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HANDLÄGGNING 
 

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL  
5 kap § 20 (SFS 1987:10). 
 
Efter genomfört samråd 2008-06-02 – 2008-07-15 har ställts krav på 
en avgränsad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom fortsatt 
planarbete. Vid justering av planområdets väganslutningar har det 
visat sig att plangränsen behöver utökas som enligt kommunen 
föranleder ett nytt samråd inför utställningsskedet.  

 

HANDLINGAR 
 

0 
Till detaljplanen hör följande handlingar 

 Planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt 
villkorsbilaga upprättad 2008-05-05, reviderad 2012-12-18 

 Plankarta upprättad 2008-05-05, reviderad 2012-12-18 
 Illustration, upprättad 2012-12-18 
 Grundkarta, upprättad 2009-12-14, rev. 2012-05-09 (Vectura 

kartunderlag), aktualisering sker till samrådet 
 Aktuell fastighetsförteckning  
 Beslut om miljöbedömning för detaljplan 2008-09-19 
 Behovsbedömning upprättad 2008-04-29, reviderad 2008-

09-19 
 Bilaga 1: Trafikbullerutredning, 2008-03-12 
 Bilaga 2: Inventering av naturvårdsintressanta insekter inom 

fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7, 2009-09-15 
kommun 

 Bilaga 3: Arkeologisk utredning 2009, rapport 2009:43 
 Bilaga 4: Arkeologisk undersökning 2011, rapport 2012:4 
 Samrådsredogörelse upprättad 2008-09-19 
 Meddelande om avslutad förundersökning på fastigheten 

Strandskogen 10:6 och 10:7, länsstyrelsen Kalmar län 2011-
10-31 

 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-12-18 
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Planens syfte är att tillskapa attraktiva bostadstomter för 

permanentboende som är anpassade till såväl kringliggande 
bebyggelse som natur. 
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BEDÖMNINGSGRUNDER 
 Planområdet är lokaliserat i ett område som under de senaste åren 

varit efterfrågat för nybyggnation. Områdets läge strax nedanför 
landborgskanten, med tallbevuxen sandmark utgör en attraktiv 
förutsättning för boende.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2007-06-20 beslutat godkänna att 
markägaren SvenLars i Saxnäs på Öland HB (vidare benämnt 
exploatören) på egen bekostnad får planlägga området för 
bostadsändamål. 
 
Planområdet är i gällande översiktsplan utpekat för ny bebyggelse 
och utgör sista utbyggnadsetappen som avsluter bebyggelsen utmed 
landborgen vid Strandskogen. 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning  

 
 Planområdets läge i förhållande till befintligt vattenskyddsområde 
 
Planområdet är beläget ca 1 km söder om Glömminge väster om väg 136. 
 
 

Areal Planområdet omfattar ca 9 ha. Planområdet har utökats efter första 
samrådet 2008 och i samband med förändrad väganslutning. 
 

  

Väg 136

Väg 958 

Vattenskydds-
område (blått)

Planområdet 

GLÖMMINGE 

Aledal 

Bildemontering 
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Markägoförhållanden Planområdet är till största delen privatägt, omfattande fastigheterna 
Strandskogen 10:6 och 10:7 som ägas av exploatörerna.  
 
Fastigheten Strandskogen 10:11 ägs av annan fastighetsägare. 
 
Vägområden med anslutning mot Sandens väg tillhör fastigheterna: 
Strandskogen 9:10, 9:11, 10:17 skifte 1 och 2, 10:3 och 10:4 samt 
14:1 skifte 6. Sandens väg förvaltas av Sandens 
samfällighetsförvaltning. Grönytor och del av Sandens väg samt 
Sönnerborgsvägen (Strandskogen ga:4) förvaltas av Strandskogen 
Sönnerborg samfällighetsförvaltning. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH PLANER 
 
Översiktsplan 

 
Gällande översiktsplan antogs juni 2007. Området är i gällande 
översiktsplan föreslaget för ny bebyggelse.  
 

Detaljplan 
 

Endast norra delen del av planområdet som berör väganslutning är 
planlagt idag. Gällande detaljplaner utgörs av: 

- F28, Förslag till Ändring och utvidgning av byggnadsplan 
för fastigheten Strandskogen 9:26 m. fl. fastställd 1976-12-
15, medger ca 30 fritidshustomter i ett plan.  

