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Inledning

Bakgrund och uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-01 § 25 att uppdra till förvaltningen 
att revidera Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn vilken 
senast godkändes av kommunfullmäktige den 18 mars 2009. 

I miljö- och byggnadsnämndens beslut att påbörja programarbetet står att kom-
munstyrelsen har inkommit med ansökan om revidering. Som skäl för revidering 
av planprogrammet anges att det har tecknats ett villkorat köpeavtal för delar av 
Mörbylånga hamn med en exploatör. 

Exploatören kan tillträda aktuella fastigheter först när ny detaljplan vunnit laga kraft. 
För att få en helhet i området bör befi ntligt planprogram ses över. 

Handlingar
Till planprogrammet hör följande handlingar:

 -Programbeskrivning, daterad 2018-06-21

 -Programkarta, upprättad 2008-12-17, reviderad 2009-03-18, reviderad med 
frågeställningar 2018-06-21

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2018-06-21

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad 2018-06-21

 -Inventering av byggnader Mörbylånga hamn, daterad 2004-07-22, reviderad 
2008-12-09, reviderad 2018-06-21

 -Byggnadsteknisk utredning, daterad 2008-11-21, reviderad 2018-06-21

Handläggning
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kom-
munen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, 5 kap 10 §.

Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta in synpunkter 
från berörda parter och erbjuda en insyn i processen och möjlighet att påverka. 
Planprogramet, som godkänns av kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete och är inte juridiskt bindande.

Efter godkänt planprogram påbörjas arbetet med att ta fram detaljplaner.

Preliminär tidsplan
Samrådsbeslut 1, juni 2018
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Samråd 1, augusti 2018 - oktober 2018

Samrådsbeslut 2, februari 2019

Samråd 2, mars 2019 - april 2019

Godkännande miljö- och byggnadsnämnden, juni 2019

Antagande kommunfullmäktige, augusti 2019

Planprogrammets syfte och huvuddrag
Avsikten med föreliggande planprogram är att belysa befi ntliga förhållanden för att 
övergripande kunna fastslå markanvändning för bostäder, verksamheter, hamn, kultur, 
service, samt natur och park. Avsikten är att framtida detaljplaneläggning ska kunna 
ske etappvis beroende på intresse att exploatera.

För det aktuella programområdet fi nns ett gammalt planprogram som är antaget av 
kommunfullmäktige 2009-03-18 . Det gamla planprogrammet innefattade tre delom-
råden:

 -1. Mörbylånga hamn

 -2. Norra Viken och Bruksparken

 -3. Sockerbruksområdet

Planprogram antaget 2009-03-18



 7 (64)

Mörbylånga
kommun

Planprogram
BESKRIVNING
Dnr 17/1360
SAMRÅDSHANDLING 2018-06-21 
GODKÄND

Föreliggande programförslag ser likadant ut som det gamla planprogrammet ifrån 
2009. Det nya programförslaget har samma områdesindelning och samma förslag på 
framtida markanvändning som det gamla planprogrammet. Tanken med att lyfta upp 
planprogrammet för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn ånyo är att se över 
om de markanvändningar som övergripande fastslogs 2009 fortfarande är aktuella. 
På dessa år har en viss utveckling skett i Mörbylånga och nya frågeställningar har 
uppkommit.

Den nya programkartan har därför även ett tillägg i form av förändrade förutsätt-
ningar och nya frågeställningar, vilket är lagt som ett raster på programkartan. Dessa 
nya förutsättningar och frågeställningar kommer att diskuteras och utredas under 
samrådstiden, tillsammans med de tidigare föreslagna markanvändningarna.

Dessa nya frågor är:

 -Gestaltningen av ett kustskydd runt Mörbylånga köping. Detta med anledning 
av att stora delar av Mörbylånga köping ligger på marknivåer som i framtiden 
riskerar att översvämmas enligt rapport ifrån SMHI. 

 -Användning och gestaltning av Mörbylånga hamn i delområde 1, som idag 
består av byggnader som i många fall står tomma. Här har även ett villkorat 
köpekontrakt tecknats med en enskild exploatör som huvudsakligen tänker sig 
bostäder, hotell, fritidsanläggning med främst simbassänger samt parkering till 
området m.m.

 -Norra Viken i delområde 2 är detaljplanelagt som ett nytt bostadsområde och 
delvis utbyggt.

 -I delområde 3 fi nns en stor yta avsatt för evenemang och parkområde. Hur 
används och aktiveras detta område på bästa sätt? Finns det utrymme för 
förtätning?
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Nuvarande programkarta

Badplats och pir 

Bostad 
Handel 
Kultur 

Bostad 
Handel 
Service 

Bostad 
Turist- 
ändamål 

2 

3 

1 

Skala 1:4000 N 

Programkarta  
reviderat planprogram för  
Sockerbruksområdet och  
Mörbylånga hamn 

SAMRÅDSHANDLING 

Upprättad 2008-12-17 
Reviderad 2009-03-18 
Frågeställningar 2018-06-21
Dnr 17/1360 

Gräns för planprogram 
 
Gräns för delområden 
 
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: 

Kustskydd
Stora delar av Mörbylånga köping ligger på nivåer som riskerar att översvämmas 
enligt rapport från SMHI. Kustskyddets gestaltning behöver utredas. 

Hamnen
Skala, gestaltning, identitet och användning är viktiga frågor som behöver utredas 
inom hamnområdet. Ett villkorat köpeavtal har tecknats med en enskild exploatör 
som huvudsakligen avser bostäder, hotell, fritidsanläggning och parkering.

Norra viken
Bostadsområdet är detaljplanelagt och delvis utbyggt.

Område för park och evenemang
Hur används och aktiveras detta område på bästa sätt? Finns det utrymme för 
förtätning?

Förändrade förutsättningar och nya frågeställningar

N 50 100 200 300 4000
meter
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Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Mörbylångas norra del och omfattas av det gamla Sock-
erbruksområdet, Bruksparken, Norra Viken, hamnområdet, samt kuststräckan runt 
Mörbylånga. Området avgränsas till viss del av Köpmangatan som utgör entré till 
Mörbylånga köping.

Areal
Planområdet omfattar ca 50 hektar.

Markägoförhållanden
Kommunen äger större delen av marken inom programområdet med undantag av 
fastigheterna:

Sjömannen 5, Magasinet 1, Dammen 1-3, Mörbylånga 11:37-11:49, Mörbylånga 
11:53, Mörbylånga 11:55, Beteby 3:5, Hyacinten 1, Kinne 1-15, Betodlaren 1-7, 
Sockerkokaren 1-2 och 4, och Nattvakten 1-2 och 4 samt 6.

Programområde

Mörbylånga kommun
Mörbylånga Bostadsbolag

Privat ägande
Mörbylånga Fastighets AB

Markägoförhållanden
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Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i planprogrammet bedöms inte:

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. 

Hamnområdet i Mörbylånga anses ha potential till att utvecklas till en central plats för 
invånare och besökare. Inte minst med tanke på den utveckling som vi ser idag där 
gamla hamnområden ofta får ny funktion, och där den gamla tunga hamnverksamhe-
ten ofta ersätts av bostäder och småskalig service-, kultur- och handelsverksamheter. 
Hamnområdet är storskaligt i sin karaktär och har idag ett antal större byggnader som 
till stor del präglar området och upplevelsen av det, tillsammans med det öppna och 
fria läget vid sundet.

Även Sockerbruksområdet har en storskalig karaktär där sockerbrukets huvudbygg-
nad i rött tegel är tongivande i miljön. Ett fl ertal av sockerbrukets industribyggnader 
har idag fyllts med nya verksamheter inom t.ex. hantverk, konst och reparation. Här 
ligger också den kommunala ungdomsgården Zokker. 

Inom aktuellt programområde är följande ställningstagande gjorda, betecknade: 

 -p1 –Kustpromenad – Stråket utmed kusten ska hållas tillgängligt för fotgängare. 
Det fi nns stort behov av åtgärder för klimatanpassning, eftersom stora delar av 
köpingen påverkas av kommande havsnivåhöjningar.

 -v1 –Kvarteret Sjömannen, Lotsen, Styrmannen, Hotellet, Matrosen, Magasinet 
och Dammen – Lämpliga verksamheter i området är framför allt service, 
kultur, bostäder, fritid och handel, gärna i samband med fl erbostadshus, enligt 
planprogrammet ifrån 2009. Den gamla storskaliga hamnstrukturen och de 
kvalitativa byggnaderna kan med fördel bevaras och utvecklas för nya funktioner.

 -b9 –Kvarteret Sjömannen, Lotsen, Styrmannen – I planprogrammet ifrån 2009 
anges bostäder, handel och kultur. Bostäder ska i första hand vara  fl erfamiljshus 
med möjlighet till verksamhet i markplan.  
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Utdrag ur gällande översiktsplan

 -b10 –Kvarteret Matrosen, Magasinet och Hotellet – I planprogrammet ifrån 2009 
anges bostäder, handel och service. Bostäder ska i första hand vara fl erfamiljshus 
med möjlighet till verksamhet i markplan. 

 -n1f1 –Mörbylångaparken – I planprogrammet ifrån 2009 står det att parken 
även fortsättningsvis ska vara park och evenemangsplats. Trädskiktet är tänkt att 
bevaras i samma form, vegetationen i mark- och buskskikt kan tänkas utvecklas.

 -B2 –Norra Viken – Enfamiljshus har börjat uppföras närmast Kalmarsund 
där området har en mycket öppen karaktär med vid utsikt över sundet. Norra 
viken kommer att bebyggas i etapper och området har delats in i fl era mindre 
detaljplaner med upplåtelseformerna fl erbostadshus, radhus och enfamiljshus. 

