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Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27 m fl 
Norra viken 1a och 1c 

 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. 

För att undersöka om detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan har en check-

lista upprättats. Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

Planområdets förutsättningar 

Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga 

naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden? 

Planförslagets förutsättningar 

Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens 

översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan? 

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 

mark och vatten  

djur- och växtliv  

biologisk mångfald  

befolkning 

människors hälsa 

landskap och bebyggelse  

forn-, kulturlämningar och annat kulturarv  

luft och klimatfaktorer 

materiella tillgångar 

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter 

 

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande 

miljöpåverkan.  

Sist i checklistan sammanfattas bedömningen med ett ställningstagande som en grund 

till kommunens beslut om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
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Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörby-

långa tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer 

varieras. 

Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet 

med den befintliga kvartersstrukturen i köpingen. 

Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den 

befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans 

med befintlig vegetation. Gränsen mellan det offentliga rummet, 

Bruksparken, och det privata, lägenheter och uteplatser, ska vara 

tydlig. 

 

Planområdet 

 

 

  

Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras.  

 JA NEJ 

Detaljplan inom Natura 

2000-område. 

      x 

Detaljplan för 

tillståndspliktig 

verksamhet enligt MKB 

förordningen bil. 3 

      x 
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Planområdets förutsättningar 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Lagenligt skyddad natur 

Berörs     

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 3 

kap? 
Miljöbalkens 3 kap handlar om 

grundläggande bestämmelser för 

hushållning av mark- och 

vattenområden. Bl.a. områden av 

riksintresse för naturvården, 

kulturmiljövården, rörliga 

friluftslivet, samt övriga 

riksintressen. 

      x All brukningsvärd jordbruksmark är skyd-

dad enligt miljöbalkens 3 kap 4 §. Tidi-

gare jordbruksmark inom planområdet är 

påverkad av exploatering och har inte va-

rit brukad under lång tid. 

 

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 4 

kap? 
Miljöbalkens 4 kap handlar om 

särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten 

för vissa områden i landet. 

Gällande Öland: turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen ska särskilt 

beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön. 

x       Riksintresse för rörligt friluftsliv, riksin-

tresse för obruten kust. Bestämmelsen ut-

gör dock inte hinder för utvecklingen av 

befintliga tätorter eller näringslivet. 

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 
Miljöbalkens 7 kap handlar om 

skydd av områden:  

      x 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- Natura 2000-område?       x       

 

 

 

 

Regionalt skydd 

Berörs     

- område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde 

(länsstyrelsens 

naturvårdsplan)? 

      x       

- nyckelbiotoper 
Nyckelbiotoper är skogsområden 

med mycket höga naturvärden. 

      x       

Kommunalt skydd 

Berörs     

- område som bedömts vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

      x  
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Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Översiktsplan  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

            x Gällande översiktsplan för Mörby-

långa kommun antogs 2015-03-24. 

B2 - Norra Viken. Mörbylånga (ca 

150 bostäder) Norra Viken ligger 

utmed kusten, strax norr om Mör-

bylånga köping. Byggnation i Norra 

Viken innebär en tätortsutveckling 

norrut. Enfamiljshus har börjat upp-

föras närmast Kalmarsund där om-

rådet har en mycket öppen karaktär 

med vid utsikt över sundet. Bruks-

parken och markerna öster och norr 

om den första bebyggelsen är 

mycket lummig med stora höjd-

skillnader och ett rikt dammsystem. 

Dammarna och höjderna är spår 

från den tidigare sockerbruksverk-

samheten. 

 

Området är ett populärt rekreations-

område med ett rikt fågelliv, känt 

för sina täta och slingrande fläderal-

léer. Norra Viken kommer bebygg-

gas i etapper och området har delats 

in i flera mindre detaljplaner. I pla-

nerna anges upplåtelseformerna 

flerbostadshus, radhus och enfa-

miljshus. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Mark- och vattenanvändning 

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller vat-

tenanvändning i området 

    

i förhållande till faktiska för-

hållanden? 

x             En stor del av planområdet är redan 

påverkat av exploatering till följd 

av gällande detaljplaner i området. 

Området bebyggs etappvis. Mark 

har fyllts upp och jämnats till, väg-

dragning har skett. Den jordbruks-

mark som ingår i planområdet har 

inte brukats på lång tid och är delvis 

belagd med fyllnadsmassor och 

igenväxt ruderatmark. 

enligt gällande plan? x             Området omfattas av detaljplan 

M105 för del av Mörbylånga 11:27, 

Norra Viken som reglerar främst 

mark för bostadsändamål. 