- F7; Byggnadsplan. Laga kraftvunnen 1957-12-21. Mindre 
antal fritidshustomter i ett plan.  

Planområdena är i stort sett utbyggda enligt planerna. Ett flertal hus 
i området är permanentbostäder. 
 

 
 Översikt gällande detaljplaner och planområdet, obs norra avgränsning  
 redovisas inte på denna översikt. 
 
 

Planprogram I beslut om planläggning 2007 har kommunen ej ställt krav på att 
planen ska föregås av planprogram. 
Kommunen har under numera påbörjat ett planprogram för 
Strandskogen 14:1 m.fl. där aktuellt planområde ingår och som ska 
ut på samrådet samtidigt som denna detaljplan. Planprogrammet ska 
ligga till grund för en övergripande utvecklingsstrategi för 
Strandskogen-området. 
 

Riksintressen 3 kap MB Området omfattas ej av riksintresse enligt 3 kapitel miljöbalken. 
 

Plan F7

Plan F28 

Planområdet 
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Riksintressen 4 kap 2, 3 §§ MB Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på Öland, 
omfattas planområdet liksom hela Öland i sin helhet av riksintresse. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Samlad 
bebyggelse är dock undantagen från bestämmelserna. Samlad 
bebyggelse utgör fastigheter närmast väg 136 och landborgskanten 
mellan Sönnerborgsvägen och planområdet. 
 
Med hänsyn till riksintressen har arkeologisk utredning och 
inventering av naturvårdsintressanta insekter utförts efter samrådet 
2009 och 2011. Detaljerade information återfinns under avsnitt 
Natur och kultur nedan och i tillhörande Miljökonsekvens-
beskrivning. 
Befintliga naturområden samt strövstråk inom västra, centrala, östra 
och södra delarna av planområdet bevaras så att både det rörliga 
friluftslivet och de inventerade rödlistade insekterna kan gynnas. 
 
 

Vattenskyddsområde Området ligger inom yttre vattenskyddsområde Strandskogens 
vattentäkt varför det ställs särskilda krav vid ny exploatering.  
Se vidare under avsnitt ”Förutsättningar och förändringar –Mark 
och vatten” samt i tillhörande MKB samt bilaga. 
 

Landskapsbildsskydd NVL  
19 § 

Planområdet berörs inte av landskapsbildsskydd. 

Områdesskydd (MB 7 kap) Befintliga stenmurar på Strandskogen 10:6, 10:7 samt delar på 
Strandskogen 10:17 är biotopskyddade enligt 7 kap miljöbalken.  
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Planens behov av 
miljökonsekvensbeskrivning 

 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program, plan- och bygglagen PBL 5 kap 18 § och miljöbalken MB 
6 kap 11§, skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla 
detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande om 
detta görs först en behovsbedömning. Om den visar på en 
betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
 

Ställningstagande till 
miljöbedömning 

Efter genomfört samråd 2008 reviderades kommunens 
ställningstagande till behovsbedömning. Mörbylånga kommuns 
bedömning 2008-09-19 visar att planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Avgränsning och samråd om 
detta har skett med länsstyrelsen 2008-06-10. En miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken  
6 kap 11, 12 §§ bedöms nödvändig. 
Följande utredningar skall utföras och beskrivas i MKB: 

- Vägutredning 

- Utredning angående planens konsekvenser gällande 
rödlistade arterna inom planområdet 

- Fördjupad konsekvensanalys med hänsyn till hälsoaspekten 
och vattenresursfrågan för Strandskogen vattentäkt 

- Arkeologisk utredning och undersökning. 

I MKB bedöms generellt inte finnas hinder för att området 
exploateras. En komplettering av planbeskrivning och 
planbestämmelser efter första samrådet 2008 säkerställer att 
exploatering kan ske med hänsyn till ovannämnda punkter. 

 

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 kunskapsunderlag 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 upprättas och bifogas 
planhandlingarna för utställning. 
 

