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Planprogram för Mörbylånga 
 

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. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen 

miljöbalken. Om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska påverkan 

beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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Planens syfte 
 

Avsikten med föreliggande planprogram är att belysa befintliga för-

hållanden 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. 

 

Föreliggande planprogram har samma yta och områdesindelning 

som det gamla planprogrammet, men har även fått ett tillägg i form 

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. 

Föreliggande planprogram har även samma förslag på framtida 

markanvändning som det gamla planprogrammet. 

 

Planområdet 

 

 

 

Översiktskarta över programområdet i Mörbylånga. 

Programområdet markerat med röd linje. 
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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 I nordvästra delen av området finns i nuläget 

jordbruksmark, ca 5 ha. Området är redan 

ianspråktaget genom gällande detaljplaner för 

bostäder. 

- 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     

  

Öland är i sin helhet av riksintresse för sina 

höga natur- och kulturvärden. Turismen och det 

rörliga friluftslivets intressen ska särskilt 

beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för 

rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse 

obruten kust. Riksintresset syftar främst till att 

skydda bad, camping och övriga 

rekreationsintressen utmed kustbandet. 

Bestämmelsen utgör dock inget hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter eller det 

lokala näringslivet. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 

Miljöbalkens 7 kap handlar 

om skydd av områden: 

Naturpark, naturreservat, 

kulturreservat, naturminne, 

biotopskyddsområde, djur- 

och växtskyddsområde, 

strandskyddsområde, 

vattenskyddsområde, 

landskapsbildskydd   

X  Strandskyddet är upphävt inom den största 

delen av programområdet. Mindre områden 

omfattas fortfarande av strandskydd. Det gäller 

kustområdet söder om Mörbylånga tätort (öster 

om campingen) samt mindre områden kring 

Norra Viken som inte omfattas av detaljplan.  

Endast en mindre del av område som omfattas 

av strandskydd föreslås för bebyggelse. 

I de fall en detaljplan ändras eller upphävs 

återinträder strandskyddet enligt tidigare 

bestämmelser med 100 meter eftersom planlagd 

mark inte omfattades av länsstyrelsens beslut 

2012-01-27 att utöka strandskyddet.  

Marken är redan ianspråktagen och ligger inom 

tätorten varför strandskyddet kan upphävas. 

Strandskyddet föreslås upphävas inom 

detaljplan. 

För anläggande av ev. brygga och skyddsvall 

kan krävas dispens från strandskyddet. 

 

- 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       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Kommunalt skydd 

Berörs     

- områden som bedöms vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

X   n1 – Mörbylångaparken. Parken är en grön 

plats i Mörbylånga med resliga lövträd och 

öppna platser mellan dem. Trädskiktet ska 

bevaras i den form det är idag. Ytterligare 

utveckling av vegetationen i busk- och 

markskikt kan skapa ett mer dynamiskt 

parkområde.  

 

Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

 

   

   

 X Det aktuella området omfattas sedan tidigare av 

ett planprogram. Gällande översiktsplan antogs 

2015 och förslaget för det aktuella området 

ligger i linje med redan gällande planprogram.  

Översiktsplanen föreslår även g1 – Norra 

Infarten, Mörbylånga (alternativ 1). En ny 

infart föreslås för att minska genomfartstrafik 

genom Mörbylånga tätorts östra delar och leda 

bilarna direkt ner mot den gamla köpingen. 

P1 – Kustpromenad, Mörbylånga. Ett stråk 

utmed kusten som kan fylla flera funktioner, 

bl.a. åtgärder för klimatanpassning.  

Inför samråd av det nya planprogrammet 

föreslås inga större förändringar jämfört med 

gällande planprogram, då tanken är att ta in 

synpunkter från allmänheten. Det som 

tillkommer är i princip ett kustskydd mot höjda 

havsnivåer.  

Föreslaget kustskydd ligger i linje med 

kommunens ställningstagande att i samband 

med planläggning alltid vidta åtgärder som 

förebygger framtida klimatpåverkan  
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller 

vattenanvändning i området: 

   

- i förhållande till faktiska 

förhållanden? 

X  Området är till stora delar redan bebyggt och 

ianspråktaget. 

- enligt gällande plan?  X Det finns flera gällande och pågående 

detaljplaner i området samt ett gällande 

planprogram från 2009. Det finns gällande 

äldre detaljplaner i hamnområdet som medger 

t.ex. hamn och upplag, industri och järnväg. 

Verksamheterna i hamnen har avvecklats och 

det finns behov att upprätta nya detaljplaner. 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter 

 X I östra delen av planområdet ges möjlighet till 

verksamheter. Här finns i dagsläget en 

återvinningscentral, fjärrvärmeverk och handel. 

Utrymme ges för ytterligare verksamheter i 

området.  

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter 

 X Verksamheter tillåts enbart i östra delen, där 

befintliga verksamheter finns. 