Detaljplanen M105 har ändrat med 

två nya detaljplaner M111 för Mör-

bylånga 11:56 m fl, Norra viken 

och M114 för Mörbylånga 11:68  

m fl , Norra viken II som båda re-

glerar mark främst för bostadsända-

mål.  

 

Lokalisering och adderande effekter 

Ger planen möjlighet till mil-

jöpåverkande verksamheter 

x                   

Avser planen reglera miljö-

påverkande verksamheter 

x                   

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

x                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Miljömål 

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 

    

- strider mot nationella miljö-

mål? 

x             Detaljplanen bedöms ha en positiv 

påverkan på miljömålet ”God be-

byggd miljö”. Genom planerat 

dammsystem kan även miljömålen 

”Myllrande våtmarker” och ”Ett 

rikt växt- och djurliv” påverkas po-

sitivt. Genom planens hänsynsta-

gande bedöms inte målet ”Ett rikt 

växt- och djurliv” påverkas nega-

tivt. 

- strider mot regionala miljö-

mål? 

x                   

- strider mot lokala miljömål? x                   

- strider mot nationella folk-

hälsomålen? 

x                   

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

x                   

- kan orsaka skada på männi-

skors hälsa, direkt eller indi-

rekt? 

x                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Miljökvalitetsnormer, MKN enl. 5 kap MB 

Kan genomförandet av planen 

medföra: 

    

- att MKN för buller över-

träds? 
Riktvärden för trafikbuller som nor-

malt inte bör överskridas vid icke 

väsentlig ombyggnad av trafikinfra-

struktur är 65 dBA ekvivalentnivå 

utomhus (vid fasad). 

x             Ny bebyggelse medför ökad trafik. 

Buller från trafik bedöms inte öka 

så att MKN för buller överträds. 

Planen innebär ingen trafikökning 

jämfört med gällande detaljplan. 

- att MKN för luft överträds? 
Regeringen har fastställt miljökvali-

tetsnormer för luftföroreningshalter 

i tätorter. Riktvärden finns för 

svaveldioxid, kvävedioxid, bly, ben-

sen, kolmonoxid, bensen samt PM 

10 (partiklar i utomhusluft). 

x             Utomhusluften i Mörbylånga kom-

mun är av god kvalité. Planen inne-

bär ingen trafikökning jämfört med 

gällande detaljplan. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

- att MKN för vatten över-

träds?  
 

 

x             
Planområdet ligger inom grundvat-

tenförekomsten Mörbylånga - Borg-

holm, SE628596- 154217, med god 

kemisk status och otillräcklig kvan-

titativ status. För att förstärka 

dricksvattentillgången på ön har två 

avsaltningsverk samt en vattenled-

ning över Kalmarsund byggts. Plan-

området är anslutet till kommunalt 

VA. 

Dagvatten från området kan på-

verka ytvattenförekomsten Ö s Kal-

marsunds kustvatten, SE562000-

162271, som har måttlig ekologisk 

status. Kvalitetskravet är god ekolo-

gisk status 2027. Den kemiska sta-

tusen uppnås ej på grund av att pri-

oriterade ämnen överskrids.  

Näringsrikt vatten från ca 600 hek-

tar åkermark öster om Mörbylånga 

leds via ett dikessystem till Resmo-

bäcken vidare in i det kommunala 

ledningsnätet och ut i Kalmarsund. 

Kommunen har under 2011 anlagt 

en damm i samhällets östra delar, 

dels för att fördröja, dels för att öka 

reningen av ytvattnet från Resmo-

bäcken innan det leds in i det kom-

munala nätet. I samband med det 

arbetet gjordes också sockerbrukets 

dammar om till dagvattendammar. 

Denna åtgärd innebär en ökad      

reduktion av närsalter till              

recipienten Kalmarsund vilket ger 

en positiv  effekt på miljökvalitets-

normernas ekologiska och kemiska 

status. Ytterligare planerade åtgär-

der är ett mindre dämme väster om 

bebyggelsen vid Råsockergatan. 
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    Då redan genomförda byggnationer 

enligt gällande planer försvårar en 

utbyggnad av dagvattensystemet 

enligt förslaget i tidigare genomförd 

dagvattenutredning, har en ny 

dagvattenutredning tagits fram. Den 

nya utredningen föreslår en mindre 

förändring av dagvattenlösningen 

som innebär att utloppet i 

kalmarsund sker i ett befintligt dike 

norr om planområdet i stället 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 områdena 1a och 1b, 

anslutits till den befintliga 

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 

effekt på recipienten.  