Kommunala beslut och 
yttranden i övrigt 

Miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun har 2008-09-
23 § 181, beslutat  

- att godkänna 2008-09-19 upprättade samrådsredogörelsen 
över inkomna synpunkter med kommentarer som sin egen 

- att inför utställning skall en avgränsad miljökonsekvens-
beskrivning innehållande utredningar enligt sammanfattning 
vara gjord 

- revidera planförslaget efter de inkomna synpunkterna. 
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2010-06-07 inkom Trafikverket med förnyat yttrande ang. 
väganslutning av planområdet. Utifrån yttrandet har Mörbylånga 
kommun bestämt att planärendet ska fortsätta med ett förnyat 
samråd då vägfrågor har förändrats. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Mark och vatten  

Nuvarande förhållanden 
Planområdet ligger precis väster om landborgen och utgörs av 
sandmark med stor genomsläpplighet. Geotekniska undersökningar 
finns ej utförda i området. Angränsande områden norr om är 
bebyggda utan geotekniska undersökningar.  
Marken sluttar åt väster och sänker sig stegvis från ca 48 – 24 m ö 
h. Närmast landborgen uppnås de största nivåskillnader med ca 10 
meters höjdskillnad. 
Närmast landborgskanten erbjuder sig en fantastisk utblick över 
lägre markpartier och Kalmarsund. Landskapsbilden vid 
planområdet utgörs av en mosaik av tallskog, åker- och betesmark 
samt befintlig villabebyggelse.  
 

Delvis bevuxet parti vid landborgen 
 
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Området utgör 
tillrinningsområde till Strandskogens vattentäkt. (Vattendom DVA 
71/1986, VA 20/1983) Se vidare tillhörande MKB. 
Området ligger inom normalriskområde för radon. Föroreningar är 
inte kända inom planområdet. 
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Mark och vatten  
Föreslagna förändringar 
Landskapet kommer att förändras i samband med ny bebyggelse 
och minskning av tallskogen. Från landborgskanten kommer 
exploateringen av området upplevas som en given komplettering av 
bebyggelsen söderut. 
 
Befintliga terrängförhållanden och skyddsbestämmelserna för 
vattenskyddsområdet ställer något högre krav vid anläggning av 
exempelvis nya vägar. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått bör 
förankras inom exploateringsavtal/och eller vid upprättning av 
projekteringsuppdrag inom planområdet. Samråd krävs med 
Mörbylånga kommun. 
Enligt utförd miljöutredning och MKB bedöms dock risken för 
föroreningar av Strandskogen vattentäkt vid en exploatering av 
planområdet som liten. Även den tillåtna uttagsvolymen bedöms 
inte påverkas vid anslutning av nya bostadstomter till kommunalt 
vattennät.  
Nya byggnader ska med hänsyn till radon och vattentäkt inte 
uppföras med källare och i radonsäkert utförande. (Se vidare ny 
bebyggelse). 
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Natur och kultur 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Huvuddelen av planområdet utgjordes av ca 60-70-årig tallskog. 
Efter genomförd arkeologisk undersökning 2009 har ett stort antal 
träd avverkats.  
 

 
Befintlig tallskog innan delvis avverkning i samband med arkeologisk utredning 
2011 
 
Landborgskanten är starkt bevuxen med slånbuskar och det finns 
enstaka öppna gräsytor med sandiga slitage, bl a ridstigar och 
vandringsstigar. 
 

 
Befintlig stig på sandmarken i södra delen 
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 Planområdet ingår i ett större geografiskt område mellan 
Strandskogen/Aledalsområdet och Algutsrum där höga biologiska 
värden med ett flertal rödlistade arter förekommer. Vilda bin 
bedöms som en nyckelgrupp i sammanhanget. Som viktiga 
förutsättningar utpekas sandmarken, men också den blomrika 
gräsmarken och värdväxter (såsom blåmonke, fibblor mm).  
 

 
Ljungbevuxen sandmark 
 
Inom planområdet genomfördes en inventering av 
naturvårdsintressanta insekter 2008 och 2009 som framställer att 
markområden i öster, söder och väster utgör viktig livsmiljö för 
skyddsvärda insekter. Det berör främst barblottade kantzoner och 
blomrika gräs/buskmark som bör bevaras eller med hjälp av riktade 
insatser låtas öka i yta vid exploatering. Se vidare i bilaga 2 och 
tillhörande MKB.  
 