 

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

 X Planprogrammet föreslår ett klimatskydd runt 

Mörbylånga köping för att skydda mot höjda 

havsnivåer.  

 

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- strider mot nationella 

miljömål? 

X     

  

Planprogrammet berör främst miljömålet ”God 

bebyggd miljö” och bedöms följa målets 

intentioner. Riksdagens definition: "Städer, 

tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 

god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 

en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas." 

Planprogrammet bedöms också följa 

intentionerna i miljömålen Ett rikt växt och 

djurliv, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Ingen övergödning och Myllrande 

våtmarker. 

 

- strider mot regionala 

miljömål? 

X     

  

      

 

 

- strider mot lokala miljömål? X     

  

      

- strider mot nationella 

folkhälsomålen? 

X     

  

Det övergripande nationella målet för den 

svenska folkhälsopolitiken är "att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen" (prop. 

2002/03:35). 

Planprogrammet bedöms ligga i linje med 

målet. 

 

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

X     
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- kan orsaka skada på 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt? 

X     

  

Planprogrammet föreslår åtgärder för 

klimatanpassning för att förebygga skador till 

följd av klimatförändringar. Ett klimatskydd 

föreslås för att skydda både befintlig och 

tillkommande bebyggelse mot stigande 

havsnivåer.  

 

Kan genomförandet av planen 

medföra: 

   

- att MKN för buller 

överträds? 

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid icke väsentlig 

ombyggnad av 

trafikinfrastruktur är 65 dBA 

ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad). 

X     

  

Trafikmängderna har minskat i Mörbylånga de 

senaste 20 åren till följd av nedlagda 

verksamheter. Trafiken, främst 

personbilstrafiken, förväntas öka i samband 

med genomförande av planprogrammet, men 

inte i nivåer som riskerar att överträda MKN 

för buller. 

- att MKN för luft överträds? 

Regeringen har fastställt 

miljökvalitetsnormer för 

luftföroreningshalter i 

tätorter. Riktvärden finns för 

svaveldioxid, kvävedioxid, bly, 

bensen, kolmonoxid, bensen 

samt PM 10 (partiklar i 

utomhusluft). 

X     

  

Luften i Mörbylånga kommun är av god 

kvalitet. Ökad trafik till följd av 

planprogrammet bedöms inte medföra att 

luftkvalitén försämras. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- att MKN för vatten 

överträds?  

 

. 

 

 

X     

  

Programområdet ingår i 

grundvattenförekomsten Mörbylånga-

Borgholm (SE628596-154217). Så väl 

kvantitativ som kemisk status är god och får 

inte försämras.  

Dagvatten från området kan påverka 

ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds 

kustvatten, SE562000-162271. Den ekologiska 

statusen är måttlig. Den kemiska statusen 

uppnås ej.  

Programområdet består i dagsläget till stor del 

av redan hårdgjorda ytor där ingen eller liten 

fördröjning och rening av dagvatten sker. 

Förutsättningarna för infiltration är dåliga. Den 

jordbruksmark som föreslås exploateras 

omfattas redan av gällande detaljplan för 

bostäder. 

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 dagvattendammar. Denna 

åtgärd innebär en ökad reduktion av närsalter 

till recipienten Kalmarsund vilket ger en positiv 

effekt på möjligheten att uppnå god ekologisk 

och kemiska status. Ytterligare planerade 

åtgärder är ett mindre dämme väster om 

bebyggelsen vid Råsockergatan. 

Dagvatten kan föra med sig föroreningar ut i 

Kalmarsund. Det är framförallt dagvatten från 

vägar och parkeringar i området som kan 

förväntas innehålla föroreningar, såsom 

oljeföroreningar och metaller. Områdets 

närsaltsbelastning på Kalmarsund kan tänkas 

minska i och med att jordbruksmark bebyggs 

med bostäder. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

 

 

 

X     

  

I föregående planprogram föreslogs 

sockerbruksdammarna användas för 

dagvattenhantering. Dagvatten föreslogs också 

hanteras i ett nytt öppet dagvattensystem som 

skulle anläggas i delområde 2, i samband med 

genomförande av detaljplanerna för Norra 

Viken.  

Den befintliga bebyggelsen i området är 

ansluten till kommunalt VA och ny bebyggelse 

ska också ansluta dit.  

Kommande detaljplaner ska reglera mängden 

hårdgjorda ytor och styra att 

dagvattenhanteringen sker i ett robust öppet 

system så nära källan som möjligt för att bidra 

till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Planprogrammet och kommande 

detaljplaner ger möjlighet att förbättra och 

utveckla befintlig dagvattenhantering i området 

från både befintlig och framtida bebyggelse.  
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Anger planen förutsättningar 

för verksamheter som: 

   

- kräver tillstånd, anmälan 

eller samråd enligt 

miljöbalken? 

 

 

 X Tidigare hamnverksamhet i områdets västra del 

har upphört. Här ges möjlighet för handel och 

kultur, dvs icke anmälnings- eller 

tillståndspliktig verksamhet.  