I den nyare dagvattenutredning 

föreslås en dagvattenhantering som 

innebär att vägvatten från etapp 1c 

renas i svackdiken och i en ny 

damm inom aktuellt planområde 

eller i Sockerbruksdammarna. En 

sådan lösning skulle inte förvärra 

effekten på recipienten. För att 

istället förbättra möjligheterna för 

att uppnå MKN för 

ytvattenförekomsten planerar 

kommunen att förutom svackdiken 

anlägga det sedan tidigare 

planerade dämmet 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 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Sockerbruksdammarna sker via 

dammsystemet enligt Översiktlig 

funktionsbeskrivning av planerade 

dagvattendammar i Norra Viken 

och justeringen av utloppet enligt 

Dagvattenutredning Norra viken 

kommer kapaciteten i det nya 

dämmet vara begränsad vid mycket 

stora regn. Men förslaget innebär en 

förbättring gentemot nuvarande 

dagvattenlösning. I de delar där 

grundvattennivåerna kan komma att 

påverka reningskapaciteten 

utformas dagvattensystemen med 

tät botten. 

Sammanfattningsvis bedöms      

planens genomförande inte leda till 

överskridande av MKN för vatten. 

 

Alternativ 

Vad innebär nollalternativet    
Nollalternativet innebär att planför-

slaget inte genomförs och att bygg-

nation kan ske enligt gällande pla-

ner i området. 

Syftet som gäller placering och ut-

formning av byggnader och skydd 

av slänt med vegetation uppnås inte.  

 

Har alternativ studerats             x Området ligger i den naturliga ex-

pansionsriktningen för Mörbylånga 

köping då det i söder finns begrän-

sande faktorer som reningsverk, in-

dustriområde och campingplats. Al-

ternativa utformningar på bebyg-

gelse och dagvattenanläggningar har 

studerats. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej kanske ja  

Kan alternativa lägen eller ut-

formningar ändra miljöpåver-

kan 

       x 
Planområdet bedöms vara lokali-

serat till mest lämplig plats. Områ-

det är beläget strax norr om Mörby-

långa köping och har ett attraktivt 

och havsnära läge. En del av mar-

ken utgörs av impedimentmark och 

områdets centrala läge och karaktär 

kommer inte till sin rätt i nuläget.  

Det finns redan gällande planer för 

bebyggelse i området. Vad avser ut-

formningen så innebär planförslaget 

att bebyggelse ska ske i enlighet 

med befintlig kvartersstruktur i kö-

pingen. En annan utformning skulle 

kunna innebära att man bryter av 

mot kvartersstrukturen i köpingen, 

vilket skulle kunna medföra en 

större påverkan. 

 

Flerbostadshusen ska placeras och 

utformas så att stora delar av den 

befintliga slänten upp mot Bruks-

parken kan bevaras tillsammans 

med befintlig vegetation, av hänsyn 

till fågellivet i området. Planförsla-

get innebär att större hänsyn tas till 

angränsande sockerbruksdammar 

med omgivande fläderalléer. Ge-

nom planbestämmelser skyddas flä-

derbuskarna ovanför slänten. 

Schaktning i slänten får inte ske un-

der perioden 1 april-31 juli, av hän-

syn till fåglarnas häckningsperiod. 

Planerat dammsystem kan gynna få-

gellivet och den biologiska mång-

falden i stort. 

 

Genom planförslaget ges en tillfäl-

lig lösning på dagvattenhantering 

innan dammsystemet i sin helhet 

kan genomföras. 
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Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens genomfö-

rande orsaka: 

    

- instabilitet i markförhållan-

dena eller de geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

      x       Marknivån inom planområdet är 

idag till största delen flack. Bygg-

nation av slänten i planområdet 

måste ske med försiktighet. Enligt 

planbestämmelser ska slänt till na-

turområdets föreskrivna plushöjd 

bevaras. Vid exploatering krävs att 

platsspecifika geotekniska under-

sökningar utförs för att kunna ge 

exakta uppgifter hur grundlägg-

ning bör genomföras. 