Inom planområdet och i dess gränser finns stenmurar. Planområdets 
topografiska läge och den allmänna fornlämningsbilden i området 
föranledde att en arkeologisk utredning utfördes 2009 inom 
planområdet. Inom östra delen visade sig förekomma förhistoriska 
lämningar (två stolphål och en härdbotten) vilka utgör en fast 
fornlämning. Vid arkeologisk undersökning av boplatslämningar 
inom östra delen av Strandskogen 10:7 september 2011 framkom 
endast två mindre anläggningar, varav ett möjligt stolphål. Inga 
fynd påträffades vid undersökningen, varför inga vidare åtgärder 
föreslogs. Fornlämningen är borttagen och Länsstyrelsen i Kalmar 
län meddelade i sitt beslut, 2011-10-31, att marken kan tas i anspråk 
för avsett ändamål, dvs. enligt planförslaget. 
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Befintlig stenmur utmed fastighetsgräns 
 
Föreslagna förändringar 
Den nya bebyggelsen kommer att påverka befintliga 
naturförhållanden. Vid exploatering av planområdet kommer dock 
ca 40 procent av marken kvarstå som naturområde.  
De utpekade delområdena med betydelse för skyddsvärda insekter 
bevaras huvudsakligen i nuvarande skick och omfattning. 
Vegetationsfria ytor med hög solinstrålning lämnas orörda eller 
nyskapas utefter vägar och stigar. Tillfart till två bostadstomter i 
sydost föreslås ske via grusad väg för att värna skyddsvärda 
insekternas livsmiljö. Se vidare i MKB.  
 
Naturmark sparas vid tidigare skogsväg i områdets västra del mot 
öppen odlad mark. Naturstråk i nordsydlig riktning i områdets 
centrala och östra del bevaras som fortsättning på naturmark i norr. 
Naturmark längs landborgskanten sparas i stor utsträckning. 
Befintlig strövstig och ridstig vid södra plangränsen bevaras då den 
innehar potential att förbättra naturförutsättningar för skyddsvärda 
insekter. 
Med hjälp av riktade insatser som fastskrivs i exploaterings- och 
skötselavtal säkras livsmiljöer för omtalade insektfaunan. Med en 
medveten och väl genomtänkt strategi för såväl anläggande/ 
disposition som skötsel av naturstråk, bör skyddsvärden inom 
området på ett påtagligt sätt kunna gynnas av förslaget. Se även 
MKB. 
Naturområdenas läge sammanfaller med befintliga 
vegetationsridåer som används som strövstråk.   
 
Stenmurar bevaras och skyddas med planbestämmelse skydd. 
Endast genombrott/öppningar för trafik får göras. 
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Bebyggelse  
Nuvarande förhållanden 
Planområdet är idag obebyggt med undantag för fastigheten 
Strandskogen 10:11 i områdets sydvästra del.  
 

 
Befintligt bostadshus på Strandskogen 10:11 
 
Angränsande områden norr om planområdet utgörs av 
villabebyggelse som idag främst används för permanentboende. 
Endast viss andel fritidsboende förekommer trots att byggrätter är 
utformade för det. Närmaste bebyggelse i söder finns inom avstånd 
ca 300-400 meter nedanför landborgen. Bildemonteringsanläggning 
vid Gjuterivägen ligger inom avstånd som enligt kommunen 
bedöms som godtagbar vid ny bebyggelse. 
 

 
Befintlig bebyggelse norr om planområdet 
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 Föreslagna förändringar 
För Strandskogen 10:11 regleras byggrätt som motsvarar 
fastighetens nuvarande förhållanden samt framtida behov. 
Huvudbyggnad får vara högst 200 kvm och komplementbyggnad 
högst 75 kvm, e2. Vid eventuell framtida avstyckning regleras 
tillåten tomtstorlek till minst 1400 kvm.  
 
