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PLANBESKRIVNING

HANDLÄGGNING
Planförfarandet hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan och 
bygglagen 5 kap 28 §. 

HANDLINGAR
Till Detaljplanen hör följande handlingar:
Planbeskrivning,  • genomförandebeskrivning   
Behovsbedömning •
Plankarta med planbestämmelser •
Grundkarta •
Checklista för sociala konsekvenser •
Fastighetsförteckning   •

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Fastigheterna Björnhovda 25:390 och Björnhovda 25:391, tidigare 
delar av Björnhovda 25:322 i Färjestaden såldes i november 2009 till 
privat ägare enligt avtal tecknat 2009-05-28. De nybildade fastigheterna 
ansågs lämpliga för förskoleändamål och efter förrättningen fortsatt 

Norra Sandåsgatan - Förskolan Vitsippan, avdelningen ”Gräshoppan” (från söder)
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lämpliga för allmänt ändamål. Avtalet beskrev också avsikten att använ-
da fastigheterna för bostadsändamål och därför erfordras ändring av den 
gällande detaljplanen, som medgav A= allmänt ändamål. Bestämmelsen 
är alltså inte lämplig längre. 

Syftet med planen är att ändra beteckningen för användningen av 
kvartersmark. För att förlänga planens aktualitet föreslår planen att 
kontor,  kultur, skola och bostäder tillåts.

Mellan de nybildade fastigheterna och vägmark, fi nns också en kom-
munal markremsa där vatten- och avloppsledningar fi nns. Utfarten från 
fastigheterna till vägmark sker enligt detaljplan över den här marken. 
Syftet med planen är också att tillförsäkra de nybildade fastigheternas 
tillfarter till vägmark och att det kommunala området för vatten- och 
avloppsledningar blir allmän platsmark (Natur). 

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Planen tas fram med s k enkelt planförfarande, vilket innebär att den har 
ringa intresse för allmänheten. 
Syftet med detaljplanen är ändra planens ändamål från allmänt ändamål 
till bl a bostadsändamål. 
Planen ligger inom begreppet ”koncentrerad centrumbebyggelse” och 
behöver därför ingen särskild brandskyddsutredning.
De åtgärder som medges i detaljplanen 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) -

PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden sydöstra del (Svampområ-
det), invid förskolan ”Vitsippan”. 

Areal
Planområdet omfattar ca 2.590m2  (ca 0,26 ha).
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Markägoförhållanden
Fastigheten Björnhovda 25:322 ägs av Mörbylånga kommun och  
Björnhovda 25:390, Björnhovda 25:391 ägs av Stolpen i Färjestaden 
AB.

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området är ställningstaganden Bs, alltså Offentlig service, skola/
förskoleverksamhet och annan utbildningsverksamhet/forskning. 

Gräns för detaljplaneområdet

Björhovda 

25:391

Björhovda 25:322

Björhovda 

25:390

Vitsippans 

förskola
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Utdrag ur översiktsplanen.

Omgivande detaljplaner.

Omgivande detaljplaner 
   
 F86: Detaljplanen Björnhovda 25:43. Beslutet har vunnit laga kraft 
1988-07-19. Planen medger användning av kvartersmark för bostäder.
    F172: Detaljplanen Björnhovda 1:10, del av 25:2 samt Torslunda 
1:10 m fl . Beslutet har vunnit laga kraft 1988-07-19. Planen medger 
användning av kvartersmark för bostäder.

F36

Bs

Planområdet
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Detaljplan, områdesbestämmelser 

Gällande detaljplan F36 för fastigheten Björnhovda 1:14, 1:25 m.fl . 
Faställd 1973-0511. Inom aktuell detaljplan föreskrivs för området 
”Allmänt ändamål”. 

Plankarta Detaljplan F36.

Planområde
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Landskapsbildskydd 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. 

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 kustbandet.
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed
kravet för undantag från bestämmelserna.
 

Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB. 

Norra Sandåsgatan - Förskolan Vitsippan, avdelningen ”Gräshoppan” (från nord)
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Program för planområdet
Då planen upprättas med enkelt planförfarande och främst syftar till att 
ändra användningen av kvartersmark bedöms den inte vara så omfat-
tande att ett planprogram behövs.

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 behovs-
bedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan skall en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
Ändringen av ändamålet innebär att behovet att genomföra en värdering 
avseende planes betydande miljöpåverkan gör att behovsbedömnings 
skall upprättas. En behovsbedömning, daterad 2011-06-08, har upprät-
tats och bifogas planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för kom-
munens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Kommunala beslut i övrigt
2009-03-09 § 80 beslutade Kommunstyrelsen arbetsutskott att uppdra 
till Miljö- och byggnämnden att göra en planändring på Björnhovda 
25:322 (Vitsippan) och avstycka två villatomter för bostadsändamål.

2009-04-15 § 75 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att uppdra till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan med enkelt 
planförfarande för fastigheten Björnhovda 25:322 samt att utföra 
behovsbedömning avseende miljöpåverkan och eventuella miljökon-
sekvensbeskrivningar . 