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

x                   

- risk för erosion? x              

- förändrade sedimentations-

förhållanden i vattendrag, sjö 

eller havsområde? 

      x       Det är av vikt att planerat damm-

system genomförs och att dagvatt-

net från området leds dit, för att 

undvika ökad sedimentation i  

Kalmarsund. 
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Har det aktuella området ti-

digare använts som tipp, ut-

fyllnadsplats eller dylikt var-

vid miljö- och hälsofarliga 

ämnen kan finnas lagrade i 

marken? 

x             
Inga föroreningar förväntas inom 

planområdet. I det fall förore-

ningar påträffas ska sanering ske 

till nivåer som inte får över-

skrida Naturvårdsverkets riktvär-

den för känslig markanvändning 

(KM). Detta gäller för hela plan-

området. 

I det aktuella området Norra Vi-

ken har det tidigare varit jord-

bruksmark (främst norra delen) 

och mark som använts för upp-

lag av restmassor från socker-

betstvättning. Restmassorna upp-

kom då sockbetorna tvättades 

med bräckt vatten från sundet. 

Restmassorna har därmed tillfört 

näringsämning samt salt ovanpå 

den sandiga naturliga marken. 

(Jordart svallsediment, grus). 

I samband med gällande plan-

program för Mörbylånga (2009) 

utreddes förorenad mark och det 

genomfördes geotekniska och 

markmiljötekniska utredningar i 

hela planprogramområdet. Först 

genomfördes översiktliga under-

sökningar och provtagning och 

därefter fördjupade utredningar i 

de områden det fanns behov. 

Föroreningar konstaterades i en 

tidigare deponi samt i hamnom-

rådet väster om planområdet. 

I samband med detta provtogs 

också massor från sockerbruksom-

rådet för att avgöra om de var läm-

pade att använda för att täcka de-

ponin i Kastlösa. Resultatet visade 

att sockerbruksmassorna var 

mycket väl lämpade att användas i 

sluttäckningen av deponin vid 

Kastlösa avfallsanläggning ef-

tersom sockerbruksmassornas kva-

litet motsvarar inert avfall som inte 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

anses utgöra en risk för att bety-

dande skada på människors hälsa 

eller miljön kan uppstå. Detta inne-

bär att massorna inte innehöll för-

oreningar som riskerade att lakas 

ur och spridas. Massorna innehöll 

höga halter salt från sockerbets-

tvätten med bräckvatten men detta 

bedömdes inte utgöra någon risk. 

Massorna har därefter förts bort 

från området till deponin i Kast-

lösa. 

 

Vatten 

Bedöms planens genomfö-

rande orsaka: 

    

- förändring av grundvatten-

kvalitén? 

x                   

- minskning av vattentill-

gången i någon yt- eller 

grundvattentäkt? 

x                   

- förändring av flödesrikt-

ningen för grundvattnet? 

x                   

- förändrade infiltrationsför-

hållanden, avrinning eller 

dräneringsmönster med risk 

för översvämning/uttork-

ning? 

      x       Planförslaget innebär att området 

bebyggs och att ytor hårdgörs, men 

i det avseendet innebär det ingen 

skillnad jämfört med gällande de-

taljplaner. Dagvatten från större 

delen av området kommer att ledas 

via dammar enligt Dagvattenutred-

ning Norra viken. 
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- förändringar i ytvattenkva-

litén (bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och om-

blandning)? 

      x       En förbättring avseende närsalter i 

Kalmarsund är beräknad att ske i 

och med den planerade utbyggna-

den av dammsystemet. Dammsy-

stemet beräknas ha en kväve- och 

fosforreducerande funktion. 

- förändrat flöde eller rikt-

ning eller strömförhållanden 

i något vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

x         

Vegetation 

Bedöms projektet att or-

saka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av växtar-

ter eller växtsamhällen? 

      x       Nuvarande ruderatmark kommer 

att bebyggas. Planförslaget innebär 

mindre förändringar jämfört med 

gällande detaljplaner. Planförslaget 

innebär ett starkare skydd för flä-

derbuskarna ovanför den slänt som 

planeras för bebyggelse. Enligt 

planbestämmelser ska fläderbuskar 

och fläderträd bevaras mot socker-

bruksdammen. Nya fläderbuskar 

ska planteras i de fall fläderbuskar 

måste tas. 