Ny bostadsbebyggelse i övriga delar av planområdet föreslås 
placeras och utformas med hänsyn till bebyggelse i norr. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader får ej sammanbyggas, 
planbestämmelse fril. Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 2 meter från 
fastighetsgräns, planbestämmelse p1. Garage skall placeras minst  
6 meter från gata. 
Ny bebyggelse ska utformas med träfasad och en största taklutning 
på max 27 grader, planbestämmelse f. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter för de flesta byggnader, 
med undantag för bostadstomter i öster. 
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 Då planområdet, till skillnad från befintligt bebyggelseområde i 
norr, avser permanentboende, krävs att byggnadsvolymer och -
placering anpassas efter det. Största byggnadsarea för ny 
bebyggelse föreslås bli 250 kvm, varav huvudbyggnad får vara 
högst 175 kvm och komplementbyggnad får vara högst 75 kvm, 
planbestämmelse e1. Med hänsyn till planområdets läge och behov 
av bilburna transporter, bedöms det angeläget med generösa ytor för 
komplementbyggnad/garage, ex vis dubbelgarage.  
Bostäder skall utföras radonsäkert och källarlösa. 
För att ytterligare ge området en karaktär som ansluter till 
omgivningen, föreslås samtliga nya tomter få en yta på ca 1100-
1500 kvm. Tillåten fastighetsyta regleras till minst 1100 kvm. 
 

Rekreation och friytor 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Planområdets tallskog med gräsmarken som undervegetation 
används idag för rekreation av främst boende vid Strandskogen. 
Befintliga strövstigar som delvis fungerar även som ridstigar (bl a 
från Aledal) gör terrängen dessutom lätt tillgänglig. Undantag utgör 
markområden närmast landborgen pga. stark sluttning och delvis tät 
buskage.  
Skogsvägen i väster utgör dessutom del av strövstråk mellan 
Algutsrum/Strandskogen och Aledal i öster samt Hult/Porskärr i 
söder. 
 

 
Strövstig genom tallskogen 
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Vid Sönnerborgsområdet norr om planområdet finns lekplats med 
lekredskap och öppen gräsmark för bollspel.  
 

 
Anordnad lekplats vid bebyggelseområdet Sönnerborg 
 
 
Föreslagna förändringar 
Den föreslagna bebyggelsen har placerats så att befintliga nord-
sydliga strövstråk bibehålls i grova drag. I synnerhet har stråken i 
väster (längs jordbruksmark) och i öster (i skogsbrynet nedanför 
landborgskanten) beaktats. Befintligt strövstråk utmed stenmuren 
vid södra plangräns bibehålls och säkras. En grön passagegång 
mellan nya bostadstomter och befintlig bebyggelse på Strandskogen 
10:11 säkras.  
I områdets centrala del behålls skog/natur i begränsade partier som 
en fortsättning på skogsstråk i området norr om. 
Med hänsyn till skyddsvärda insekter rekommenderas ingen 
anläggning av anordnade bollplaner eller lekplatser inom 
planområdet. Befintlig lekplats norr om planområdet och inom 
gångavstånd kan tjäna även för planområdets ny inflyttande 
familjer. 
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Offentlig och kommersiell 
service 
 

 
Nuvarande förhållanden 
I Glömminge finns visst affärsutbud, kyrka och skola F-6. 
Röhällavägen saknar idag önskad trafiksäkerhet för att fungera som 
säker skolväg. Förskola finns också i Algutsrum och Saxnäs. 
Högstadium finns i Mörbylånga samt friskola i Färjestaden. 
Transporter till högstadium sker med skolskjuts från hållplatsen 
Sandens väg.  
Kollektivtrafik med dagliga förbindelser mot Borgholm, 
Färjestaden och Kalmar finns vid väg 136. Närmaste busshållplats 
ligger ca 300 m nordöster om planområdet. 
 

 
Offentlig service och bussförbindelse till Färjestaden/Kalmar och Borgholm 
 
 
Föreslagna förändringar 
Den föreslagna exploateringen gynnar lokal kommersiell service. 
Kommunen anser inte att exploateringen är av en sådan omfattning 
att den föranleder någon nyetablering av förskola. Däremot ökar 
sannolikt elevunderlag för Glömminge skola och för förskolan i 
Algutsrum och Saxnäs. Vid ytterligare exploateringar i området bör 
behovet av barnomsorg nogsamt utredas. Upprustningen av 
Sandens väg föreslås ske på ett sådant sätt att säkra skolvägar kan 
garanteras. Skolskjuts mot Färjestaden trafikerar även 
fortsättningsvis hållplatsen Sandens väg.  
Exploateringen föranleder inga förändringar av kollektivtrafik. 
  