 -s2 –Norra Viken – Etablering av service, skola och/eller samlingslokal kan vara 
lämpligt inom Norra Viken för att uppnå en blandning av funktioner och allmänna 
mötesplatser. Butiker ska dock i första hand koncenteras till Köpmangatan. 

 -f2 –Evenemangspark – Platsen har länge använts för olika evenemang såsom 
hästhoppning och cirkus och föreslås i planprogrammet ifrån 2009 fortsättningsvis 
ha samma ändamål. Parken ska hållas öppen för evenemang och ska sträcka 
sig från Köpmangatan och vidare norrut. På så vis blir parken tillgänglig ifrån 
Mörbylångas huvudgata. 

 -r1 –Norr om Köpmangatan – Hänsyn till räddningstjänstens utvecklings-
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möjligheter och behov ska tas vid planering. Ytorna ska vara tillräckliga för att 
möjliggöra övningar och tillfällig uppställning av utryckningsfordon.

 -v2 –Västra delen av gamla Sockerbruksområdet –  I planprogrammet ifrån 2009 
anges verksamhet. Andra föreslagna utvecklingsområden (r1 och s1) och dess 
behov ska beaktas och prioriteras i samband med utveckling av verksamheter i 
området.

 -s1 – Fritidsgården Zokker – Utveckling av befi ntliga verksamheter kopplade till 
fritidsgården ska vara möjlig. Utveckling av befi ntliga lokaler i byggnaden som 
idag används som fritidsgård ska kunna rymma fl er grupper och funktioner, som 
exempelvis kulturhus och samlingslokal för fl er grupper. 

 -g1 –Norra infarten (alternativ 1) – I området vid befi ntliga dagvattendammar i 
nordöstra delen av Mörbylånga fi nns planer på att skapa en förlängning av den 
vägsträcka som kommer från kustvägen (väg 943). En ny infart skulle minska 
genomfartstrafi k genom Mörbylånga tätorts östra delar och leda trafi ken direkt ner 
mot den gamla köpingen. Alternativ två är att den östra delen av Köpmangatan 
utvecklas till en rums- och stadsbildande gatumiljö.

 -g/c1 -Köpmangatan – Föreslagen gång- och cykelväg från Rapsvägen och västerut 
utmed Köpmangatan ner till Skansgatan i öster.

Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering.

För aktuellt programområde kan nämnas att i samband med ny bebyggelse ska befi nt-
liga kulturvärden samt de bebyggda områdenas karaktär alltid beaktas och utnyttjas. 
En blandning av boende och verksamheter ska eftersträvas. 

I samband med planering av nya bebyggelseområden eller förtätning i befi ntliga be-
byggelseområden ska även behovet av spridningskorridorer och grönområden beaktas 
för att gynna den biologiska mångfalden samt för att ge utrymme till närrekreation. 
Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning. En inventering av 
bevarandevärda träd ska alltid göras. 

Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i den fysiska miljön, kommunen ska 
verka för en öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram och tillgängliggöra 
befi ntliga vattenområden. Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära 
källan som möjligt. Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det når 
diken, vattendrag eller havet. 

För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska lägsta 
tillåten nivå för nybyggnation +2,5 meter över havets medelnivå regleras. Siffran kan 
komma att justeras i samband med fastställandet av regionala riktlinjer. 
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Kommunen ska verka för miljöanpassade kommunikationer och fl er gång- och 
cykelvägar.

Programförslaget stämmer överens med översiktsplanen

Program för planområdet 
Reviderat planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn, dnr 08/903, 
godkändes 2009-03-18. För delar av det gällande planprogrammet fanns tidigare ett 
planprogram som godkändes 2005-06-13.

Gällande detaljplaner
Inom programområdet fi nns detaljplanerna M2, M6, M24, M34, M57, M59, M71, 
M95, M105, M111 och M114. Programområdet är till viss del ej detaljplanelagt.

Programområde

Detaljplanegränser
Gällande detaljplaner
Pågående detaljplanearbete

Karta över detaljplanelagda områden samt områden där 

planläggning pågår.

Plannummer
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M2: Stadsplan för Mörbylånga köping, upprättad år 1918. Inom programområdet 
berörs hamnområdet där stadsplanen bland annat medger hamn och upplag, industri, 
järnväg, bostadsändamål samt offentlig plantering.

M6: Ändring av stadsplanen för hamnen i Mörbylånga köping, laga kraft-vunnen år 
1944. Ändringen medger bland annat utökat område för industri- och hamnändamål 
samt reglerar byggnadshöjd.

M24: Ändring och utökning av stadsplanen kring Köpmangatan i Mörbylånga tätort, 
laga kraft-vunnen år 1966. Planen föranleddes av järnvägens nedläggning och medger 
på den tidigare järnvägsmarken viss utökning av småindustriområde och bostadsända-
mål, besöksparkering samt en breddning av Köpmangatan. 

M34: Ändring av stadsplan för kv. Lotsen och Sjömannen, laga kraft-vunnen år 1968. 
Ändringen medger en utökad högsta byggnadshöjd i område för magasin, lagerhus, 
handels- och industriändamål.

M57: Förslag till stadsplan för Möbylånga 11:27 m. fl ., laga kraft-vunnen år 1980. 
Detaljplanen reglerar markanvändningen längst österut i programområdet. Här anges 
markanvändningen till industriändamål samt friliggande hus i ett plan. 

M59: Ändring och utvidgning av stadsplanen för Mörbylånga samhälle, fast. Mörby-
långa 1:35 m. fl ., laga kraft-vunnen år 1984. Planen berör den del av Köpmangatan 
som ingår i programområdets sydligaste del och medger en utökad bostadsbebyggelse 
söder om Köpmangatan. Fastigheterna norr och söder om Köpmangatan försågs bland 
annat med utfartsförbud och delvis krav på stängsel.

M71: Detaljplan för kvarteret Hotellet, laga kraft-vunnen år 1991. En frimärksplan 
med syftet att möjliggöra för ett fl erbostadshus om högst 3 våningar på det rivna 
hotellet Vågens fastighet. 

M95: Detaljplan för fastigheten Magasinet 1, ”Hotell och restaurang Kajutan”, laga 
kraft-vunnen år 2005. En frimärksplan med syfte att utöka byggrätten på fastigheten 
Magasinet 1, för utveckling av pågående hotell- och restaurangverksamhet.

M105: Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, Norra Viken, laga kraft-vunnen 
2010. Detaljplanen medger ett stort antal bostäder i programområdets norra del, 
främst friliggande i två plan. Planen medger även ett större område för damm inom 
parkmark. Planen tog avstamp i den tidigare versionen av föreliggande planprogram 
från 2009. 

M111: Detaljplan för Mörbylånga 11:56 m. fl ., Norra Viken, laga kraft-vunnen år 
2013. Planområdet är beläget väster om Bruksparkens dammar och medger bostäder 
i form av friliggande villor. Även denna plan tar avstamp i den tidigare versionen av 
föreliggande planprogram från 2009.

M114: Detaljplan för Mörbylånga 11:68 m. fl ., Norra Viken II, laga kraft-vunnen år 
2014. Planen medger friliggande villor, lokalgata samt natur och innebär en ändring 
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av del av detaljplan M105 från 2010. Planen knyter tydligare än tidigare plan an till 
Mörbylånga köpings rutnätsstruktur.

Omgivande detaljplaner
Till området gränsar detaljplanerna:

M26, M29, M67, M78, M79 och M82.

Pågående planer
Detaljplan för del av Matrosen 1, Mörbylånga hamn

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyg-
gelse med centralt och havsnära läge i form av fl erbostadshus i del av kvarteret 
Matrosen 1. Detaljplanen innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i fl erbostads-
hus fördelade i fyra olika byggnader.

Detaljplan för Mörbylånga 11:54 m.fl ., Norra Viken 1a och 1c

Detaljplanen är en ändring av delar av gällande detaljplaner M105, M111 och M114. 
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 nt-
liga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans med befi ntlig vegetation. 
Gränsen mellan det offentliga rummet, Bruksparken, och det privata, lägenheter och 
uteplatser, ska vara tydlig.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Programområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Programområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintressen 4 kap MB
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 kustban-
det. Planområdet ligger inom Mörbylånga köping och uppfyller därmed kravet för 
undantag från bestämmelser.
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Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa. 

Buller från trafi k och verksamheter är inte idag så höga och bedöms inte öka så att 
MKN överträds. 

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. 

Programområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, 
SE628596- 154217. Vattenförekomsterna har god kvantitativ och kemisk status. 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 
programområdet.

Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej. 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 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 sockerbrukets dammar om till dagvattendam-
mar. Denna åtgärd innebär en ökad reduktion av närsalter till recipienten Kalmarsund 
vilket ger en positiv effekt på miljökvalitetsnormernas ekologiska och kemiska 
status. Ytterligare planerade åtgärder är ett mindre dämme väster om bebyggelsen vid 
Råsockergatan.

Programområdet omfattas av tre avrinningsområden med utlopp i Kalmarsund. 
Stora delar av området utgörs i dagsläget av hårdgjorda ytor där ingen eller liten 
fördröjning och rening av dagvatten sker. Programområdet ligger till stora delar inom 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Tillkommande bebyggelse enligt programförslaget ska anslutas till kommunalt VA. 
Kommande detaljplaner ska reglera mängden hårdgjorda ytor och styra att dagvatten-
hanteringen sker i ett robust öppet system så nära källan som möjligt för att bidra till 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.
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pump ut

utlopp

utlopp

utlopp

Avrinningsområden i Mörbylånga tätort. Programområdet omfattas av tre av dessa avrinnings-
områden. Den röda linjen markerar höjdkurvan 2,5 meter.