 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller ho-

tad växtart eller växtsam-

hälle? 

 x       Etternässla (NT) har noterats på 

påverkad ruderatmark i anslutning 

planområdet 2014. Området var då 

redan påverkat av exploatering, 

schaktning. Etternässla är en ettå-

rig ört som ofta växer som ogräs 

på odlad mark eller runt gårdar, 

gärna på öppen jord. Arten har 

även noterats på majsåker norr om 

området.  
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    Piggtistel noterades i samma om-

råde 2008, men återfanns ej 2009.  

    Bolmört (NT) har 2008 noterats, 

utanför aktuellt planområde och 

2014 inom planområdet. Hela väx-

ten är mycket giftig. Omfattande 

markarbetet har pågått under en 

längre tid, något som kan ha gyn-

nat arten som trivs på näringsrik, 

blottad jord.  

Ovanstående arter kan tillfälligt 

gynnas av pågående exploatering 

och genomförandet av aktuell del 

av planområde. Kommunen bedö-

mer det inte rimligt att genomföra 

åtgärder för att bevara de stör-

ningsgynnade växterna i området. 

 

- införande av någon ny 

växtart? 

x              

 

Djurliv 

Bedöms projektet orsaka/ge-

nomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av djurar-

ter i området (däggdjur, fåg-

lar, fiskar, reptiler, skaldjur, 

insekter)? 

x        Planförslaget medför ingen ökad 

påverkan på djurlivet jämfört med 

gällande planer i området. Planom-

rådet är sedan tidigare starkt påver-

kat av utfyllnader och byggnation. 

Södra delen av planområdet är re-

dan bebyggd.  

Ett stort antal arter, framför allt 

fåglar är knutna till närliggande 

sockerbruksdammar med omgi-

vande fläderalléer.  
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- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller ho-

tad djurart (enligt Artdata-

bankens rödlista eller EU:s 

art eller habitatdirektiv? 

x        Området är starkt påverkat av på-

gående exploatering och delvis be-

byggt enligt gällande detaljplaner. 

Tidigare har området varit påver-

kat av jordbruk och Sockerbrukets 

verksamhet. 

Flera rödlistade fåglar finns enligt 

Artportalen i/vid sockerbruksdam-

marna. Bland dessa är backsvala 

(NT), brunand (VU), gråtrut (VU), 

rosenfink (VU), stare (VU), svart 

rödstjärt (NT), sävsparv (VU), årta 

(VU). 

Vid dammarna har också noterats 

några fågelarter som är upptagna i 

Artskyddsförordningens bilaga 1: 

Blå kärrhök, brun kärrhök, hals-

bandsflugsnappare, kricka, kungs-

fiskare, rördrom, spillkråka, törn-

skata, svarthakedopping. 

Flertalet arter har noterats även de 

senaste åren, då exploatering av 

planområdet har pågått. Vallarna 

kring dammarna kan ha en skyd-

dande effekt för fågellivet vilket 

kan medföra att störningen av 

byggnation, som redan pågått ett 

flertal år, begränsas. 

Det är av stor vikt att Sockerbruks-

dammarna med omgivande fläder-

alléer bevaras, då ett stort antal ar-

ter, framför allt fåglar, är knutna 

dit.  

Fläderbuskar och fläderträd ska be-

varas enligt planbestämmelse. Nya 

fläderbuskar ska planteras i de fall 

fläderbuskar måste tas ner. Schakt-

ning i vallen får inte ske perioden   

1 april- 31 juli, av hänsyn till fåg-

larnas häckningsperiod. 

Då flertalet fågelarter även före-

kommer i en damm ca 150 m norr 
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om planområdet där liknande för-

utsättningar finns, bedöms den to-

tala 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 rekreat-

ionsvärde.  

En ökad mänsklig aktivitet till 

följd av kommunens planer på för-

tätning i Mörbylånga tätort bedöms 

inte påverka arternas populationer 

på Öland negativt. I förhållande till 

gällande detaljplan bedöms påver-

kan snarare bli mindre eftersom 

större delar av slänten lämnas obe-

byggda. Det nya dammsystem som 

planeras för dagvattenhantering 

bedöms kunna påverka fågellivet 

positivt. 
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         Hasselsnok (VU), ängsmetallvinge 

(NT) och odörtplattmal (NT) är 

samtliga återfunna vid socker-

bruksdammarna, utanför planom-

rådet, och bedöms inte påverkas av 

planförslaget. 