Busshållplats

Skola och 
återvinning i 
Glömminge 

Planområdet 
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Gator och trafik  
Nuvarande förhållanden 
Befintligt vägsystem vid planområdet utgörs av: 

- väg 136 i öster,  
- Sandens väg och Grankottevägen/Sönneborgsvägen i norr,  
- skogsvägen till Strandskogen 10:11 i väster,  
- väg 958 som kustnära vägförbindelse mellan Glömminge 

och Färjestaden i väster,  
- Gjuterivägen längre söderut.  
 

    Översikt vägar vid planområdet 
 
 
Väg 136 är en viktig regional väg med betydande trafik framförallt 
sommartid. Skogsvägen till fastigheten Strandskogen 10:11 inom 
planområdet har enkel standard dvs. ingen vägbeläggning.  
 

Planområdet 

Väg 136

Skogsväg till 
Strandskogen 
10:11 

Gjuterivägen

Grankottevägen/
Sönneborgsväg Sandens väg

Väg 958
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Väg 136 i höjd med busshållplats och väganslutning Sönneborgsvägen 
 
 
Befintlig väganslutning mot väg 136 vid Sönnerborg har dåliga 
siktförhållanden, är brant och smal och ha generellt låg standard.  
 

 
 Anslutning Sönneborgsvägen mot väg 136 
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 Även angränsande bebyggelseområdenas vägnät i norr har låg 
standard med begränsade möjligheter till en standardhöjning.  
 

 
 Sandens väg  
 
 
Vägen till fastigheten Strandskogen 10:11 utgör en enkel, sandig 
väg genom skogen. 
 

 Nuvarande tillfartsväg till fastigheten Strandskogen 10:11 
 
Cykelvägar saknas inom området. Mörbylånga kommun utreder 
trafikfrågorna för Glömminge-Algutsrum, där det bl a ingår en 
anslutningsväg till området. Separat gc-väg finns vid väg 958. 
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Gator och trafik 
 

 
Föreslagna förändringar 
Planerad bebyggelse samt fastigheten Strandskogen 10:11 ansluts 
till ny lokalgata. Den nya vägen ansluter i norr till Sandens väg med 
anslutning till väg 958 söderut mot Strandskogen, Saxnäs och 
Färjestaden samt norrut mot Glömminge. I upprättad MKB förordas 
detta vägalternativ framför de andra alternativen.  
Den nya lokalgatan inom planerat bostadsområde kommer att 
uppfylla kommunens standardkrav på 7 meters brett vägområde. 
Befintlig skogsväg i väster som ansluter till Sandens väg 
standardhöjs. Sandens väg blir huvudgata och en upprustning av 
Sandens väg krävs. Diskussion kring utveckling av Sandens väg har 
förts med berörda väg-/samfällighetsföreningar och Mörbylånga 
kommun. Ansvarsfördelning och projekteringsdetaljer bör lösas 
genom exploateringsavtal och förrättning. Se vidare i 
Genomförandebeskrivning 
Plangräns har justerats efter samrådet I (2008) med hänsyn till 
utökat vägområde vid Sandens väg och förordat anslutning mot väg 
958. 
 

 
Vägdragningar och -anslutningar för planområdet redovisas med blå färg och 
överensstämmer med slutsatser i tillhörande MKB 

Väg 958

Väg 136 

Standardhöjning 
av befintlig väg 

krävs 

Planområdet 
(röd färg) 
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Med hänsyn till områdets karaktär och tämligen ringa 
trafikbelastning, bedöms befintliga vägar (oavsett vägalternativ) 
kunna nyttjas för cykeltrafik. Anslutning av området till 
kommunens planerade övergripande gc-vägnät rekommenderas. 
Utbyggnad av gc-väg mellan Sandens väg och Gjuterivägen i söder 
bör prioriteras i det sammanhanget. 
Parkering avses ske på egen tomtmark. 
Med hänsyn till skyddsvärda insekter föreslås att tillfarten till de två 
tomterna i sydost ska utföras som grusväg. 
 

Tillgänglighet 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Området innehåller större nivåskillnader, framför allt i anslutning 
till landborgskanten. I övrigt utgör området öppen, delvis avverkad 
tallskog som är tämligen lättillgänglig. 
 
Föreslagna förändringar 
Den nyanlagda vägen och standardhöjning av Sandens väg gör 
planområdet och bostadsområden i norr mera lättillgängligt till och 
från väg 958.  
 