Utrymme ges för nya verksamheter i områdets 

östra del där befintliga verksamheter i form av 

återvinningscentral och fjärrvärmeverk är 

belägna. Avsikten är dock att spara ytan för 

uppställning och cirkusverksamhet samt för 

räddningstjänstens behov av övningar och 

tillfällig uppställning av utryckningsfordon. 

I övrigt finns icke anmälnings- eller 

tillståndspliktig verksamhet i form av t.ex. 

hantverk och konst i sockerbrukets gamla 

lokaler. Här ligger också den kommunala 

ungdomsgården Zokker. I området finns två 

butiker (ICA och Swedish Agro) och ett 

äldreboende. 

Ett klimatskydd längs kusten kan vara 

tillståndspliktigt. Att bygga en vall eller barriär 

i ett vattenområde är vattenverksamhet enligt 

miljöbalken. Som vattenområde definieras 

område som täcks av vatten vid högsta 

förutsägbara vattenstånd vilket enligt praxis är 

en 100-årsnivå. Då gäller bestämmelser i kap 

11 MB. Om en skyddsvall byggs på mark som 

ligger lägre än dagens högsta högvatten (ca 

+1,3 m) så är det tillståndspliktigt. 

Byggnationen av kustskydd i form av en vall 

kan även betraktas som markavvattning, vilket 

är tillståndspliktigt.  

Vad innebär nollalternativet   
 

Det nu gällande planprogrammet revideras inte. 

Det blir svårare att ta ett helhetsgrepp kring kli-

matanpassning av området. Stora delar av Mör-

bylånga köping ligger på nivåer som riskerar att 

översvämmas vid framtida havsnivåhöjning.  
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Har alternativ studerats X  Inför samrådsskedet har planprogrammet 

samma förslag på markanvändning som det 

gamla planprogrammet. Det som tillkommer är 

förslag på ett klimatskydd mot höjda 

havsnivåer. Kommunen behöver utreda hur ett 

kustskydd ska utformas. 

 

Kan alternativa lägen eller 

utformningar ändra 

miljöpåverkan 

    

  

X Läget och utformning av föreslaget kustskydd 

är av viss betydelse. Det är också av betydelse 

att spara natur i form av föreslagna natur- och 

parkområden.  
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Planförslagets bedömda påverkan 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- instabilitet i 

markförhållandena eller de 

geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

X             Risken för ras och skred är allmänt 

låg i kommunen, till följd av 

dominerande jordarter och den 

flacka eller lätt sluttande 

topografin. Området är plant, med 

undantag vid sockerbruks-

dammarna. 

Översiktliga geotekniska 

undersökningar gjordes i samband 

med tidigare planprogram 2006 

och inom större delen av 

utredningsområdet utgörs 

jordlagren överst av fyllningsjord 

och därunder av 0-3 m naturliga 

jordlager av sand, silt eller lera i 

omväxlande lagerföljd, vilka i sin 

tur vilar på friktionsjord av sand 

eller morän.  

I samband med detaljprojektering 

erfordras kompletterande 

geotekniska undersökningar. 

 

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- risk för erosion? X   Kuststräckorna längs 

programområdet består av sand 

eller grus och fyllning. Sand och 

grus har potentiell hög 

eroderbarhet. Kalmarsund är 

långgrunt och strandkanterna i 

området är flacka vilket minskar 

risken för erosion.  

Risken för erosion kommer att öka 

i takt med förväntad 

havsnivåhöjning till följd av 

klimatförändringar. Genom större 

vattendjup kommer vågornas kraft 

att vara större när de når 

strandlinjen. Detta ökar erosionen i 

vinkelrät riktning mot strandlinjen.  

Föreslaget klimatskydd innebär ett 

skydd mot erosion för Mörbylånga 

tätort. När kustskydd planeras bör 

dessa förses med erosionsskydd i 

de fall de ligger nära nuvarande 

strandlinje. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

 X       Dagvatten för med sig partiklar 

som kan leda till ökad 

sedimentering vid utlopp i 

Kalmarsund. En stor av området 

består redan idag av hårdgjorda 

ytor, vilket innebär att 

förändringen blir liten.  

Kommande detaljplaner ska 

reglera mängden hårdgjorda ytor 

och styra att dagvattenhanteringen 

sker i ett robust öppet system så 

nära källan som möjligt för att 

bidra till att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Planprogrammet och kommande 

detaljplaner ger möjlighet att 

förbättra och utveckla befintlig 

dagvattenhantering i området från 

både befintlig och framtida 

bebyggelse.  

 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 16 (36) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 17/1360 
 2018-06-21 
 

  

 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Har det aktuella området 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt 

varvid miljö- och 

hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

 

        X Inom programområdet finns det 

enligt länsstyrelsen databas över 

potentiellt förorenad mark 5 kända 

MIFO-objekt. Dessa är, från 

väster till öster: 

- Mörbylånga hamn 

- F.d. brädgård/sågverk 

- Åkeriverksamhet 

- Mörbylånga återvinningscentral 

(pågående verksamhet) 

- Fjärrvärmeverk (pågående 

verksamhet). 