Områdesskydd 7 kap MB

Strandskyddsområde
Strandskyddsbestämmelsen är avsedd att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor, på land och i vatten, för växt- och 
djurlivet. Strandskydd råder vid havet, insjöar och naturliga vattendrag och gäller 
både land- och vattenområdet. 

På Öland gäller strandskyddsbestämmelserna 300 meter vid havet och 100 meter vid 
insjöar och naturliga vattendrag. Strandskyddet är upphävt inom den största delen 
av programområdet. Området mellan hamnen och Norra Viken, samt delar av Norra 
Viken och Bruksparken berörs av strandskydd. 

I de fall en detaljplan ändras eller upphävs återinträder strandskyddet enligt tidigare 
bestämmelser med 100 meter eftersom planlagd mark inte omfattades av länsstyrel-
sens beslut 2012-01-27 att utöka strandskyddet
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Programförslaget innebär exploatering inom strandskyddat område. Marken är redan 
ianspråktagen och ligger inom tätorten varför strandskyddet kan upphävas. Strand-
skyddet föreslås upphävas inom detaljplan.

Programområde

Strandskyddat område

Karta över områden som berörs av strandskydd

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Kommunen utgår från en planeringshorison fram till år 2100. Enligt rekommendatio-
ner från Länsstyrelsen baserade på rapport nr 66, Havsnivåer i Kalmar län, från SMHI 
behöver kommunen säkra att bebyggelsen och dess infrastruktur klarar naturligt 
översvämmande vatten upp till +2,8 meter över nollplanet i RH 2000.

Enligt de klimatscenarion vi har att utgå ifrån bedöms medelhavsnivån stiga med ca 
en meter till år 2100. Till detta ska läggas ett tillstånd av högsta högvattenyta. Det 
innebär att havsnivån vid extremvattenstånd med en återkomsttid 100 år kan uppgå 
till + 2,44 i RH 2000. Extremvattenstånd med en återkomsttid på 200 år beräknas 
uppgå till + 2,61 och vid en åtkomsttid på 300 år beräknas extremvattenståndet uppgå 
till +2,72 i RH 2000. 

Stora delar av Mörbylånga köping ligger på nivåer som riskerar att översvämmas vid 
aktuella extremvattenståndscenarier och kommunen arbetar långsiktigt på åtgärder 
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som ska skydda befi ntlig bebyggelse och infrastruktur. Utpekad i översiktsplanen 
fi nns en sträckning av en upphöjd gång- och cykelväg runt hela köpingen som är tänkt 
att fungera som klimatskydd. 

Grundvattennivån förväntas stiga med motsvarande höjd som havsnivån närmast 
kusten. Ju längre in mot land desto mindre blir påverkan på grundvattennivåerna. 
Vid tillfälliga extremvattenstånd bedöms inte grundvattennivåerna påverkas i 
samma utsträckning som havsnivåerna. En mätning av grundvattennivån gjordes vid 
normal högvattenyta, vilket motsvarar en höjning på 0,6 – 0,7 meter över normalt 
vattenstånd. Grundvattennivån var vid mätningen 1 meter under marknivån. Dock 
kan påpekas att dagvatten pumpas bort ur centrala Mörbylånga samhälle varför även 
grundvattennivån kommer att hållas nere via de inkopplade dräneringarna. 

Risk för översvämning till följd av höga dagvattenfl öden fi nns redan idag varför 
dagvatten behöver pumpas ut ur delar av samhället. Mörbylånga tätort har fem sepa-
rerade avrinningsområden där ett av dem har behov av att pumpas och det är inom 
detta område risken för översvämning är som störst. Planprogramsområdet sträcker 
sig över tre av avrinningsområdena. 

Kommande detaljplaner behöver säkra föreslagen bebyggelse mot översvämningar 
till följd av höjda havsnivåer, höjda grundvattennivåer och höga fl öden av dagvatten. 
Dagvattenfl öden behöver studeras i ett större perspektiv och lösas i öppna system nära 
källan.

Värme, torka och vind
Enligt prognoser 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. Till ytor som bedöms alstra 
värme räknas stora asfaltsytor och en tät byggnadsstruktur i mörka färger. Träd 
och grönytor minska effekten av värmeböljor. Inom programområdet fi nns stora 
asfaltsytor men byggnadsstrukturen är gles och majoriteten av byggnaderna har ljusa 
fasadkulörer. Inom programområdet fi nns riklig grönska.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordar-
ter och den platta eller lätt sluttande topografi n. Finkorniga jordarter är potentiellt mer 
känsliga för skred och på Öland saknas i princip fi nkorniga jordar med skredbenägen-
het enligt SGU Risköversikt över fi nkorniga jordarters skredbenägenhet. Med ökad 
nederbörd ökar markens skredbenägenhet. Inom det fl ackt lutande programområdet 
bedöms den ökade risken för skred vara begränsad. 

Längs vissa kuststräckor i kommunen fi nns risk för stranderosion, programområdet 
föreslår ingen byggnation inom eller i närheten av något område där det fi nns risk för 
stranderosion. En höjning av vattenståndet i Kalmarsund innebär ett större vattendjup 
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och att vågornas kraft ökar erosionen i riktning vinkelrät mot stranden. Den kust-
parallella erosionen påverkas av strömmar och av den förhärskande vindriktningen. 
Att den förhärskande vindriktningen förändras över tid är känt men det fi nns inga 
tillgängliga prognoser. Inte heller fi nns underlag som visar att ökade strömmar är att 
vänta. Kuststräckorna längs programområdet består av sand eller grus och fyllning. 
Sand och grus har potentiell hög eroderbarhet. Kalmarsund är långgrunt och strand-
kanterna i området är fl acka vilket minska risken för erosion. Generellt gäller inom 
området att där människan har gjort utfyllnader och byggt fasta anordningar ändrar 
sig kusten mer än där naturen själv fl yttar sand.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genom-
föra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för 
kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen. 
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2018-06-21 har upprättats och bifogas programförslaget. Enligt 
kommunens ställningstagande bedöms/bedöms inte planens genomförande medföra 
en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planens behov av en 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.  En checklista för sociala 
konsekvenser, daterad 2018-06-21 har upprättats och bifogas programförslaget.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
 -Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en fråga om god 
och sammanhållen gestaltning. Tillgänglighet ska beaktas i projekterings- och 
byggskedet. Gällande bygglagstiftning reglerar detta.

 -Närheten mellan rekreations- och fritidsområden samt boende kan öka barns och 
ungas möjligheter att klara sig själva. Tydliga rum, sammanhållen gestaltning och 
säkra trafi klösningar i miljöer där barn och unga vistas är av stor betydelse för 
deras hälsa och säkerhet.
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 -Kommunens intention är att få en variation av boendeformer. Att upplåta bostäder 
som både hyres- och bostadsrätter är betydelsefullt för att uppnå en social 
variation och motverka segregation. 

 -Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd 
och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och annonser. 
Kommunen planerar därutöver en rad möten i olika former för att kunna ta del av 
den samlade kunskapen om tätorten och få en samsyn kring hur Mörbylånga ska 
utvecklas.

 -Programförslaget tar ställning för de principer som uttrycka för ett säkrare 
samhälle i enlighet med BRÅ:s rekommendationer. För att åstadkomma ett säkrare 
samhälle behöver gaturum och andra offentliga rum förtydligas. Gestaltningen av 
de offentliga rummen är av stor vikt för den upplevda säkerheten. 

 -Programförslaget möjliggör för fritids-, handel-, service- och 
rekreationsverksamhet inom ett centralt område som är lättillgängligt till fots, med 
cykel samt med buss. Inom programområdet fi nns också bostäder. Detta kan bidra 
till mer levande offentliga rum med en tydligare identitet.

Kommunala beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-01 § 25 att uppdra till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att revidera planprogram för Sockerbruksområdet och Mörby-
långa hamn senast godkänt av kommunfullmäktig den 18 mars 2009.

Kommunala beslut i övrigt
Ett avtal om utvecklingen av Norra viken mellan kommunen och Ecodom AB har 
godkänts av kommunfullmäktige 2008-11-24.

En slutuppgörelse mellan Kalmar Lantmän och kommunen har godkänts av kom-
munfullmäktige 2008-06-16 § 93.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-10-24 § 169 att detaljplaneläggning för 
fastigheten Matrosen 1 kan påbörjas.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-09-23 § 191 att bevilja bygglov på 
Sockerbruksområdet för nybyggnad av affärsfastighet, Kalmar Lantmäns nya butik.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-15 § 150 att bevilja bygglov på 
Sockerbruksområdet för nybyggnad av affärsfastighet, ICA:s nya butik. 

Ett villkorat köpeavtal gällande Matrosen 1, Hotellet 1, Lotsen 5, Lotsen 6, Lotsen 7, 
del av Lotsen 8, Sjömannen 3, Sjömannen 4, Sjömannen 5, Styrmannen 1 och del av 
Mörbylånga 11:27 och Mörbylånga 12:2 har tecknats mellan Salman Investments AB 
och kommunen, undertecknat 2016-04-06. Exploateringens ändamål enligt köpekon-
traktet är hotellanläggning, bostäder, butiker samt utställningslokaler. Bilaga 1 till 
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köpkontraktet specifi cerar ändamålet till bostäder, hotellanläggning med komplemen-
terande spa-anläggning, simbassänger och andra fritidsanläggningar, en badstrand, 
park, parkeringsytor och infart till hotellområdet, samt kulturändamål, utställningar 
och andra verksamheter (det sistnämnda avser området där tennisbanorna fi nns idag). 
Se dispositionsförslag nedan. Salman Investments AB äger rätt att under avtalstiden 
tillträda respektive fastighet/etapp tidigast när detaljplan för fastighet/etapp vunnit 
laga kraft. Avtalet giltighetstid är två år. Förlängning av kontraktet har beviljats av 
Mörbylånga kommun med 24 månader, till 2020-04-06.