2009-04-15 § 98 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ställa sig 
positiv till att pröva ansökan om nybyggnad av två stycken förskoleav-
delningar. Nämnden delegerade till stadsarkitekten att avgöra i ärendet 
på delegationsbeslut. 

2009-05-08, Dnr 09/345 - Delegationsbesluten beviljar  byggloven för 
nybyggnad av 2 st förskoleavdelningar ca 281 kvm och 2 st carport/
förråd ca 64 kvm. 
Inga kulturhistoriska värden fi nns att beakta. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
NATUR 
Förutsättning 
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av tomtmark med en svagt sluttande terräng från 
ost till väst. På baksidan fi nns en björkdunge med ett antal större träd 
och buskar och undervegetation av ängskaraktär med ett stort inslag 
av orter och gräs. På framsidan, mellan fastigheten och gatumarken, 
fi nns en långsmal yta med grusytor och en nyanlagd gräsmatta samt två 
nyanlagda entrégångar av betongplattor.

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s geologiska kartor består marken av sandig moig morän.

Radon
Området ligger inom normalriskradonområde enligt kommunens 
radonkarta (2006-10-19). 

Förorenad mark
Det fi nns ingen kännedom om förekomst av förorenad mark inom 
planområdet. 

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fornlämningar. Anmälningsplikt till 
Länsstyrelsen råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Norra Sandåsgatan ”18 B” - Förskolan Vitsippan, avdelningen ”Gräshoppan” 
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Grundläggning
Planområdet lutar från ca 15,1 m ö h i sydost ner till 13,7 m ö h i 
nordvästra delen (aprox. 1,2%). Planområdet ligger med god marginal 
över länsstyrelsens rekommendationer för längsta golvnivå (2,5 m ö h 
för nytillkommande fastigheter).

Förändringar 
Mark och vegetation

Planförslaget innebär ingen förändring av mark eller vegetation. Björk-
dungen ligger till stor del utanför av planområdet.  

Norra Sandåsgatan ”18 C” - Förskolan Vitsippan, avdelningen ” Trollsländans” 



12 (20)

Mörbylånga
kommun Detaljplan för: Björnhovda 25:390, Björnhovda 25:391; del av Björnhovda 25:322                                             

PLANBESKRIVNING
Dnr 09/285
SAMRÅDSHANDLING 2011-06-08
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2011-11-29 
ANTAGANDEHANDLING 2012-02-07 § 7
LAGA KRAFT  2012-03-12

Samhällsbyggnad

Grundläggning
På grund av hög grundvattennivå ska grundläggning ske utan källare. 

BEBYGGELSE 
Förutsättning
Byggnader

Inom planområdet står två friliggande byggnader i form av enfamiljshus 
på ca. 140m² styck och uppförda som provisoriska förskoleavdelningar. 
Husen är exakt lika i konstruktion och material. De skiljer sig endast  
genom olika kulörer . Dock har båda samma starkt rödmålade ytterdörr 
under verandan som markerar huvudentrén. Typologin hos dessa nya 
byggnader är anpassad till befi ntlig struktur i området, som består främst 
av fristående villor. Byggnaderna består av en avlång kropp vars lång-
sida är orienterat så att den ligger parallellt med gatan. Gavlarna ligger 
i nord/sydlig riktning. Byggnaderna består av putsad sockel målad i en 
ljus kulör, röda takpannor och målad träpanel .
Vid sidan av varje hus fi nns en carport med förråd (ca.32m²) vars 
utseende överensstämmer med bostaden.

Service
Fastigheterna ligger i närheten av Färjestaden centrala delarna. Bara 
några kvarteren från fastigheterna ligger Järnvägsgatan och Storgatan 
som enkelt leder till centrum, där matbutiker, bank, restauranger och 
övrig service återfi nns. Även stranden ligger på promenadavstånd, ca 2 
kilometer.

Tillgänglighet
Byggnaderna är idag anpassad för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

Byggnadskultur och gestaltning
Byggnaderna bedöms inte omfattas av 3 kap 12 § PBL, ”Byggnader, 
som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 
denna karaktär, får inte förvanskas.” 
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Förändring
Byggnader

Då planen rör redan bebyggda fastigheter gäller bestämmelserna främst 
användning av kvartersmark. De befi ntliga huvudbyggnaderna omfattar 
idag ca 140 m². De ges genom planen möjligheten att bygga till med 
totalt 160 m² styck.  De befi ntliga carportarna omfattar ca 32 m². I 
planen ges möjlighet att bygga komplementbyggnader på totalt 50 m² 
styck.  
Nya byggnader skall anpassas till den befi ntliga bebyggelsen. 

Tillgänglighet 
Eftersom vissa i planen angivna verksamheter riktas till en allmänhet 
bör i dessa fall byggnaden anpassas så att möjligheten fi nns för personer 
med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga att kunna tillträda. 

Byggnadskultur och gestaltning
Då villorna inte bedöms omfattas av 3 kap 12 § PBL, innehåller inte 
planen några skyddsbestämmelser men rekommenderas att utvändiga 
underhållsarbeten skall i utseende och kvalitet överensstämma med 
originalutförandet.

