sida 34

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte 
särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genom-
förandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där kommunen är 
huvudman ska ske i samråd med kommunen.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Avtal
Den 14 mars 2017 tecknade kommunen ett exploateringsavtal medexploatören 
Ecodom AB. Avtalet reglerar utbyggnad och utformning av gator, belysning och 
VA-system.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur 
inom kvartersmark. Exploatören ansöker om lantmäteriförrättningar för samtliga 
fastighetsrättsliga åtgärder i området. Kommunen ansvarar för erforderliga utredningar 
och utbyggnad av infrastruktur och anläggningar inom allmän platsmark. Kommunen 
ansvarar för att dagvattensystemet anläggs i enlighet med beskrivningen. 

Tidplan för genomförandet
Ecodom AB avser att påbörja projektering och byggnation snarast.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Planförslaget innebär att ca 40 nya fastigheter kan bildas.

I förhållande till gällande detaljplan är konsekvenserna för de ingående fastigheterna 
inte i stort förändrade. Delar av kvartersmark på fastigheten Mörbylånga 11:27 om-
vandlas från kvartersmark till område för lokalgata och delar av område för lokalgata 
omvandlas till kvartersmark. På Mörbylånga 11:27 införs ett nytt E1-område där det 
enligt gällande plan är område för natur. För övriga fastigheter ges möjligheten att 
inom kvartersmark stycka av marken till enskilda fastigheter.
Allmän platsmark ska stanna i kommunal ägo. 
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Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar ca 400 000 kronor.

Kostnad för genomförande
Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl. Denna redovisar en 
beräknad totalkostnad för utredningar, detaljprojektering och utbyggnad av vägar, 
natur, vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar på ca 5 miljoner kronor.

Kostnadsfördelning
Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden Ecodom AB. 
Exploatören bekostar erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur. Exploa-
tören bekostar lantmäteriförrättningar för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i om-
rådet. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som fl yttningar 
eller ändringar av befi ntliga el- och VA-anläggningar bekostas av exploatören.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Nytt kommunalt VA-nät ska byggas ut inom området och tillkommande bebyggelse 
ska anslutas till kommunalt VA. I takt med utbyggnaden ska området införlivas i kom-
munens verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. Dagvattenanlägg-
ningar i enlighet med beskrivningen ska byggas inom och i anslutning till planområdet.

Infrastruktur och kommunikation
Planförslaget innebär en utbyggnad av elledningar. Det ska ske samordnat och i samråd 
med E ON.
Planförslaget innebär en utbyggnad av teleledningar. Det ska ske samordnat och i 
samråd med Skanova.
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Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Det öppna fältet med rudimentär mark bebyggs med bostadshus och gator. Delar av 
Bruksvallen bebyggs med fl erbostadshus. Fläderallén på Bruksvallens krön komplet-
teras i och med nyplantering av fl äder.

Infrastruktur och kommunikation
Planförslaget innebär att ytterligare lokalgator byggs i köpingen. Planförslaget bedöms 
medföra en marginell ökning av personbilstrafi ken till och inom närområdet. Framför 
allt kommer Köpmangatan att påverkas. I samband med tidigare detaljplaneläggning 
har dock buller från trafi ken inte bedömts överstiga gällande riktvärde för ny bebyg-
gelse om 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.

Boende och service
Exploateringen innebär en positiv befolkningsutveckling i Mörbylånga med en varia-
tion av boendeformer och möjlighet till en variation av upplåtelseformer. 

Delaktighet och säkerhet
Den fysiska miljön har möjlighet att utformas och skötas så att den upplevs som trygg 
för alla invånare. 

Klimat och energi
Planförslaget utformas så att främst risk för översvämning, negativa värmeeff ekter och 
risk för människors hälsa kan undvikas. I planförslaget säkras en yta för fördröjning 
och uppsamling av dagvatten i samband med ojämna fl öden.