Störningar  
Nuvarande förhållanden 
Väg 136 alstrar pga. av stora trafikmängder och sitt läge på 
landborgskanten buller som påverkar planområdet och bebyggelsen 
utmed vägen. Områden inom 40 meters avstånd är enligt 
beräkningar mest utsatta och gällande riktvärden för trafikbuller 
riskerar att överskridas, se bilaga 1 och tillhörande MKB. 
  
Vid Gjuterivägen drygt 300 m söder om planområdet ligger en 
bildemonteringsanläggning.  
Angränsande jordbruksmark i väster är i bruk, med tillhörande 
gödselspridning etc. 
Planområdet ligger inom yttre skyddszon för Strandskogen 
vattentäkt. 
 
Föreslagna förändringar 
Med hänsyn till bullerpåverkan från väg 136 bör skyddsavstånd 
mellan nya bostäder och vägområdet vara minst 40 meter. Minskas 
detta avstånd så ska skyddsåtgärder vidtas som exempelvis 
bullerplank. Utformning och placering av byggnader på de tomterna 
närmast väg 136 har reglerats, baserat på slutsatser från 
trafikbullerutredningen, bilaga 1. Högsta byggnadshöjd för de östra 
bostadstomterna regleras till + 43,5 m över nollplanet.  
Nya byggnader i centrala och västra delen begränsas till 1 våning. 
Via dessa planbestämmelser bedöms att bullerstörningar kan 
förebyggas och gällande normer kan uppfyllas. 
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I samband med översiktsplanens ställningstaganden kring 
planområdet och enligt tillhörande behovsbedömning, har 
avståndet till bildemonteringen bedömts som tillräckligt med 
hänsyn till buller. Bedömningen gäller även under förutsättning att 
bildemonteringen ianspråktar ytterligare delar av sitt markområde, 
då detta inte ligger närmare planområdet. All mark mellan 
planområdet och bildemontering är skogsbevuxen, vilket dämpar 
såväl buller som stoftspridning. 
 
Bibehållen naturmark i planområdets västra del bidrar till att 
minska eventuella störningar från jordbruket. 
 
Påverkan på Strandskogen vattentäkt, se ovan under Mark och 
vatten och även tillhörande MKB och bilaga.  
 

 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Befintliga områden norr om planområdet är anslutna till 
kommunalt VA (dricksvatten och spillvatten). Dagvatten 
omhändertas lokalt. 
 
Föreslagna förändringar 
All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät och 
ledningsdragningar bör samordnas med nya vägdragningar inom 
planområdet. Genom att de västligaste tomterna placeras öster om 
befintlig skogsväg, kan pumpning av avlopp undvikas.  
 

 
 
Dagvatten föreslås omhändertas lokalt. Förutsättningar för detta 
bedöms som goda. 

Lämplig 
anslutningspunkt 
för VA 
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Brandvattenförsörjning 
 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Det finns två brandposter vid bebyggelseområde i norr, dels vid 
södra delen av Tallbarrsvägen, dels vid södra delen av 
Ekbladsvägen. 
 

 
 
Lämpliga brandposter vid bebyggelse i norr 
 
Föreslagna förändringar 
Anslutning till brandposter i norr föreslås, se bild ovan. 
Gällande föreskrifter inom vattenskyddsområde ska beaktas vid 
brandsläckningstillbud. 
 

El, tele/bredband, värme och 
avfall 

 
Nuvarande förhållanden 
Inom och i anslutning till planområdet finns elnät med 10 kV och 
0,4 kV jordkablar. Transformatorstation ”Sönnerborg” finns norr 
om området vid slutet av Ekvalls väg. 
 

  
Placering transformatorstation ”Sönnerborg” i förhållande till planområdet 

Lämpliga Brandposter

Transformator-
station 

PLANOMRÅDET 

Ekvalls väg 
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Tele/fiberledningar finns längs väg 136 och ansvarig operatör är 
Skanova Accessnät Syd. 
 

Värmeförsörjning vid angränsande fastigheter sker idag 
individuellt. Mörbylånga kommun har inga planer på utbyggnad av 
fjärrvärme inom angränsande områden. 
Fjärrvärme saknas i området. 
 