Fyndet av odörtblomvecklare (VU) 

inom planområdet är noterat 2008. 

Sedan dess har omfattande markar-

beten utförts i området. Odört-

blomvecklaren är beroende av väx-

ten odört, som är mycket giftig och 

som är vanligt förekommande i 

Bruksparken. Det bedöms inte vara 

rimligt att genomföra åtgärder för 

att gynna växten odört inom plan-

området och därigenom odört-

blomvecklaren. Förutsättningar för 

arten finns i närliggande Bruksom-

rådet. 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens förflytt-

ningar och rörelser? 

x         

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på nå-

gon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 x       Sockerbruksdammarna med fläder-

buskage som ligger intill planom-

rådet är ett populärt strövområde 

och kommer att kunna fortsätta an-

vändas som tidigare. Det är viktigt 

att byggnation av bostäder i slän-

ten norr om dammarna inte in-

skränker på allmänhetens tillgång 

till området.  
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Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på nå-

gon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 x       Bostadsbebyggelse i området kan 

också ge positiva effekter som 

bättre tillgänglighet till Brukspar-

ken med dammar. 

 

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till bety-

dande ökning av fordonstra-

fik? 

x             Att området bebyggs med bostäder 

medför en ökning av fordonstrafik, 

men inte av betydande slag. Plan-

förslaget medför ingen ökning av 

trafik jämfört med gällande detalj-

planer för området.  

 

 

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens genomfö-

rande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av hälsofar-

liga ämnen? 

x              

- ökning av nuvarande ljud-

nivå? 

x             Planförslaget bedöms inte medföra 

någon ökning av trafik jämfört 

med gällande detaljplaner för om-

rådet.  

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över rekommen-

derade gränsvärden? 

x             I samband med tidigare planlägg-

ning har dåvarande riktvärde, 55 

dBA ekvivalentnivå utomhus vid 

fasad, inte beräknats överskridas. 

Sedan dess har riktvärdet höjts till 

60 dBA vid fasad.  

 

- vibrationer som kan störa 

människor? 

x              
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Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

x                   

 

 

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens genomfö-

rande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

x             Planförslaget bedöms inte med-

föra någon trafikökning jämfört 

med gällande planer i området och 

därmed inte några nya ljussken 

från biltrafik som eventuellt kan 

vara bländande. 

- stora eller rörliga skuggor? x                   

Säkerhet 

Bedöms planens genomfö-

rande medföra: 

    

- explosionsrisk? x                   

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

x                   

- föroreningar x                   

- risk för att människor ut-

sätts för strålning (radon el-

ler elektromagnetiska fält)? 

x             Området är enligt översiktlig      

radonkarta låg-normalriskområde.  

- att människor utsätts för nå-

gon hälsofara (tex. otrygghet 

eller oro)? 

 

 

x             Planförslaget bedöms inte inne-

bära någon trafikökning jämfört 

med gällande planer för området. 

En separat gång- och cykelväg är 

byggd längs Toppsockergatan. 

Området klimatanpassas genom 

planbestämmelse.  
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Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

x        Inga kända fornlämningar eller 

kulturhistoriska lämningar finns 

inom området.  

Sockerbruksområdet med sina 

kvarvarande byggnader och dam-

mar bedöms utgöra ett industrihi-

storiskt minne och har kulturhisto-

riska värden. Byggnation av bo-

städer intill området bedöms inte 

medföra negativ påverkan, utan 

medför att området tillgängliggörs 

ytterligare.  

- någon förändring eller 

skada på eventuella fornläm-

ningar? 

x                   

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller landskaps-

mässig skönhet eller skapas 

någon för allmänheten obe-

haglig landskaps- eller stads-

bild? 

x             Tillkommande bebyggelse regle-

ras i placering, storlek och höjd. 