Dispositionsförslag Salman Investments AB
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Historik och bakgrund
Mörbylånga köping grundades 1820 genom beslut av Carl XIV Johan. Med sitt 
ursprung placerat på en halvö eller näs, utgjorde hamnen redan på tidiga kartor ett 
väsentligt inslag.

Mörbylånga hamn
Historiskt har hamnen haft stor betydelse som handelshamn bl.a. för sockerbruks-
verksamheten med anslutning till järnvägen (lades ner 1962). Mellan åren 1953 och 
1973 skeppades ca 40 000 ton årligen via Mörbylånga hamn. Färjetrafi k till Kalmar 
bedrevs i 84 år fram till 1950.

Mörbylånga hamn 1930

Byggnaderna i hamnen har haft diverse funktioner kopplade dels till sockerbruks-
verksamheten, dels för spannmålshantering, där tidigare järnvägen anslöt. Järnvägs-
stationen fi nns fortfarande kvar strax söder om Fabriksgatan och vissa spår av 
järnvägsspåren kan fortfarande skönjas.

Miljön i Mörbylånga hamn är av högt kulturhistoriskt värde som en av de byggda 
miljöer i kommunen som bäst uttrycker 1900-talets industrialisering av jordbruket 
och i hanteringen av dess produkter. På en liten yta trängs storskaliga sorterings- och 
lagringsanläggningar för spannmål, baljväxter och socker. Byggnaderna, hamnen, 
järnvägen och även det närbelägna sockerbruksområdet bildar en miljö som visua-
liserar olika viktiga aspekter av det sydöländska jordbrukets förutsättningar under 
större delen av 1900-talet.(Utdrag ur Mörbylånga Kommuns Industriarv, Länsmuseet, 
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daterad 2008-01-28.)

I södra delen av hamnen låg det anrika ”Hotell Mörbylånga”, vilket revs 1991 och 
rivningen betraktas av många som ett sår i Mörbylångas själ.

I söder ansluter hamnområdet till Mörbylånga köping, med karaktäristisk, småskalig 
kvartersbebyggelse, huvudsakligen i form av trähus.

Sockerbruksområdet
Vid sidan av cementfabriken i Degerhamn har ingen industri betytt så mycket för 
södra Öland som Mörbylånga sockerbruk. Sockerbruket som fanns under större 
delen av 1900-talet, har inte bara gett mängder av människor arbete, det har utgjort 
en grundförutsättning i utbyggnaden av Mörbylånga samhälle, och bidragit till det 
Öländska jordbrukets utveckling.

Sockerbruksområdet ligger i norra delen av Mörbylånga samhälle, och sträcker sig 
från huvudgatan, Köpmangatan, till Kalmarsund. Området nyttjades av Sockerbolaget 
från år 1907 fram till 1992, då verksamheten lades ner.

Kvar på området fi nns idag några hus som återbrukas. Den gamla paketeringen har 
byggts om till ungdoms- och aktivitetshuset Zokker. En annan byggnad utnyttjas som 
återvinningsstation. Kvar i området fi nns de dammar som användes för att ta tillvara 
och rena processvatten. Av sockerbruksmiljön återstår endast enstaka delar och det 
går inte längre att utläsa några sammanhang i denna miljö. Än mindre något om hur 
man gör socker eller om hur det var att arbeta vid sockerbruket. Inte desto mindre 
är området och de rester av bruket som fi nns där viktiga. De symboliserar ännu den 
centralpunkt på södra Öland som sockerbruket var, en centralpunkt som vid varje 
kampanj fi ck Mörbylånga att sjuda av liv. (Utdrag ur Mörbylånga Kommuns Industri-
arv, Länsmuseet, daterad 2008-01-28).

Mörbylånga hotell, rivet 1991
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Sockerfabriken

Förutsättningar och förändringar 

Nuvarande förhållande markbeskaffenhet  

Geotekniska förhållanden 
Marken inom programområdet har översiktligt studerats av Vägverket Konsult, 
rapport daterad 2001-10-22 och av WSP, både översiktligt och fördjupat i rapporter 
daterade 2006-10-02 och 2008-12-12.

Ur upprättade rapporter kan markens geotekniska beskaffenhet beskrivas per delom-
råde enligt följande:
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Delområde 1

Inom större delen av området består jorden av högst 2 m fyllningsjord, och därunder 
högst 3 m naturliga jordlager av sand, silt eller lera, vilka i sin tur vilar på friktions-
jord av sand eller morän.

Vattenytan var vid utförda mätningar belägen på nivåer mellan ±0 och +0,5.

Byggnader kan troligen utföras utan några omfattande grundförstärkningsåtgärder. 
Befi ntlig fyllnadsjord och förkommande lös jord bör dock bortschaktas, och ersättas 
med ny packad friktionsjord. Gator och vägar kan troligen utföras utan förstärknings-
åtgärder.

Inom östra delen samt ett mindre område i nordväst består jorden av cirka 1,5 – 3 m 
fyllningsjord, och därunder högst 3 m lösa jordlager av gyttja, silt och lera som i sin 
tur vilar på friktionsjord av sand eller morän. I nordöst har även påträffats hushållsav-
fall och rivningsrester mm i fyllningsjorden.

Vattenytan var vid utförda mätningar belägen på nivåer mellan ±0 och +0,5.

Grundförstärkning erfordras troligen för alla typer av byggnader där sättningar ej kan 
accepteras. Grundförstärkning utförs lämpligast genom grundläggning på pålar. För 
att undvika sättningar på gator och vägar i bruksskedet kan exempelvis förbelastning 
utföras.

Delområde 2 

Jorden inom åkermarken i öster består av 0,5 - 1 meter sand eller silt som vilar på fast 
friktionsjord. Vattenytan var vid utförda mätningar belägen på nivåer mellan +1 till 
+2.

Byggnader kan troligen grundläggas på konventionellt sätt utan några grundförstärk-
ningsåtgärder. Gator, vägar och yttre ytor kan troligen utföras utan grundförstärkning.

Delområdets västra del är numera exploaterad, utom den del som ansluter närmast 
norr om dammarna och öster om befi ntlig bebyggelse. Här har massor schaktats bort 
och marken är grovt avbanad. Undersökningar innan exploatering angav att jorden 
bestod av högst 8 m fyllningsjord, och därunder 0,5 - 2 m organisk jord, som i sin tur 
vilade på fast friktionsjord. Vattenytan var vid utförda mätningar belägen på nivåer 
mellan +0,5 till +1,5.

Inom dammområdet har inga geotekniska undersökningar utförts.

Delområde 3 

Jorden består av ca 1 m fyllningsjord, och därunder högst 2 m silt, lera eller gyttja 
som sin tur vilar på fast friktionsjord.

Vattenytan var vid utförda mätningar belägen på nivå +0,5.
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Byggnader kan troligen att utföras utan några omfattande grundförstärkningsåtgärder. 
Viss utskiftning av fyllningsjord och lös jord kan dock erfordras, särskilt i västra 
delen. Gator och vägar kan troligen utföras utan förstärkningsåtgärder.

Geotekniska utredningar inom programområdet
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Markföroreningar
Inom programområdet fi nns pågående och nedlagda verksamheter som har och kan ha 
gett upphov till markföroreningar. 

Dammar inom Bruksparken

Delområde 1 har undersökts av WSP i en översiktlig markmiljöteknisk utredning, 
daterad 2006-10-02. Resultatet här visar att det bl a fi nns föroreningar i form av PAH 
med koncentration över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) och koncen-
trationer av metaller och olja över riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM).

En förtätad miljöteknisk utredning är utförd av WSP, daterad 2007-12-10, för 
fastigheten Matrosen 1 i den sydvästra delen av delområde 1. Denna visar på något 
förhöjda halter av arsenik och cancerogena PAH i den västra delen av fastigheten. 
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppstår vid ofullständig förbränning och 
fi nns bl a i olika tjärprodukter, avfalls- och smörjoljor etc. PAH tas lätt upp genom 
huden, men kan också komma in i kroppen via inandning av damm eller t ex om 
man äter mat eller snusar med förorenade händer. Flyktigheten för de fl esta PAH är 
normalt låg varför risken för att exponeras via andningsvägarna är liten. Vissa av 
PAH-föreningarna är cancerogena. Underökning har även gjorts gällande pesticider, 
då dessa har hanterats av Lantmännen. Ingen förekomst går att påvisa.

En kompletterande provtagning har även gjorts av WSP, daterad 2012-08-24, i den 
norra delen av hamnen i delområde 1. Vid piren visade provtagningen att området 
innehåller oljekolväten. Oljeföroreningarna ansågs ha avgränsats till den nordvästra 
delen av piren, där en oljepump tidigare har funnits. Inga oljehalter över riktvärde för 
MKM har påvisats. Vid fastighet Styrmannen 1 strax sydöst påträffades kadmium och 
bly vid provtagningarna. Inga halter över MKM påträffades. 

En förtätad miljöteknisk markundersökning gjordes av WSP 2008-12-12 för den 
östra delen av delområde 1 samt den norra delen av delområde 3. Inom området har 
PAH, kvicksilver samt kadmium påträffats i tre olika provpunkter. Halterna ligger 
över generellt riktvärde för känslig markanvändning men överstiger ej riktvärdet för 

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

f.d. deponi
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mindre känslig markanvändning. I den nordöstra delen av delområde 1 fi nns en gam-
mal deponi. Deponins utbredning och volym undersöktes och deponin beräknades 
innehålla ca 5000 m3 massor vilka i huvudsak innehåller hushållsavfall. PAH och 
zinkhalter överskred riktvärden för MKM. 