Översiktliga geotekniska och 

markmiljötekniska utredningar har 

gjorts i området. Större delen av 

området har fyllts ut med 

fyllnadsmassor. Området är 

generellt påverkat av tidigare 

verksamheter. Föroreningar har 

påvisats i området kring hamnen. 

Planprogrammet bidrar med 

utredning och sanering av marken.  

En hushållstipp har tidigare legat 

inom föreslaget naturområde längs 

kusten. Deponins utbredning och 

volym undersöktes 2008 och 

beräknas innehålla ca 5000 m
3
 

massor vilka i huvudsak innehåller 

hushållsavfall. Deponin har utretts 

ytterligare i samband med en 

inventering och MIFO-klassning 

av kommunens gamla deponier. 

Deponin har klassats till riskklass 

3, måttlig risk.  

Se vidare sammanfattning av 

utredningarna i området, sid 31 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Vatten 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- förändring av 

grundvattenkvalitén? 

X              

- minskning av 

vattentillgången i någon yt- 

eller grundvattentäkt? 

X         

- förändring av 

flödesriktningen för 

grundvattnet? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller dränerings-

mönster med risk för 

översvämning/uttorkning? 

      X       En stor del av området består av 

redan hårdgjorda ytor. 

Infiltrationsförhållandena är 

dåliga. Risk för översvämning till 

följd av höga dagvattenflöden 

finns redan idag varför dagvatten 

behöver pumpas ut ur delar av 

samhället. 

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 

dagvattendammar. Ytterligare 

planerade åtgärder är ett mindre 

dämme väster om bebyggelsen vid 

Råsockergatan. 

Ett större grönområde med öppna 

dammar, sockerbruksdammarna, 

bevaras. Kommande detaljplaner 

ska reglera mängden hårdgjorda 

ytor och styra att 

dagvattenhanteringen sker i ett 

robust öppet system så nära källan 

som möjligt för att bidra till att 

uppfylla miljökvalitetsnormerna 

för vatten. 

 

- förändringar i 

ytvattenkvalitén 

(bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och 

omblandning)? 

X                   

- förändrat flöde, riktning 

eller strömförhållanden i 

något vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Vegetation 

Bedöms projektet att 

orsaka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av 

växtarter eller 

växtsamhällen? 

 X       En stor del av områdets 

grönstruktur bevaras. I området 

kring sockerbruksdammarna, som 

föreslås sparas som naturpark, 

växer rikligt med fläderbuskar. I 

parken i västra delen av området 

finns grövre skyddsvärda lövträd, 

bl.a ek. Strandområdet med gräs 

och buskar omfattas av 

strandskydd och ska också 

bevaras. 

Trädinventering ska göras i 

detaljplaneskedet för att avgöra 

vilka träd som är skyddsvärda.  

I nordöstra delen finns i nuläget 

åkermark, men gällande 

detaljplaner finns för byggnation 

av bostäder. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad växtart eller 

växtsamhälle? 

X             För området finns 9 rödlistade 

växtarter inrapporterade i 

Artdatabankens artportal: 

- Kösa  

- Skogsalm 

- Etternässla  

- Sanddådra  

- Åkerrättika  

- Stenfrö  

- Bolmört  

- Ask 

- Piggtistel  

 

- Observationerna är spridda över 

planområdet. Bolmört finns spridd 

över hela området, med 7 

observationer. Bolmört är en giftig 

växt vars frön kan överleva lång 

tid i marken. Flertalet arter 

återfinns på torra sandiga marker 

vid åker- och vägkanter eller 

ruderatmark. Flera av växterna 

gynnas av störningar som 

grävning i marken. Arterna kan 

åtminstone tillfälligt gynnas av 

exploatering. Arterna bedöms 

kunna finnas kvar längs åker- och 

vägkanter. 

Söder om sockerbruksdammarna 

finns ett något igenväxt 

parkområde med högresta askar 

delvis klädda med murgröna. 

Området föreslås sparas som 

park/evenemang. 

 

- införande av någon ny 

växtart? 

 X       Eventuellt genom nya 

planteringar/trädgårdsodling. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Djurliv 

Bedöms projektet 

orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av 

djurarter i området 

(däggdjur, fåglar, fiskar, 

reptiler, skaldjur, insekter)? 

X        Planområdet är till stor del redan 

bebyggt och ianspråktaget. 

Sockerbruksdammarna, som har ett 

rikt fågelliv, föreslås vara kvar 

som naturpark. Områdets öppna 

vattenytor, buskar och snår ger 

förutsättningar för en rik biologisk 

mångfald och bibehållande av 

ekosystemtjänster. 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad djurart (enligt 

Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art eller 

habitatdirektiv? 