 Huvudentré, Norra Sandåsgatan ”18 C” 
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GATOR OCH TRAFIK
Förutsättning
Gatunätet

Norra Sandåsgatan leder norrut och ansluter till Skogsgatan som leder 
vidare till Äppelvägen, där kan man välja att svänga sydväst mot Järn-
vägsgatan eller nordost mot Storgatan. Den sistnämnda vägen leder till 
Färjestaden centrum eller väg 136, Skogsby eller väg 137 mot Kalmar. 
Norra Sandåsgatans södra ände förbinder sig med Södra Sandåsgatans 
norra del med en gång cykelväg och utvecklar möjligheten att ta sig 
vidare åt olika målpunkter genom grönområden.

Kollektivtrafiken
Från busshållplatsen, Äppelvägen, ca 400 meter norrväst om planområ-
det avgår dagliga bussar mot Kalmar och norra och södra Öland. 

Parkering
Mellan de nybildade fastigheterna och vägmark, löper en kommunal 
markremsa där vatten- och avloppsledningar fi nns . Utfarten från 
fastigheterna till vägmark sker enligt detaljplan över den här marken. 
På denna yta fi nns en smal grusplan som används för parkering och 
beräknas rymma ca 3-4 parkeringsplatser.

Omgivande vägar

mot 
Jä

rnv
äg
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torg.
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Trafik
De nya fastigheterna ligger i ett område med friliggande hus utmed 
Norra Sandåsgatan, vilken upplevs som en lågt trafi kerad lokalgata. 
Dess södra del är avstängd för biltrafi k och är återvändsgränd. Förbin-
delse söderut fortsätter dock med gång- och cykelväg. 

Utfarter
Det fi nns en yta mellan fastigheterna och gatumark, på 6 m vidsträckt 
kommunal mark och som är en del av Björnhovda 25:322. Planen 
möjliggör tillgång på denna yta för personbilarna till sina respektive 
garage.

Förändring
Gatunät, utfarter och varumottagning 

Planförslaget innebär ingen förändring av gatunät eller utfarter. I det fall 
byggnaden utnyttjas för verksamheter som skola och kultur kommer det 
innebära en marginell ökning av trafi k pga varumottagning.

Trafi kfl ödeskarta

Planområdet
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Parkering
För husägarens behov ordnas parkeringen inom fastigheten och för 
övriga besökare fi nns möjlighet för parkering på ytan mellan fastigheten 
och gatumarken som är mellan 5 till 6 m bred.

STÖRNINGAR
Förändring 

Trafi kvolymen bedöms inte öka med planförslaget. All verksamhet skall 
dock bedrivas så att ingen olägenhet drabbar de boende i omgivningen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättning
Vatten och avlopp

Fastigheten ligger inom Mörbylånga kommuns verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och är ansluten till det kommunala nätet för vatten 
och avloppsledningar som ligger dels i Norra Sandåsgatan och dels på 
kommunal mark. 

Förändring 
Vatten och avlopp 

Planen kommer inte innebära någon förändring på vatten och avlopp. 
Eventuell nytillkommande byggnader skall om så är aktuellt anslutas till 
kommunens VA-nät. 

ENERGI, VÄRME OCH AVFALL
Förutsättning
El 

E.ON svarar för elförsörjningen i området.

Uppvärmning
Värmeförsörjning sker via fjärrvärmenätet.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.
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Förändring 
Planförslaget innebär ingen förändring av elförsörjning, uppvärmning 
eller avfallshantering.

ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnaderna betalas av kommunen.

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planen innebär en marginellt ökad byggrätt vilket innebär att ingen 
större förändring av bebyggelsestrukturen sker. 

Planförslaget innebär inte ökad trafi k till fastigheten. 

All verksamhet skall bedrivas så att ingen olägenhet drabbar de boende i 
omgivningen.

vatten

spillvatten

dagvatten

brandpost

Björhovda 

25:391

Björhovda 

25:390

Björhovda 25:322
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Mörbylånga
kommun Detaljplan för: Björnhovda 25:390, Björnhovda 25:391; del av Björnhovda 25:322                                             

PLANBESKRIVNING
Dnr 09/285
SAMRÅDSHANDLING 2011-06-08
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2011-11-29 
ANTAGANDEHANDLING 2012-02-07 § 7
LAGA KRAFT  2012-03-12

Samhällsbyggnad

MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Ian Cortés i samarbete med följande 
tjänstemän:

Marie-Christine Svensson, Stadsarkitekt
Lill Ljunggren, Miljöhandläggare
Sten Forsberg, Miljöhandläggare
K-G Johnsson, Teknisk chef
Bengt Johansson, Utvecklingsledare

Mörbylånga 2012-3-12

Ian Cortés    Marie-Christine Svensson   
Arkitekt SAR/MSA  Stadsarkitekt 





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:

Samrådsförslag• 
Antagande• 
Laga Kraft• 

Samhällsbyggnad