Den f.d. deponin har utretts ytterligare i samband med en inventering och MIFO-
klassning av kommunens gamla deponier. Deponin har klassats till riskklass 3, måttlig 
risk. Tippen är inte täckt med några täta lager och avfallet underlagras av sjösediment, 
lera och sand. Generellt är halterna av tungmetaller förhöjda med halter för fl ertalet 
ämnen motsvarande 2-4 gånger MKM-värdet. Det gäller framförallt zink, bly, koppar, 
barium och kvicksilver. Spridningsförutsättningarna bedöms som stora i och med 
närheten till Kalmar sund. Områdets känslighet bedöms som stort och skyddsvärdet 
som måttligt. Utifrån fl ygfoton bedöms tippen ha avslutats i mitten av 50-talet, när 
tippen i Kleva började användas. Då tippen ligger inom exploateringsområde bedöms 
att massorna bör grävas bort i samband med anläggning/byggnadsarbete. Att täta 
tippen är svårt med anledning av närheten till Östersjön.

Inom programområdet fi nns det enligt länsstyrelsen 5 kända MIFO-objekt (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden). Dessa är potentiellt förorenade områden:

 -Mörbylånga hamn, där det tidigare har bedrivits handelstrafi k, ej riskklassad.

 -F.d. brädgård (Anderssons Trä), där det tidigare bedrivits sågverk utan doppning/
impregnering, ej riskklassad.

 -Åkeriverksamhet, ej riskklassad.

 -Mörbylånga återvinningscentral, ej riskklassad. 

 -Fjärrvärmeverk, ej riskklassad.

Föreslagna förändringar markbeskaffenhet 

Geotekniska förhållanden 
Vid exploatering inom programområdet bör platsspecifi ka geotekniska undersök-
ningar utföras.

Markföroreningar 
Inom de områden där föroreningar är konstaterade bör en platsspecifi k åtgärdsutred-
ning utföras. Åtgärdsutredningen bör ta hänsyn till platsens specifi ka förutsättningar i 
samband med detaljprojektering.
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Nuvarande förhållande natur

Mark och vegetation

Delområde 1

Inom delområde 1, hamnområdet, är marken till största del bebyggd och hårdgjord. 
På vissa håll i hamnområdet har byggnader rivits och på ruderatmarken har ny växt-
lighet etablerat sig. Här växer främst tork- och störningståliga växter som kornvallmo 
och blåeld. 

I de centrala delarna av området ligger Mörbylångaparken. Parken omges av ett 
staket och används för evenemang och marknad, här fi nns bland annat en liten scen 
och mindre rödmålade träbodar. Växtligheten domineras av högväxta ekar som ger 
skugga och utgör ett grönt tak. I övrigt är marken gräsbevuxen. Precis väster om 
Mörbylångaparken fi nns en gräsyta med storvuxna och karaktärsskapande ädellövträd 
som ek, lind och kastanj. Här låg tidigare hotellet Vågen som revs 1991. Precis söder 
om ”Segelladan” som arrenderas av Mörbylånga båtklubb fi nns Segelparken, en liten 
iordninggjord och blomstrande park med växtlighet i form av fruktträd och blom-
mande buskar som syrén och skogsolvon. Längs segelladans södra sida växer rosor 
och andra perenner, här fi nns också bänkar att sitta på. 

Nytillkommen växtlighet vid hamnen
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Sydost om bryggorna i norra delen av hamnen fi nns en öppen gräsyta som används 
i simskolans verksamhet. Här fi nns också ett litet omklädesbås. Strandpromenaden 
tar vid här och leder vidare in i delområde 2. Strandpromenaden består delvis av en 
fl äderblomsallé i vars västra ände en liten glänta kallad för Bruksrasten öppnar sig 
med sittplatser och grillmöjligheter. Delområdets östra del består ruderatmark med 
växtlighet bestående av gräs, träd såsom björk, sälg och fågelbär, och buskväxtlighet, 
bland annat vresros och fl äder. 

Bruksrasten i delområde 1
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Delområde 2 och 3

Inom Sockerbruksområdet (delområde 2 och 3) består delar av marken av utfyllnads- 
och restmassor från bethanteringen. Upplagen av restmassor har på vissa håll skapat 
stora höjdskillnader i området. Resterna märks främst i Bruksparken (inom delområde 
2), där det på bruksvallarnas krön fi nns en gångstig som ger vackra utblickar över 
Bruksparken, Kalmarsund, köpingen och den nya bebyggelsen i Norra viken. Innan-
för bruksvallarna befi nner sig sockerbruksdammarna. Dammsystemet användes under 
sockerbrukstiden vid tvättning av betor. För att inte grumling skulle ske i Kalmarsund 
nyttjades dessa för sedimentering. Vatten till sockerbetstvätten togs ifrån havet och 
vattnet leddes sedan ut igen till havet via en kulvert. Idag får dammarna tillförsel av 
vatten ifrån Resmobäcken.

Bruksparken är iordningställd med stigar, vägar och bl.a. ett utsiktstorn. Vegetationen 
här består främst av fl äder, brännässlor och andra kväveälskande växter.

Vid Norra Viken (inom delområde 2) har massor schaktats bort och här har 
växtligheten ännu inte tagit nämnvärd fart. I norr avgränsas programområdet av en 
bevarad växtridå bestående av främst fl äder. Växtridån fungerar också som ett upphöjt 
promenadstråk med en liten stig inne bland fl äderbuskarna. Stigen mynnar ut vid 
Kalmarsund och här fi nns även en sittplats som är i behov av upprustning. 

Fläderblomsallé inom delområde 2

Östra delen av område 2 består fortfarande av jordbruksmark.

Inom område 2 fi nns även stora bestånd av Odört, en mycket giftig växt, vilket har 
föranlett Länsstyrelsen att sätta upp varningsskyltar i området. 
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Söder om dammarna rinner Resmobäcken och söder om denna (delområde 3) fi nns 
ett parkstråk med lummig lövträdsvegetation i form av ask, på vissa håll täckt av 
murgröna. I parkstråkets västra ände syns spår av den gamla järnvägen och här fi nns 
också en liten rastplats kallad för Vågparken. Här fi nns även hårdgjord yta och as-
faltsmassor i högar som ännu inte har omhändertagits. Vid ”Hästhoppningen”, parken 
öster om f.d. Coop, fi nns oxelträd i en allé längs Köpmangatan.

Rödlistade arter
Inom programområdet fi nns ett antal lokaler med rödlistade växt- och insektsarter 
som är upptagna i ArtDatabanken. Följande karta samt tabell visar inrapporterade 
rödlistade kärlväxter, insekter och grod- och kräldjur. ArtDatabanken har till uppgift 
att ta fram rödlistor som beskriver arternas status för landet som helhet. Nogrannheten 
på punkterna på kartan varierar med 0-100 meter.

Träd täckta med murgröna i delområde 3
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Svenskt namn Latinskt namn Kategori
Kösa Apera spica-venti NT - Nära hotad
Skogsalm Ulmus glabra CR - Akut hotad
Etternässla Urtica urens NT - Nära hotad
Sandådra Camelina microcarpa VU - Sårbar
Åkerrättika Raphanus raphanistrum VU - Sårbar
Stenfrö Lithospermum offi cinale NT - Nära hotad
Bolmört Hyoscyamus niger NT - Nära hotad
Ask Fraxinus excelsior EN - Starkt hotad
Piggtistel Carduus acanthoides NT - Nära hotad
Kavelhirs Setaria viridis NT - Nära hotad
Odörtsblomväxlare Agnopterix alstromeniana NT - Nära hotad
Ängsmetallvinge Aethes beatricella VU - Sårbar
Landplanarie Adscita statices DD - Kunskapsbrist
Odörtsplattmal Microplana terrestris NT - Nära hotad
Hasselsnok Coronella austriaca VU - Sårbar

Utöver dessa fi nns ett stort antal observationer av rödlistade fåglar, främst i dam-
marna och i hamnen. Områdets speciella karaktär innebär att ett fl ertal fågelarter 
gynnas. Inrapporterade i ArtDatabasen återfi nns 67 arter, bland andra sädås, stjärtand, 

Programområde
Rödlistade kärlväxter
Rödlistade insekter
Rödlistade grod- och kräldjur

Rödlistade arter inom programområdet, fåglar ej inkluderade.
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årta, brunand, bergand, ejder, svärta, rapphöna, smålom, gulhämpling, vinterhämp-
ling, rosenfi nk, lappsparv, gulsparv, ortolansparv och sävsparv. Alla dessa arter 
karaktäriseras som sårbara (VU) eller nära hotade (NT).

På grund av sin fågelrikedom och det tätortsnära läget har Bruksparken och dess 
dammar blivit ett populärt rekreationsområde för såväl fågel- som naturintresserade. 
Skansenskolan använder området i utbildningssyfte.

Radon
Enligt kommunens översiktliga underlag fi nns risk för höga radonhalter i hamnområ-
det. Innan exploatering sker bör därför en radonteknisk utredning genomföras för att 
visa om byggnation behöver ske i radonsäkert utförande. 

Marknivå

Delområde 1

Inom delområde 1 varierar marknivåerna från +0,5 meter och +2,5 meter i hamnen, 
till +2,0 meter och +3,0 meter på naturmarken i öster.

Delområde 2

Inom Bruksparken varierar marknivåerna från cirka +1,0 meter till +8,5 meter. 
Det fi nns dock nivåer som är så låga som +0,0 meter i parkens centrala delar. På 
jordbruksmarken i delområdets östra delar varierar marknivåerna mellan cirka +1,5 
meter och +2,5 meter. Inom delområdets västra delar, planlagda för bostäder, varierar 
marknivåerna mellan cirka +2,0 meter till drygt +3,0 meter. I detaljplan anges en 
lägsta golvhöjd på +2,5 meter. 