X             Fågelskådning är av stort intresse 

på Öland och det finns ett stort 

antal fåglar registrerade för 

området i Artportalen, framförallt i 

hamnområdet och vid 

sockerbruksdammarna. 

Sockerbruksdammarna föreslås 

vara kvar som en naturpark i 

området.  

Några rödlistade insekter och en 

hasselsnok har noterats i området 

vid sockerbruksdammarna. 

Planprogrammet bedöms inte 

innebära någon minskning i antalet 

arter.  

 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens 

förflyttningar och rörelser? 

X              
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

X        I området finns höga värden för 

rekreation. På grund av sin 

fågelrikedom och det tätortsnära 

läget har Bruksparken och dess 

dammar blivit ett populärt 

rekreationsområde för såväl fågel- 

som naturintresserade.  

Centralt i området finns den 

lummiga Mörbylångaparken som 

används för evenemang och 

marknad.  

Bredvid finns tennisbanor samt 

den lilla hamnparken framför 

Båtföreningens hus. 

Hela kustområdet har också höga 

värden för rekreation.  

Planprogrammet bedöms inte 

försämra 

rekreationsmöjligheterna. 

 

Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 X  Utveckling av området och tydliga 

gång- och cykelstråk skulle kunna 

förbättra möjligheten till 

rekreation. I dagsläget behöver 

man ha god lokalkännedom för att 

hitta till olika ”smultronställen”.  

En upphöjd gång- och cykelväg 

föreslås som kustskydd. 

Utformningen är viktig för att 

vallen ska upplevas som ett 

positivt inslag i stadsbilden och för 

att öka de ekologiska värdena.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik? 

 X       Planprogrammet utvecklar 

Mörbylånga både vad gäller 

handel, kultur och bostäder. Detta 

förväntas leda till ökning av 

personbilstrafiken, framförallt på 

Köpmansgatan. 

Köpmansgatan, som är 

Mörbylångas entré och huvudgata 

leder trafiken in till 

Sockerbruksområdet, centrum och 

hamnområdet.  

Trafikverket har genomfört 

trafikmätningar på Köpmansgatan 

sedan 1994 (NVDB på webb). 

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 

beräknades då till 3550 

fordon/dygn. Trafiken minskade 

under slutet av 90-talet och början 

på 2000-talet, troligen till följd av 

avveckling av hamnverksamheten. 

De senaste åren har trafikmängden 

på aktuell del av Köpmansgatan 

legat på ca 2000 fordon/dygn 

ÅDT. 

Den senaste mätningen gjordes 

2017 och resulterade i 1940 

fordon/dygn ÅDT. Tung trafik 

utgör ca 8 %.  

 

 

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av 

hälsofarliga ämnen? 

X        Ökning av biltrafik till följd av 

planen bedöms innebära en 

marginell ökning av utsläpp till 

luft. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- ökning av nuvarande 

ljudnivå? 

      X       Planprogrammet kan innebära att 

personbilstrafiken ökar, vilket 

medför en viss ökning av buller.  

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade 

gränsvärden? 

 X       Nya bostäder planeras framförallt 

till norra delen av området, enligt 

gällande detaljplaner för Norra 

Viken. Mindre lokalgator kommer 

att leda genom bostadsområdena. 

Inga stora trafikmängder eller tung 

trafik förväntas här. 

Återvinningscentralen angränsar 

område föreslaget för bostad och 

turiständamål i öster. 

Verksamheten vid 

återvinningscentralen medför 

buller från transporter mm. För 

verksamheten finns gällande 

tillstånd med villkor om 

bullernivåer, för att minska risk 

för störning vid närmaste 

bostäder.  

 

- vibrationer som kan störa 

människor? 

X         

Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

X                   

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

X         

- stora eller rörliga skuggor? X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Säkerhet 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- explosionsrisk? X              

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

X                   

 

- föroreningar X        Planens genomförande bedöms 

inte medföra föroreningar, men 

det finns förorenad mark efter 

tidigare verksamheter.  

- risk för att människor 

utsätts för strålning (radon 

eller elektromagnetiska fält)? 

X   Enligt Boverkets byggregler får 

radongashaltens årsmedelvärde i 

en ny byggnad inte överskrida 200 

Bq/m
3
 i rum där personer vistas 

mer än tillfälligt. Boverket 

rekommenderar generellt att 

bygga tätt mot marken (Åtgärder 

mot radon i bostäder, Boverket 

2015.)  

Enligt kommunens översiktliga 

underlag finns risk för höga 

radonhalter i hamnområdet. Innan 

exploatering sker bör därför en 

radonteknisk utredning 

genomföras för att visa om 

byggnation behöver ske i 

radonsäkert utförande. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- att människor utsätts för 

någon hälsofara (tex. 

otrygghet eller oro)? 

X             En tillkommande separat gc-väg 

längs Köpmangatan föreslås. 

Då privatbilstrafiken 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 

trafiksäkerheten i korsningen samt 

öka framkomligheten. 

