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 - beslut angående ställningstagande om miljöbedömning 
 

Beslut 
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. 
 
Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är främst att tillskapa drygt 20 tomter för bostadsbebyggelse, 
dels på privatägd mark dels på kommunal mark. Planen ska även möjliggöra en 
utvidgning av ett antal befintliga tomter genom omvandling av allmän platsmark till 
tomtmark. Marken i planområdets västligaste del avses även fortsättningsvis vara 
tillgänglig för allmänheten och utgöra friluftsområde för bad och camping. 
 
Samråd med länsstyrelsen har skett i samband med plansamråd 1 och II. 
 
I samband med de två tidigare upprättade planprogram som aktuellt planområde berör 
delar av, har behovsbedömningar upprättas och samråtts med Länsstyrelsen. Enligt 
deras yttranden 2006-09-19, 2008-05-28 samt 2009-12-18, delade Länsstyrelsen 
kommunens slutsats att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
 
Beredning 
 
Mörbylånga kommuns bedömning 2011-03-17 att planens genomförande ej kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan grundas på följande: 
 
- Utveckling av befintliga tätorter är undantagna kap 4 miljöbalken. Brovägen (väg till 
nödfärjeläge) som riksintresse (3:8) bedöms inte påtagligt beröras av planförslaget. 
 
- Allmän platsmark i form av naturmark minskar i området och tillfaller tomtmark. 
Området innehar dock väl tilltagna ytor för allmän plats vilket medför att ianspråk-
tagande inte bedöms utgöra någon betydande påverkan. 
 
- Stenmurar inom planområdet skyddas genom planbestämmelser. 
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- Mot bakgrund av namnet Snäckstaviken, de i planområdet registrerade forn-
lämningarna samt fornlämningsbilden i området i övrigt anser Länsstyrelsen att en 
särskild arkeologisk utredning ska ske i området där de tre tomterna i nordväst 
(vid Björnhovda 9:30) planeras. I samband med tidigare exploatering av området har 
en inventering gjorts på berörd fastighet (Björnhovda 9:30) som noterade område med 
odlingsrösen på delar av fastigheten men inte någon datering av dem eller om de 
skulle bedömas vara fasta fornlämningar. Därför bör det även framgå i 
planhandlingarna att eventuella framtida nybyggnationer i området kan komma att 
kräva arkeologiska undersökningar och att anmälningsplikt till länsstyrelsen gäller 
enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas. 
 
- Bostäder byggs i sk radonskyddat utförande vilket ska beaktas i bygglovskedet. 
Angivet som planbestämmelse på plankartan. 
 
- Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas. 
 
- Trafikbuller har utretts för bostadsområdet i nordost (dvs för Kärnhems område) 
som enligt rapport daterad 2006-09-28, har bedömts klara riktvärden för buller. 
Eftersom aktuellt planområde för nya föreslagna bostadstomter ligger längre ifrån 
vägen bedöms de därmed klara riktlinjerna för buller. 
 
- Upphävande av strandskydd kommer att göras i samband med utställningen. 
Särskilda skäl åberopas och bifogas handlingarna. 
 
 
Plan- och byggverksamheten 
 
 
 
Sten Forsberg 
Miljöhandläggare 
 