Delområde3

Inom delområde 3 varierar marknivåerna från cirka +2,5 meter i väster till cirka +3,5 
meter i öster vid Zokker. Vid infarten till Köpmangatan är nivån +3,3 meter. 

Fornlämningar
Inga fasta fornlämningar eller kulturlämningar fi nns inom programområdet. 



 37 (64)

Mörbylånga
kommun

Planprogram
BESKRIVNING
Dnr 17/1360
SAMRÅDSHANDLING 2018-06-21 
GODKÄND

Föreslagna förändringar natur

Mark och vegetation

Delområde 1

Inom de sydvästra, västra och norra delarna av delområde 1, hamnområdet, sker inga 
större förändringar då ytan redan idag är exploaterad och naturmiljön är av mindre 
omfattning. 

I områdets centrala del fi nns ”Parken”, en lummig parkyta med en pelarsal av ek 
som fungerar som folkpark, dansplats och marknadsplats. Detta är en viktig plats för 
hela Mörbylånga som ska förstärkas och tillgängliggöras. Inhängnaden ska tas bort 
och växtligheten kan ses över för att bidra till at området för ett ljusare och öppnare 
intryck. den lummiga karaktären kan kompletteras och utvecklas med en mer kulti-
verad parkdel som kan få karaktär av en mindre botanisk trädgård med spännande 
växter. Dessa olika parkrum kompletterar bostadsbebyggelse, ytor för fritid (tennis, 
boule etc.), samt bebyggelse för kulturändamål såsom gallerier och utställningslokaler 
mm. 

De östra delarna av delområde 1, främst bestående av gräsmarker, kan utvecklas för 
bostäder och/eller turismverksamhet, vilket ger iordningställd tomtmark.

Längs stranden fi nns en zon där allmänheten kan röra sig fritt i nordostlig riktning och 
nå Mörbylångaleden norr om programområdet. Denna rekreativa zon ska bevaras och 
utvecklas.

Delområde 2

Inom delområde 2 har den västra delen exploaterats med enbostadshus. Inom 
delområdets norra och östra del ges möjligheten att exploatera den kvarvarande 
jordbruksmarken för bostadsändamål, vilket ger iordningställd tomtmark.

Dammarna inom delområde två har restaurerats och kopplats samman med av-
vattningsområde i nordost. Vattnet går från jordbruksmarken i nordost och mynnar ut 
i den östra dammen. Genomströmningshastigheten är låg, något som ger en effektiv 
närsaltsreducering innan vattnet leds ut i havet. För att ytterligare effektivisera 
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processen krävs dock en utökning av dammarealen. Ett område för detta pekas ut i 
befi ntlig detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, inom området pågår dock en detalj-
planeändring och utformningen av en eventuell damm ses över i samband med detta. 

Hålls utloppet i Kalmarsund öppet kan dammarna också fungera som reproduktions-
område för exempelvis gädda. 

Delområde 3

Inom delområde 3, mellan Bruksparken och bostadsområdet vid Köpmangatan, 
föreslås grönytan som park. Denna yta kan användas för event som hästtävlingar 
eller andra ytkrävande arrangemang. En större yta förslås sparas för uppställning 
och cirkusverksamhet, strax öster om parken. Område 3 tangerar också infarten till 
delområde 2, Norra Viken, och i framtiden kan entrén till område 1 även ske härifrån. 
Det är därmed viktigt att gaturummet även framledes studeras och utformas med 
omsorg. 

Samtliga delområden kopplas samman av ett parkstråk där Resmobäckens stenskodda 
del utgör det centrala elementet.

Rödlistade arter
I samband med upprättandet av detaljplaner bör kontakt tas med sakkunniga. 
Uppföljning av Länsstyrelsens inventering ska ske i samband med detaljplanering. 
Dammområdet i Bruksparken och eventuella tillkommande dammar kommer även 
fortsättningsvis att utgöra en skyddad plats för fågellivet. I och med att tillgänglig-
heten för allmänheten ökar kan det bidra till en större förståelse för naturen och dess 
bevarandevärden. I samband med upprättande av detaljplaner bör samråd ske i tidigt 
skede med sakkunniga.  

Radon
Innan exploatering sker bör en radonteknisk utredning göras. Om inte särskilda 
radonmätningar visar låga värden bör byggnader konstrueras radonskyddade.

Marknivå
Delar av programområdet kan översvämmas på grund av den låga marknivån. Detta 
gäller framför allt hamnområdet i delområde 1. Inom delområde 2 och 3 fi nns goda 
förutsättningar att modellera marknivån med befi ntliga massor som redan fi nns inom 
området. För att undvika negativa konsekvenser ska en lägsta golvnivå inomhus om 
+2.8 meter över nollplanet hållas. Ytterligare utredningar behöver göras i kommande 
detaljplanearbeten.
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Nuvarande förhållande bebyggelse

Bebyggelsen inom delområde 1 är främst knuten till den tidigare industrihamnverk-
samheten och delvis riven, inom delområde 2 fi nns nyuppförda villor, medan område 
3 innehåller både villor, servicelokaler och butiker samt rester från sockerbruksverk-
samheten.

Delområde 1
På den västra piren närmast havet fi nns Hamnkontoret, en mindre gul träbyggnad som 
uppfördes 1912. På samma pir fi nns söder därom en möteslokal för kommunen som 
kallas för Vindöga, uppförd år 2010-2011. På fastighet Matrosen 1, längs den södra 
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inre kajkanten, fi nns en lagerlokal för båtar. 

Vid hamnens östra kajkant fi nns, från norr till söder, fastighet Sjömannen 3, en röd 
byggnad som tidigare använts som spannmålsmagasin, senast av företaget Odalman-
nen, men som nu står tom. Byggår dateras till ca år 1920. Söder om denna fi nns en låg 
ljusgul byggnad som tidigare använts som lagerlokal, men som nu även står tom. Här 
arrangerades en ostfestival under Ölands Skördefest hösten 2017.

Därefter, på fastighet Sjömannen 5, fi nns en högrest betongsilobyggnad som uppför-
des 1948, vilken Lantmännens centralförening tidigare använt, men som nu även står 
oanvänd. Tillhörande denna fi nns en grön sidobyggnad, vilken uppfördes 1969 och 
har använts som torkanläggning. 

På nästföljande fastighet, Lotsen 7, fanns tidigare en silobyggnad som uppfördes av 
AB J Bruun 1968 och användes för spannmålshantering fram till 1998, men som 
numera är riven (revs 2015-2016). Därefter på fastighet Lotsen 5, fanns tidigare en 
låg gul byggnad kallad för Gula Ladan, som likaså numera är riven (revs 2015-2016). 

På Lotsen 8  fi nns Segelladan, en röd låg träbyggnad uppförd 1956 som arrenderas av 
Mörbylånga båtklubb och vintertid används för förvaring av båtar. 

Öster om den östra kajkanten, på fastighet Styrmannen 1, fi nns en ljusgrön byggnad 
som uppfördes 1936 som materialbod för hamnförvaltningen, men som numera 
huserar en konsthall.

Till vänster: Mörbylånga konsthall
Till höger: I förgrunden Lantmännens centralförenings silo, 
framför den en lagerlokal, och till höger Odalmannens 
spannmålsmagasin.
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Söder om denna har det tidigare funnits en brädgård, men denna verksamhet har 
upphört och tillhörande byggnader har rivits (2015-2016) förutom en mindre ljusblå 
träbyggnad. Utanför denna byggnad fi nns även rester av ett schackrutigt golv.

Söder om hamnen fi nns det tidigare stationshuset samt hotell och restaurang Kajutan, 
där köpingen kopplas samman med programområdet.

Ytterligare information om byggnaderna i Mörbylångas hamn fi nns att läsa i ”Inven-
tering av byggnader Mörbylånga hamn 2004-07-22, reviderad 2008-12-09, reviderad 
2018-06-21”.

Delområde 2
Närmast kusten, i det område som kallas för Norra Viken, har det på senare år 
uppförts villor.

Villorna vid Norra Viken. Här finns även en kommunal brygga.
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Delområde 3
Bebyggelsen inom delområde 3, sockerbruket, består främst av rester av byggnader 
använda under sockerbruksepoken. Dessa består av:

 -Kamerala villan

 -f.d. Sockerpaketeringen - som numera huserar fritidsgården Zokker

 -Betforlager– som numera är återvinningscentral

 -Kampanjehemmet (Mörby Hotell) - vandrarhem/hotell

 -Vågstationen

Inom programområdet varierar verksamheterna från fritidsgården Zokker till butiker 
(ICA och Swedish Agro) och verkstäder. Här fi nns även en panncentral (fjärrvärmean-
läggning).

I den västra delen av delområdet, längs med Köpmangatan ligger ett äldreboende, 
Villa Viktoria. I anslutning till äldreboendet ligger lägre villabebyggelse med enfa-
miljshus 

Byggnader och viktiga platser inom delområde 3
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Panncentralen till vänster och Zokker till höger

Kampanjehemmet

Vågstationen

Kamerala villan

ICA
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Föreslagna förändringar bebyggelse
I dokumentet ”Mörbylånga kommuns industriarv (Industriarvsprojektet, rapport, 
Kalmar läns museum, 2008-01-28)” anges åtgärdsförslag för Mörbylånga hamn och 
sockerbruksområdet;

1. Tillförsäkra de bevarade byggnaderna från sockerbruket ett skydd i detaljplan mot 
rivning och exteriör förvanskning (om så ej redan skett).

2. Utveckla en skolaktivitet utifrån sockerbruksmiljön och sockerbrukshistorian med 
syfte att lära sig om många ämnen, utifrån den kanske mest centrala lokala historien i 
Mörbylånga. Möjligen som årligen återkommande aktivitet ”Kampanjen”.