Bebyggda områden föreslås 

kopplas samman med väl upplysta 

och definierade stråk. 

Ett kustskydd ska skydda 

samhället mot framtida höjda 

havsnivåer. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

 X       I samband med att tidigare 

planprogram upprättades lät 

kommunen genomföra en 

byggnadsteknisk utredning av 

byggnaderna på fastigheterna 

Lotsen 5, Lotsen 7 och Sjömannen 

5. Vissa av byggnaderna i 

hamnområdet föreslås sparas, 

medan vissa föreslås rivas. 

Sockerbruksområdet med sina 

kvarvarande byggnader och 

dammar bedöms utföra ett 

industrihistoriskt minne. Området 

har därför ett visst kulturhistoriskt 

värde. I ”Zokker” föreslås att 

befintlig 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.  

Dammarna bevaras som 

naturpark. En informationsskylt 

har satts upp vid Bruksparken som 

beskriver historiken kring 

sockerbruket.  

 

- någon förändring eller 

skada på eventuella 

fornlämningar? 

X             Inga kända fornlämningar finns 

inom området.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet 

eller skapas någon för 

allmänheten obehaglig 

landskaps- eller stadsbild? 

X        Utformningen av kommande 

byggnader i hamnen bör vara i 

skala med befintliga byggnader. I 

de södra delarna av hamnområdet 

föreslås en lägre bebyggelse för 

att ansluta till den lägre skalan i 

stadsbebyggelsen. 

Ett kustskydd i form av en 

upphöjd gång- och cykelväg 

föreslås runt hela köpingen. 

Utformningen av kustskyddet 

behöver utredas.  

 

Luft och klimat 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller 

lokalt)? 

 

 X       Enligt ställningstagande i 

översiktsplanen ska kommunen i 

samband med planläggning alltid 

vidta åtgärder som förebygger 

framtida klimatpåverkan.  

Stora delar av Mörbylånga köping 

ligger på nivåer som riskerar att 

översvämmas vid aktuella 

extremvattenståndscenarier och 

kommunen arbetar långsiktigt på 

åtgärder som ska skydda befintlig 

bebyggelse och infrastruktur. 

Utpekad i översiktsplanen finns en 

sträckning av en upphöjd gång- 

och cykelväg runt hela köpingen 

som är tänkt att fungera som 

klimatskydd. Planprogrammet 

pekar ut ett område längs kusten i 

Mörbylånga för anläggande av ett 

klimatskydd. Kommunen behöver 

utreda hur ett kustskydd ska 

utformas, vilka ytor som behöver 

tas i anspråk och hur ett 

genomförande ska se ut. 

Kommande detaljplaner behöver 

säkra föreslagen bebyggelse mot 

översvämningar till följd av höjda 

havsnivåer, höjda 

grundvattennivåer och höga 

flöden av dagvatten. 

Dagvattenflöden behöver studeras 

i ett större perspektiv och lösas i 

öppna system nära källan. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

  X       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 minskar 

effekten av värmeböljor.  

Enligt ställningstagande i 

översiktsplanen ska följande 

åtgärder alltid vidtas i samband 

med planläggning: 

- Trädplantering för att ge 

skugga 

- Minimera andelen 

hårdgjorda ytor 

- Multifunktionella ytor 

Genom att bevara grönskan vid 

sockerbruksdammarna och 

stadsparken ges goda 

förutsättningar att hitta skugga och 

svalka inom planområdet. 

Grönstrukturen och de öppna 

vattenytorna har en utjämnande 

effekt på klimatet. De större 

asfalterade ytor som finns vid 

sockerbruksområdet bör i samband 

med nybyggnation planteras med 

träd och buskar.  

I samband med kommande 

detaljplaner ska trädinventering 

göras för att bedöma vilka träd 

som behöver skyddas, av 

biologiska skäl och/eller 

klimatreglerande skäl. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

X                   

 

 

Lokal klimat 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- att solljusförhållanden 

ändras  

X         

- att starka vindar eller 

kalluftssjöar skapas 

X              

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 

förnyelsebar naturresurs? 

X                   

- att mål och riktlinjer i 

grushushållningsplanen 

motverkas? 

X                   

 

Sammanfattning av genomförda miljötekniska markundersökningar 

Inom programområdet finns det enligt länsstyrelsen databas över potentiellt förorenad 

mark 5 kända MIFO-objekt (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Dessa 

är, från väster till öster: 

- Mörbylånga hamn 

- F.d. brädgård/sågverk 

- Åkeriverksamhet 

- Mörbylånga återvinningscentral (pågående verksamhet) 

- Fjärrvärmeverk (pågående verksamhet). 

Förorenad mark utreddes i samband med framtagande av gällande planprogram. WSP 

utförde en översiktlig markmiljöteknisk utredning, daterad 2006-10-02 inom delområde 

1, en översiktlig markmiljöteknisk undersökning inom delområde 3, daterad 2008-12-12 
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samt en förtätad miljöteknisk utredning inom delområde 1 (Matrosen 1), daterad 2007-

12-10.  