Utökad lovplikt införs för annars 

bygglovsbefriade åtgärder, så kal-

lade attefallshus och utbyggnader 

för att undvika en allt för hög ex-

ploateringsgrad eftersom det stäm-

mer dåligt överens med den luf-

tiga karaktär som kännetecknar 

köpingen. Den nya bebyggelsen 

passar in i området och den nya 

bebyggelse som redan finns enligt 

gällande planer. 
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Luft och klimat 

Bedöms planens genomfö-

rande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

x                   

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur el-

ler klimat (regionalt eller lo-

kalt)? 

x                   

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

   x                     

Lokal klimat 

Bedöms planens genomfö-

rande medföra: 

    

- att solljusförhållanden änd-

ras  

x                   

- att starka vindar eller kal-

luftssjöar skapas 

x                   

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej förnyel-

sebar naturresurs? 

x                   

- att mål och riktlinjer i grus-

hushållningsplanen motver-

kas? 

x             Område upptaget i grushushåll-

ningsplanen finns öster om plan-

området, kommer inte att påverkas. 
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Klimatanpassning 

Vid förändringar i tempera-

tur, vindförhållanden och 

vattennivåer, är lokali-

seringen sådan 

    

- att området utsätts för risk? 
hälso- och odlingseffekter av vär-

mebölja, stormfällning av skog, 

jordflykt, översvämning, rasrisk 

mm 

 x       Enligt prognoser från SMHI kom-

mer nederbörden öka i perioder 

och i intensitet. Havsnivån förvän-

tas stiga. Det innebär en ökad risk 

för översvämningar. Medeltempe-

raturen förväntas öka och värme-

böljor som kan vara farliga för 

människors hälsa bli vanligare. 

Långa perioder utan nederbörd och 

med hög värme kommer förlänga 

perioder av torka.  

Området ligger kustnära och delvis 

på låga nivåer, framförallt i syd-

västra delen av planområdet (runt 

2,6 meter över nollplanet). Infra-

struktur och grundläggning ska an-

passas för att inte skadas av höga 

havsvattennivåer. För att undvika 

att negativa konsekvenser från 

framtida havsnivåhöjningar upp-

står införs en bestämmelse om att 

bostadsbyggnads konstruktion ska 

klara naturligt översvämmande 

vatten upp till 2,8 meter över noll-

planet i RH 2000. 

En dagvattenutredning visar på 

lösningar att ta hand om områdets 

dagvatten genom svackdike och 

damm. Område för dagvattenhan-

tering avsätts inom naturområde i 

plankarta. 
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- att området kan utsätta 

andra områden för risk? 
hälso- och odlingseffekter av vär-

mebölja, stormfällning av skog, 

jordflykt, översvämning, rasrisk 

mm 

x             Dagvattenutredningar har genom-

förts för att visa på helhetslös-

ningar för dagvattnet inom hela det 

nya bostadsområdet i Norra Viken. 
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Ställningstagande 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön, 

hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En strategisk miljöbedöm-

ning enligt miljöbalken 6 kap 3 § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Området är till stor del redan påverkat av exploatering till följd av 

gällande detaljplaner. 

- Planen bedöms inte påverka riksintressen eller skyddade områden enligt 

miljöbalken. Tidigare jordbruksmark inom planområdet är påverkad av 

exploatering och har inte varit brukad under lång tid. 

- Planen bedöms inte påverka miljömål eller miljökvalitetsnormer negativt. 

Dagvattenutredningar har genomförts för att visa på helhetslösningar för 

dagvattnet inom hela det nya bostadsområdet i Norra Viken. Det är 

viktigt att planerad utbyggnad av dammsystemet genomförs.  

- Genomförandet av planen bedöms inte påverka naturvärden på ett 

betydande sätt. Planförslaget innebär att större hänsyn tas till angränsande 

sockerbruksdammar med omgivande fläderalléer. Genom 

planbestämmelser skyddas fläderbuskarna ovanför slänten. Schaktning i 

vallen mot sockerbruksdammarna får inte ske under perioden 1 april-31 

juli, av hänsyn till fåglarnas häckningsperiod. Planerat dammsystem kan 

gynna fågellivet och den biologiska mångfalden i stort. 

- Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 

området. Byggnation av bostäder intill sockerbruksområdet bedöms inte 

medföra negativ påverkan på dess kulturhistoriska värde. 

- Området ligger kustnära och delvis på låga nivåer. För att undvika 

negativa konsekvenser från framtida havsnivåhöjningar införs 

planbestämmelse som reglerar bostadsbyggnaders konstruktion. 

- Översiktliga geotekniska och markmiljötekniska utredningar har 

genomförts i samband med gällande planprogram för området. Inga 

föroreningar förväntas inom planområdet. I det fall föroreningar påträffas 

ska sanering ske till nivåer som inte får överskrida Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

 

För Mörbylånga kommun 

 

 

Magdalena Andersson 

Miljöhandläggare 