KSRR svarar för sophanteringen inom Mörbylånga kommun. 
Närmaste återvinningsstation finns i Glömminge inom avstånd av 
ca 2,5 km  
 
Föreslagna förändringar 
Elförsörjning föreslås ske via två nya jordkabelgrupper fram till de 
planerade tomterna. En möjlighet är att gräva dessa rakt söderut 
från befintlig transformatorstation och väster om fastigheten 10:22 
och vidare ner till planområdet. Placering av jordkablar inom 
planområdet föreslås utmed nya lokalgator och/eller allmän 
platsmark/Natur. Befintlig elledning till Strandskogen 10:11 kan 
finnas kvar och hamnar inom planerad gatu- och naturmark, 
alternativt kan fastigheten försörjas via ny el-dragning till området 
med större kapacitet. 
 

Utbyggnad av fiberinfrastruktur för bredband ska ske mot väg 136 
och i samråd med Skanova. 
 

För fastigheter föreslås enskild uppvärmning. Med hänsyn till 
vattenskyddsområdet är installation av markvärmeledningar 
(ytjordvärme, bergvärme eller grundvattenvärmesystem) 
tillståndspliktiga, vilket har förankrats som planbestämmelse. 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått krävs med hänsyn till 
vattenskyddsområde vid projektering och byggarbeten inom 
planområdet, vilket ska regleras inom exploateringsavtal. 
 

KSRR´s regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och 
transportvägar följs vid utbyggnad av vägar, vändplaner m.m. så att 
avfallshanteringen kan utföras på ett rationellt och betryggande sätt. 
Hushållsavfallet ska hanteras enligt KSRR´s avfallsplan. 
 

Administrativa frågor  
Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag då 
antagandebeslutet vinner laga kraft. 
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark, dvs. vägar och 
grönområden, i likhet med nuvarande förhållanden (enskilt 
huvudmannaskap). För grön- och vägområden inom Strandskogen 
10:6 och 10:7 bör bildas egen samfällighet för allmän platsmark.  
 

Nybildning av samfällighet inom planområdet och förhållande 
gentemot befintliga samfälligheter bör samrådas med såväl 
kommunen, Lantmäteriet samt de berörda samfälligheterna. Se 
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vidare i ”Genomförandebeskrivning”. 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
 Planens genomförande kan skapa attraktiva bostadstomter med 

naturomgivningar, rekreationsmöjligheter och närhet till skola och 
barnomsorg som stora fördelar. 
 
Planen kommer att innebära påverkan på befintligt vägsystem och 
därtill ansluten bebyggelse närmast planområdet. I samband med 
upprustning av Sandens väg kan förbättring av trafiksäkerheten 
uppnås.  
 
Planen kommer att påverka befintliga naturvärden positivt. Området 
har till stora delar varit tallbevuxet, vilket framför allt är 
missgynnande för sandlevande bin. Genom planen och 
exploateringsavtal säkerställs att förutsättning för flera rödlistade 
arter förbättras, till skillnad från nuvarande förhållanden. Minskad 
växtlighet, fler slitageytor (sand) och mer solbelyst mark är positiva 
konsekvenser av planen. Möjligheter för utbredning av ljung och 
sandslänter förbättras. Därtill beaktas och utvecklas befintliga ströv- 
och ridstigar.  
Ca 40 procent av planområdet säkerställs som naturmark och skötsel 
kommer att säkerställas genom nya gemensamhetsanläggningar och 
exploateringsavtal.  

 Genom detta har planen såväl bevarat såsom förbättrat 
förutsättningar för områdets natur- och friluftsvärden. 
 
Genomförd arkeologisk undersökning klargjorde fornlämningsbilden 
inom planområdet och fornlämningar (stolphål och härdbotten) blev 
undersökta och dokumenterade, varvid marken kan tas i anspråk för 
planerad exploatering. 

 
MEDVERKANDE 
 Reviderade samrådshandlingarna till detaljplanen har utarbetats av 

Birgit Endom och Johan Lunde ATRIO arkitekter, i samarbete med 
följande tjänstemän i Mörbylånga kommun:  
Maria Paananen, planarkitekt, Christina Lööv, plantekniker, Sten 
Forsberg, miljöhandläggare, Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt,
Bengt Johansson, utvecklingsledare.  
 
Mörbylånga 2012-12-18 

 
 
Birgit Endom     Marie-Christine Svensson 
Civilingenjör/planarkitekt   Stadsarkitekt 
Atrio arkitekter    Mörbylånga kommun 