 

Karta över delområden 

 

Översiktlig karta över MIFO-objekt och förorenad mark 

Resultaten i utförda utredningar visar att det i delområde 1 finns bl.a. föroreningar i 

form av PAH med koncentration över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) och 

koncentrationer av metaller och olja över riktvärdet för mindre känslig markanvändning 

(MKM). 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 33 (36) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 17/1360 
 2018-06-21 
 

  

 

En förtätad miljöteknisk utredning är utförd för fastigheten Matrosen 1 (D på 

ovanstående karta), och visar något förhöjda halter av arsenik och cancerogena PAH i 

den västra delen av fastigheten. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppstår vid 

ofullständig förbränning och finns bl a i olika tjärprodukter, avfalls- och smörjoljor etc. 

Undersökning gjordes även gällande pesticider, då dessa har hanterats av Lantmännen, 

men ingen förekomst gick att påvisa.  

I den norra delen av delområde 1 finns en ej utredd hushållstipp. Utbredningen är idag 

osäker. Undersökningar pågår för att fastställa dess utbredning och innehåll.  

I södra delen av delområde 3 har en bensinmack funnits. Se Miljöteknisk markunder-

sökning vid ICA bensinstation på Köpmangatan i Mörbylånga av DM D-Miljö AB, dnr 

03/1061. Inget behov av efterbehandling finns. 

En förtätad miljöteknisk markundersökning gjordes 2008, vilken inkluderade området 

för deponin. Inom området, deponin borträknad, har PAH, kvicksilver samt kadmium 

påträffats i tre olika provpunkter. Halterna ligger över generellt riktvärde för känslig 

markanvändning men överstiger ej riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 

Deponins utbredning och volym undersöktes med borrning och provgropsgrävning. 

Utbredningen och volymen har undersökts och deponin beräknas innehålla ca 5000 m3 

massor vilka i huvudsak innehåller hushållsavfall. PAH och zinkhalter överskred 

riktvärden för MKM.  

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 flertalet ämnen motsva-

rande 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 flygfoton 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. 

Ytterligare en deponi har funnits inom planområdet, i området som sedan har planlagts 

för bostäder, Norra Viken. Deponin innehöll främst byggavfall men det fanns även 

slipers efter tidigare järnvägsspår. Deponin utreddes och åtgärdades i samband med 

planarbetet. I detta område hade även massor från sockerbruket (efter sköljning av 

betorna) lagrats. Massorna provtogs och bedömdes lämpliga att använda för sluttäckning 

av Kastlösadeponin, då sockerbruksmassornas kvalitet motsvarade inert avfall som inte 

utgjorde risk för betydande skada på människors hälsa eller miljön. 

Kompletterande provtagning gjordes 2012 vid piren och på fastighet Styrmannen 1 med 

syfte att avgränsa föroreningarna. Vid piren visade provtagningen att området innehåller 

oljekolväten. Oljeföroreningarna anses ha avgränsats till den nordvästra delen av piren i 

delområde 1, där en oljepump tidigare har funnits. Inga oljehalter över riktvärde för 

MKM har påvisats. 

I området vid Styrmannen påträffades kadmium och bly vid provtagningarna. Inga halter 

över MKM påträffades. De undersökta områdena anses allmänt påverkade av tidigare 
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verksamheter. Avses områdena användas till bostäder föreslås någon form av åtgärd. 

Platsspecifika riktvärden bör tas fram innan vidare åtgärder diskuteras. 

I sydvästra delen av planområdet har en detaljplan tagits fram, Matrosen, som ännu ej 

vunnit laga kraft. Planbestämmelser säkrar att förorenad mark åtgärdas till nivå lämplig 

för bostäder innan byggnation.  

En miljöteknisk markundersökning gjordes också inför byggnation av en butik i 

sydöstra delen av området 2012. Vid studier av ritningar antogs att fd oljecisterner hade 

varit uppställda i områdets norra del. Uppgifter från kommunen visade att det tidigare 

legat en bensinmack i områdets södra del och detta område är sanerat. Resultaten av 

utförda laboratorieanalyser visar att jorden inom de undersökta områdena ej har blivit 

påverkad av verksamheter inom fastigheten eller att fyllnadsjorden är förorenad av 

metaller eller PAH.  

I samband med ansökan om rivningslov för två cisterner som använts för lagring av 

melass gjordes en miljöteknisk markundersökning 2011. Utredningen visade att inga 

tydliga förhöjda halter av någon förorening påträffats i jord på området. Dock 

påträffades ett tunt lager av sannolikt förhårdnad tjockolja på någon kvadratmeter på 

marken mellan cisternerna. I grundvattnet påträffades föroreningar som med stor 

sannolikhet kopplas till kreosotimpregnerade järnvägsslipers som funnits på området då 

en järnväg tidigare var dragen genom fastigheten. Halterna var inte oroväckande höga 

och inga åtgärder bedömdes behöva vidtagas. I samband med rivningen 2013-2014 

omhändertogs den ytliga oljeföroreningen. 