3. Driva frågan om utvecklingen av hamnen och Sockerbruksområdet vidare, inte 
minst genom att utreda både kulturhistoria och alternativa användningar för byggna-
der i hamnen.

Med utgångspunkt i dessa åtgärdsförslag föreslås följande för byggnationen i pro-
gramområdet:

Delområde 1
Inom de västra delarna av delområde 1 föreslås att området längs med kajen exploate-
ras med bostäder samt verksamheter i form av handel och kultur.

Utformningen av kommande byggnader i hamnen bör vara i skala med befi ntliga 
byggnader. I de södra delarna av delområde 1 föreslås en lägre bebyggelse för att 
ansluta till den lägre skalan i stadsbebyggelsen. I anslutning till kajen föreslås även 
yta för byggnader kopplade till service för marinan.

På platsen där Hotell Mörbylånga tidigare låg samt vid busstationen och västerut 
föreslås bostäder, handel eller annan publik verksamhet.

I norra delen av delområde 1 föreslås bostäder, kultur och fritid och handel. På ytan 
närmast dammarna i öster, föreslås en användning i form av bostad och/eller turist-
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verksamhet. Här fi nns möjlighet att exempelvis lokalisera en turistanläggning i form 
av hotell eventuellt kombinerat med simanläggning.

I samband med att planprogrammet reviderades 2008-2009, lät kommunen utföra en 
byggnadsteknisk utredning av byggnaderna på fastigheterna Lotsen 5, Lotsen 7 och 
Sjömannen 5, daterad 2008-11-21. Denna utredning bifogas som bilaga. I samband 
med att planprogrammet upprättades 2004-05-03 utfördes en inventering av byggna-
derna i hamnen. Denna inventering har reviderats och bifogas som en bilaga. Med i 
inventeringen fi nns byggnader som avses rivas och bevaras.

Hamnkontoret - Byggnaden föreslås vara kvar och ingen förändring avses utföras. 
Byggnaden bör bevara sin enkla karaktär.

En möjlig framtida utformning av hamnområdet

Hamnkontoret



46 (64)

Mörbylånga
kommun

Planprogram 
BESKRIVNING
Dnr 17/1360
SAMRÅDSHANDLING 2018-06-21
GODKÄND

Sjömannen 3

Sjömannen 3 - Den ursprungliga exteriören bör återställas. Byggnaden kan komplet-
teras med tillägg med ”hamnkaraktär”.

Sjömannen 5 (Lantmännens centralförenings silo) - Byggnaden med sin volym och 
tunga materialkänsla bidrar mycket till hamnens karaktär. Byggnaden är både funk-
tionellt och byggnadstekniskt förenad med svårigheter att återanvända. Kostnader 
för ombyggnad uppskattas motsvara ungefär kostnad för nyproduktion. Då även 
kostnader för rivning av byggnad torde bli relativt kostsam bl a genom höga krav på 
omhändertagande av material bör ytterligare studier göras avseende frågan om alter-
nativ användning kontra rivning av byggnaden i samband med detaljplaneläggning. 

Erfarenheten säger att dessa betongsilos är relativt svåra att konvertera till ny använd-
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ning. Det är dock mycket viktigt för den framtida utvecklingen av hamnen och hela 
dess miljö att byggnader som ej fi nner någon användning ersätts av ny bebyggelse 
eller att platsen på annat sätt omhändertas. Byggnader på Sjömannen 5 skulle vid 
rivning kunna ersättas med ny bebyggelse som genom skala återknyter till silosbygg-
naderna.

Sjömannen 5

Lotsen 7 (Stålplåtsilos) - Den andra av de två tidigare dominerande silosbyggnaderna 
invid hamnbassängen, var Lotsen 7, stålplåtsilon, som revs 2015-2016.

Enligt den översiktliga byggnadstekniska besiktning som är utfördes 2008 kan kon-
stateras att det torde vara förenligt med avsevärda kostnader samt byggnadstekniska 
och funktionella svårigheter även avseende denna byggnad om den skall nyttjas för 
ny användning. 

Men byggnaden ansågs avsevärt bidra, med sin volym och materialitet, till hamnens 
karaktär. Byggnaden, tillsammans med silon på Sjömannen 5, ansågs vara viktiga 
som bärare och bevarare av denna hamnkaraktär. Den specifi ka hamnkaraktären med 
dess speciella arkitektur bör kunna bibehållas om än genom nybyggnation.
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För övrigt avses konsthallen (Styrmannen 1), Kajutan och stationshuset (Magasinet 1) 
bevaras.

Från vänster: Sjömannen 3, Sjömannen 5, och numera rivna Lotsen 7

Stationshuset
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Delområde 2
Tillkommande bebyggelse inom området Norra Viken planeras att bestå av både 
villor, parhus, kedjehus, radhus och fl erbostadshus (enligt pågående detaljplan för 
Mörbylånga 11:54 m.fl ., Norra Viken 1a och 1c). 

Illustration ifrån pågående detaljplan för Norra Viken
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Delområde 3
Infarten vid ICA och Swedish Agro planeras fortsätta in till delområde 2 enligt de-
taljplaner för Norra Viken. Planprogrammet föreslår tillkommande verksamheter norr 
om Ica, här planeras även öppen yta lämnas för cirkusens behov av uppställningsplats 
samt för räddningstjänstens behov av övningar och tillfällig uppställning av utryck-
ningsfordon. Öster om infarten till delområde 2 och 3 föreslås markanvändningen 
regleras för verksamheter kopplade till bostad, turism, kultur och fritid. I ”Zokker” 
föreslås att befi ntlig användning som idag är kopplad till fritid och kultur fastslås. Det 
tillbyggda f.d pannlagret vid ”Zokker” föreslås rivas, vilket innebär möjlighet för en 
attraktivare utemiljö.

Inom fastigheten där återvinningscentralen är belägen, kan förslagsvis någon verk-
samhet för förvaring och service av båtar lokaliseras. Här fi nns även möjligheter att 
anlägga en simhall. Ny lokalisering kan därmed bli aktuell för återvinningscentralen.

Möjlig utformning av delområde 3, med byggnader och rumsbildande plantering.
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Nuvarande förhållande vattenområden/hamn 

Delområde 1
I delområde 1 fi nns Mörbylånga hamn. Hamnen är väl skyddad och en muddrad 
farled. Denna behöver dock muddras var 7-10 år på grund av sandbottens ständiga 
rörelse vid kusten. Hamnen har tidigare använts som industrihamn, men är numera en 
marina med 80 st. kommunala båtplatser, varav 10 st. är gästplatser. 

I hamnens norra del fi nns kommunala badbryggor utlagda sommartid, samt en 
omklädningshytt och simskolans bodar. 

Bryggor vid norra delen av hamnen som kallas för ”Balken”, längs strandpromenaden. Till vänster i 
bild finns en grönyta där simskolan övar, de röda bodarna tillhör likaså simskolan, här finns även en 
omklädningshytt.
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Delområde 1 kantas i nordost av en fl ack kustlinje och har långgrunt vattenstånd. 
På grund av strömmar och vindriktning är kustremsan ofta full av inblåst tång. Dess 
långgrundhet gör det också svårt för allmänheten att nyttja området för bad och fi ske. 
Kustlinjen är en populär promenadväg.

Delområde 2
Här fortsatte tidigare fl äderblomsallén men den togs bort i och med den nya bebyg-
gelsen vid kusten, och strandlinjen öppnades upp. Även här fi nns en kommunal 
brygga.

Föreslagna förändringar vattenområden/hamn
Hamnen föreslås utvecklas från hamn med lossnings- och lastningsverksamhet till 
marina där del av hamnområdet och pirerna reserveras för verksamheter kopplade till 
båtturismen, såsom restauranger, affärer och servicebyggnader. 

Där delområde 2 tar vid kusten rinner Resmobäcken ut. Kommunen arbetar kontinu-
erligt med att minska belastningarna av organiskt material från Resmobäcken. Planer 
fi nns på att anlägga en damm vid utloppet för att ytterligare rena vattnet innan utlopp 
i Kalmarsund. Om en damm anläggs bör en bro byggas över dammen. Strandprome-
naden inom delområde 2 ska ses över så att den upplevs som allmän och tydlig. 

Nuvarande förhållande gator och trafik

Köpmangatan, som är Mörbylångas entré och huvudgata leder trafi ken in till Socker-
bruksområdet, centrum och hamnområdet. Trafi kverket har genomfört trafi kmätningar 
på Köpmangatan sedan 1994 (NVDB på webb). Årsmedeldygnstrafi ken (ÅDT) 
beräknades då till 3550 fordon/dygn. Trafi ken minskade under slutet av 90-talet och 
början på 2000-talet, troligen till följd av avveckling av hamnverksamheten. De 
senaste åren har trafi kmängden på aktuell del av Köpmansgatan legat på ca 2000 
fordon/dygn ÅDT. 

Den senaste mätningen gjordes 2017 och resulterade i 1935 fordon/dygn ÅDT. 
Tung trafi k utgör ca 8 %. Tung trafi k förekommer till verksamheter såsom ICA och 
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Infarten till sockerbruksområdet Fabriksgatan

Övergångsstället vid ICA

Köpmangatan

Köpmangatan
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Swedish Agro.

Köpmangatans linjeföring är rak och sektionen är relativt bred, vilket kan medföra 
att skyltad hastighet på 40 km/h inom programområdet kan tänkas överskridas. Vissa 
hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalning av Köpmangatan är dock genom-
förda. Separat gc-väg längs med Köpmangatan saknas på vissa håll och de oskyddade 
trafi kanterna delar utrymmet med bilisterna. På vissa delar saknas även trottoar. 
Övergångsställen fi nns i anslutning till delområde 3 och Sockerbruksområdet. Tra-
fi kverket är huvudman för Köpmangatan, vilket innebär att eventuella förändringar 
måste ske i samarbete mellan kommunen och Trafi kverket.