I området där järnväg tidigare var dragen mellan hamnen och sockerbruket kan generellt 

förväntas föroreningar efter kreosotimpregnerade slipers.  

Planprogrammet bidrar till utredning och sanering av förorenad mark. Kompletterande 

provtagning bedöms i detaljplaneskedet behöva göras i norra delen av hamnområdet 

samt öster därom (Styrmannen) där bostäder föreslås. 

I de områden som möjliggör bostadsändamål ska i detaljplaneskedet säkerställas att 

halter inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för KM, alternativt att platsspecifika 

riktvärden beräknas. Detta gäller större delen av planprogramområdet.  
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Ställningstagande 

Vid planläggning av ett klimatskydd mot höjda havsnivåer kan en miljökonsekvensbeskriv-

ning behöva upprättas, om skyddet placeras så att kustlinjen ändras. Ställningstagande 

behöver göras då kustskyddets placering och utformning har utretts mer i detalj.  

Ett genomförande av planen bedöms i övrigt inte medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljökonse-

kvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva 

genomföras. 

Ställningstagandet grundas på följande: 

- Planprogrammet bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.  

- Planprogrammet bedöms inte strida mot de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

- Planprogrammet är förenligt med gällande översiktsplan. 

- Planprogrammet bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten överträds. Kommande detaljplaner ska reglera mängden 

hårdgjorda ytor och styra att dagvattenhanteringen sker i ett robust öppet 

system så nära källan som möjligt för att bidra till att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Planprogrammet och kommande 

detaljplaner ger möjlighet att förbättra och utveckla dagvattenhanteringen 

i området.  

- Strandskyddet är delvis upphävt i planområdet men gäller i delar av 

västra området. Endast en mindre del av område som omfattas av 

strandskydd föreslås för bebyggelse. Strandskyddet föreslås upphävas 

inom detaljplan. För anläggande av skyddsvall kan krävas dispens från 

strandskyddet. 

- Planprogrammet föreslår klimatanpassningsåtgärder. För att skydda 

befintlig och tillkommande bebyggelse från översvämning vid stigande 

havsnivåer föreslås anläggande av ett kustskydd. Utformningen är viktig 

för att kustskyddet ska upplevas som ett positivt inslag i stadsbilden och 

för att öka de ekologiska värdena. Anläggande av ett kustskydd kan kräva 

tillstånd för vattenverksamhet och markavvattning enligt miljöbalken. 

Dispens från strandskydd kan behövas. Kustskyddet behöver byggas ut 

innan år 2050.  

- Planprogrammet bedöms inte påverka rödlistade eller skyddade arter. En 

stor del av områdets grönstruktur bevaras, vilket är av värde för biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster såväl som rekreation och klimat. 

Trädinventering ska göras i detaljplaneskedet för att avgöra vilka träd 

som är skyddsvärda.  

- Kulturhistoriska värden finns i hamnområdet och sockerbruksområdet. 

En inventering och byggnadsteknisk utredning ligger till grund för vilka 

byggnader som bör sparas i hamnområdet. I sockerbruksområdet har 

informationsskyltar satts upp och flera av byggnaderna har funnit ny 
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användning, bl.a. ”Zokker”. Sockerbruksdammarna föreslås bevaras som 

naturpark och har en funktion för dagvattenhantering.  

- Översiktliga geotekniska och markmiljötekniska utredningar har gjorts i 

området. Större delen av området har fyllts ut med fyllnadsmassor. 

Området är generellt påverkat av tidigare verksamheter. Planprogrammet 

bidrar till utredning och sanering av förorenad mark. I de områden som 

föreslås för bostäder är lämpligt åtgärdsmål KM, alternativt att 

platsspecifika riktvärden beräknas i samband med detaljplan. I övriga 

områden kan halter över KM, upp till MKM accepteras om det inte finns 

några särskilda risker för människors hälsa eller miljön. Kommande 

detaljplaner ska säkerställa att lämpliga åtgärdsmål uppnås. 

- Enligt kommunens översiktliga underlag finns risk för höga radonhalter i 

hamnområdet. Innan exploatering sker bör därför en radonteknisk 

utredning genomföras. 

- Planprogrammet utvecklar Mörbylånga både vad gäller handel, kultur och 

bostäder. Detta förväntas leda till ökning av personbilstrafiken, 

framförallt på Köpmansgatan. En separat gc-väg längs Köpmangatan bör 

anläggas. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i 

korsningen Köpmangatan – Trollhättevägen föreslås en cirkulationsplats. 

 

 

För Mörbylånga kommun 

 

Upprättad av  

 

 

Magdalena Andersson 

Miljöhandläggare 

 

  

 

 