Mörbylångaleden går i nordsydlig riktning genom delområde 2. Leden viker sedan av 
mot kusten genom delområde 1. Ledens sträckning genom programområdet ligger på 
ett avstånd om ca 50-100 meter från strandlinjen.

Föreslagna förändringar gator och trafik

Planprogrammet utvecklar Mörbylånga både vad gäller handel, kultur och bostäder. 
Detta förväntas leda till ökning av fordonstrafi ken.

Enligt översiktsplanen föreslås en ny väg och infart till delområde 2 som går från 
kustvägen (väg 943) vid vägen till Kleva, alternativt att infarten till köpingen ifrån 
kustvägen utvecklas till en rums- och stadsbildande gatumiljö. Köpmangatan kommer 
oavsett även i fortsättningen att agera som huvudsaklig infart till orten. 

Delområde 3 matas från Köpmangatan via en infart som sedan är planlagd att för-
längas vidare in till delområde 2 och här övergå i ett lokalvägnät. Denna entrégata är 
viktig att gestalta, eftersom den utgör entré till hela det nya bostadsområdet genom ett 
kombinerat kultur, fritid och verksamhetsområde. Gaturummet måste defi nieras med 
hjälp av rumsbildande element. Dessa kan utgöras av omväxlande vegetation i form 
av alléer och tillkommande byggnader. En genomtänkt belysning och markbeläggning 
ger också en sammanhållande funktion och bör studeras närmare. 

Köpmangatans utformning västerut bör även ses över för att få en tillfredställande 
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trafi ksäkerhet. En tillkommande separat gc-väg längs Köpmangatan kan minska 
gatans sektion och tillsammans med åtgärder i form av trädplantering och lägre 
belysningsarmaturer minskas den upplevda gatusektionens bredd och hastigheter hålls 
omedvetet lägre. Eventuellt kan befi ntliga avsmalningar tas bort, då gatusektionen 
minskas och lägre hastigheter hålls. 

Principsektion

Skansgatan är förlängd norr om Köpmangatan för att mata föreslaget nytt område 
för bostäder och turiständamål inom delområde 1, väster om Bruksparken. Infart 
föreslås även ske ifrån Västerlånggatan österut på norra sidan av Mörbylångaparken. 
Hamnområdet matas fortfarande via Köpmangatan och Västerlånggatans sträckning 
norrut. Även om inte rutnätsstaden utvecklades i norra delarna av staden bör ändå 
rutnätsprincipen följas inom delområde 1.

Då privatbilstrafi ken troligen kommer att öka i samband med att exploateringen 
av nya bostadsområden sker, föreslås en cirkulationsplats anläggas i korsningen 
Köpmangatan och Trollhättevägen för att förbättra trafi ksäkerheten i korsningen samt 
öka framkomligheten.

Längs med kanalen söder om Bruksparken (södra delarna av delområde 2) och längs 
med kustområdet i öster vid den nya badplatsen, föreslås stigar och strandpromenad 
förtydligas och förstärkas. I övrigt ska områden som blir separerade från varandra av 
naturmark, kopplas samman med väl upplysta och väldefi nierade stråk.
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Nya infarter, stråk och föreslagna GC-vägar.

Nuvarande förhållande friytor

Delområde 1
Centralt i området fi nns Mörbylångaparken som används för evenemang och 
marknad, vilka arrangeras av den ideella föreningen ”Kulturdagarna i Mörbylånga”.  
Bredvid fi nns tennisbanor samt den lilla hamnparken framför Båtföreningens hus. Det 
fi nns även en gräsyta bredvid Mörbylångaparken där Hotellet tidigare låg, samt en 
gräsyta i norra delen av hamnen vilken används av simskolan. 

Här och var i hamnen har friytor även tillkommit efter det att byggnader har rivits och 
verksamheter har fl yttat. Framför bryggorna i norr fi nns exempelvis en asfalterad yta 
där simskolans bodar står, och där brädgården tidigare fanns norr om tennisbanorna 
är marken numer öppen med rester av ett schackrutigt golv. Den öppna marken samt 
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Mörbylångaparken
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Utsikt mot sydöst ifrån utsiktstornet

pirerna och kajerna i hamnområdet, är tillgänglig för allmänheten, dock ej iordnings-
ställd för det syftet. 

Inom delområde 1 tar strandpromenaden vid österut mot delområde 2, och här fi nns 
Bruksrasten där det fi nns sittplatser och grillmöjlighet. Här är det även skyltat om 
Mörbylångaleden.

Delområde 2
Strandpromenaden fortsätter längs med kusten till delområde 2, och går sedan längs 
med den norra programområdesgränsen genom en fl äderblomsallé. Bruksparken är 
iordningställd med stigar och utkikstorn och är en populär plats för fågelskådare pga 
fågelartrikedomen i områden. 

Delområde 3
I delområde 3 ligger park- och evenemangsmark som nyttjas till frisbeegolf och som 
cirkusplats. Marken är till stor del ej iordningställd utan har öppna, stora ytor där de 
östra delarna även har inslag av asfalterad mark.

I den sydvästra delen ligger ”Hästhoppningen”, ett område som tidigare har använts 
vid en årlig hästtävling som numera har upphört. I den nordvästra delen av delområde 
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3 fi nns den lilla Vågparken som minner om Sockerbrukets tider. Härifrån fi nns en 
gångväg söder om Resmobäcken som leder vidare österut, det fi nns även en gångväg 
norr om Resmobäcken.

Vågparken

I den östra delen ligger fritidsgården Zokker som innehåller olika ungdomsverksam-
heter. På hårdgjorda ytor här fi nns möjligheter att åka skateboard. I den östra delen 
fi nns även Kampanjehemmet som har en mindre utomhuspool och som tidigare har 
inrymt vandrarhem/hotell.

Föreslagna förändringar friytor
”Zokkerområdet” föreslås regleras för verksamheter kopplade till kultur och fritid 
vilket ger möjligheten att utöka och fastställa befi ntlig verksamhet. I övriga delar där 
markanvändningen utgörs av fritid eller turism kan en framtida pool anläggas. På 
längre sikt kan återvinningscentralen fl yttas, vilket medför att den tunga trafi ken som 
tidigare gått igenom ”Zokker-området” försvinner. 

Nedan redovisas en möjlig utformning av Zokker-området.
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Nuvarande förhållande störningar
Inga större störningskällor fi nns inom programområdet. Viss verksamhet i hamnen, 
återvinning och cirkus kan dock uppfattas som störande. Den största källan bedöms 
vara från trafi ken på Köpmangatan. 

Föreslagna förändringar störningar
Tillkommande verksamheter bedöms inte vara av störande karaktär. Inom planerade 
bostadsområden ska placering av byggnader vara sådan att gällande gränsvärden från 
trafi kbuller inte överskrids (60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad). Åtgärder 
längs Köpmangatan ska minska hastigheterna och på så sätt förbättra trafi ksäkerheten 
och minska bullernivåerna. Eventuella förändringar måste ske i samverkan med 
Trafi kverket. 

Nuvarande förhållande teknisk försörjning (vatten och avlopp)
All bebyggelse inom programområdet är ansluten till det kommunala VA-nätet och 
ingår i verksamhetsområde för vatten samt spill- och dagvatten.

Föreslagna förändringar teknisk försörjning (vatten och avlopp)
All ny bebyggelse inom programområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. 

Idéskiss ifrån fritidsgården

A Zokker
B Keramiken
C Silen - Klätterhus
D Myshörna (utomhus)
E Cykel-Bengt
F Värmeverket
G Terrängcykling
H Bandy- och basketplan
I Skatepool
J Läktare
K Återvinning
L VVS
M Soptunnor
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Nuvarande förhållande energi och klimat
En befi ntlig fjärrvärmeanläggning fi nns inom delområde 3. 

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun beslutade 2017-06-20 att anta en klimat-
strategi för kommunens hela verksamhet år 2017-2020. De övergripande målen utgörs 
bland annat av följande formuleringar:

• Mörbylånga kommun ska ha en klimatanpassad samhällsplanering för att skapa 
ett samhälle som är robust mot klimatförändringar.

• Mörbylånga ska vara en fossilbränslefri kommun år 2025.

• Mörbylånga kommun ska ha en tydlig miljöprofi lering för ett hållbart samhälle. 

• I Mörbylånga kommun fi nns miljöanpassade kommunikationer och gång- och 
cykelvägar.

• I Mörbylånga kommun byggs miljömässigt effektiva bostäder.

Föreslagna förändringar energi och klimat
Planprogrammet föreslår ett klimatskydd i form av en vall mot havet som kan skydda 
mot havsnivåhöjningar. Ny bebyggelse i området måste också förhållas till ställ-
ningstagandet om en lägsta höjd på färdigt golv á +2.8 meter.  Vidare föreslås även 
omfattande grön infrastruktur sparas och utvecklas inom programområdet.

Föreslagen exploatering bör nyttja fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla.

Konsekvenser av programmets genomförande
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljökonsekvensbe-
skrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. 
Motiverat ställningstagande framgår av checklista för miljöbedömning.
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Medverkande i planarbetet
Planprogrammet har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. Följande 
personer har medverkat i programarbetet:

Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt

Anita Karlsson   Planarkitekt

Ylva Hartman Magnusson  Landskapsarkitekt

Ylva Hammarstedt   Arkitekt

Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

Roland Nanberg   Landskapsingenjör

Mörbylånga 2018-06-21

Anita Karlsson   Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt    Stadsarkitekt
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Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Granskningsförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


