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Mörbylånga 2020-04-27

Anita Karlsson   Marie-Christine Svensson

Planarkitekt    Stadsarkitekt

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun.  
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun: 
Anita Karlsson   Planarkitekt 
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare 
Peter Eriksson    Rörnätschef 
Christina Hysing Borrhed  Gatuingenjör 
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det doku-
ment som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att be-
skriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen 
ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska 
genomföras.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vat-
tenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark 
och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet 
med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och 
skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom 
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen 
bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.
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Detaljplaneprocessen normalt förfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med utökat eller standardplanförfa-
rande, planer initierade innan 1 januari 2015 med enkelt eller normalt planförfarande. 
Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. I 
det här fallet upprättas detaljplanen med normalt planförfarande och nedan följer en 
kortare beskrivning av processen, se även figuren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst 
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som 
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som 
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Utställning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
allmänt tillgängligt för utställning under minst tre veckor. Under utställningstiden är 
det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och  eventuella 
ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkännande av 
samhällsbyggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige för slutlig 
antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga kraft 
tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.

Här befinner vi oss nu

Samråd Utställning Antagande Laga kraftEventuellt 
Planprogram

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Här befinner vi oss nu
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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. 
Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen och ta 
hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form 
av en passage genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhänderta-
gande av dagvatten i området.  

Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse, lokalgata, naturområde och översväm-
ningsyta för dagvatten. I norr finns en stenmur som ska bevaras. I sydväst finns skog 
med högt naturvärde som ska bibehållas. Dagvatten ska avledas i västlig riktning till 
översvämningsytor där dagvattnet kan infiltreras.  
 
Bakgrund och uppdrag
Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Glömminge 1:58 inkom 2007-09-17 med 
syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-24 §168 att ställa sig positiva till 
förslaget att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneförfarande med förbehåll 
att planläggningen skulle avvakta resultatet av framtagandet av detaljplan för Löke-
näsvägen. Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft 2014-11-13. 
Fastighetsbildning pågår för nämnda detaljplan. 

Handläggning och tidplan 
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 § (1987:10). 

--Samrådsbeslut i miljö- och byggnadsnämnden april 2018

--Utställningsbeslut i miljö- och byggnadsnämnden november 2018

--Antagande i kommunfullmäktige april 2020

--Laga kraft maj 2020 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-19, reviderad 2018-11-22, 
red. ändrad 2019-02-28

--Planbeskrivning, upprättad 2018-04-19, reviderad 2018-11-22, red. ändrad 2019-
02-28

--Checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19, reviderad 2018-11-22

--Checklista sociala konsekvenser, daterad 2018-04-19
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--Naturvärdesinventering, daterad 2016-09-14

--Dagvattenutredning, daterad 2017-03-09

--Grundkarta, daterad 2016-11-07

--Aktuell fastighetsförteckning

Läge och areal
Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om Brofästet. Precis söder 
om planområdet ligger Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt en km 
österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Glömminge 1:58 ägs av Hovbohus AB.

Planområdet

Credits not available.

april 9, 2018Mörbylånga kommun grundkarta
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Området består idag av skog, mestadels ung likåldrig tall- och björkplantering på 
mager sandig jord. Skogen är tät med några smala och snåriga stigar som genomkor-
sar området. 

Öster om planområdet finns en sandbrink med höga naturvärden bland annat bestå-
ende av senvuxen hassel och fynd av ekoxe. Planområdet avgränsas i väster av en 
smal grusväg. Inom planområdet finns en smal remsa i sydväst med höga naturvärden, 
här återfinns ädellövsträd och hassel.

Norra plangränsen utgörs av en stenmur och innanför den finns en stig. Vid planområ-
dets nordöstra gräns leder sedan stigen vidare upp österut mot Glömminge.

Vid planområdets södra gräns finns sex villatomter varav en tomt är obebyggd. 

Naturvärdesinventering 2016, rödmarkerat område har högt naturvärde
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Lek och rekreation
Planområdet ingår i mellersta Ölands kustskog vilket är ett strandnära rekreationsom-
råde. Planområdet bedöms i sig inte ha några större värden för lek och rekreation då det 
är något vildvuxet.  
Ungefär 500 m väster om planområdet återfinns Lökenäs badplats som är en populär, 
kommunal badplats. I Glömminge drygt 1 km österut finns lekplatser och drygt 2 km 
söder om planområdet finns Aledals ridskola. 

Vegetation och djurliv
Planområdet består av skogsmark, mestadels ung likåldrig tall- och björkplantering på 
mager sandig jord. En smal remsa i sydväst består av ädellövsträd och hassel och inne-
har höga naturvärden enligt en naturvärdesinventering utförd av Calluna på uppdrag av 
Mörbylånga kommun under 2016. Vid naturvärdesinventeringen påträffades även fynd 
av signalarterna tandrot och gulsippa inom detta område (signalarter för skyddsvärd 
skog). Planområdet hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för utrotningshotade djur.

Fornlämningar
Det finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.  

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Marken är som högst 19 m över havet i öster, och som lägst 15,5 m över havet i sydväst. 
En viss sluttning i västlig inriktning infinner sig.   

Vegetation planområdet, december 2017
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Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom större delen av området av flyg-
sand, närmast grusvägen består den av postglacial sand. Markens genomsläpplighet är 
hög. 

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är idag obebyggt.

Omkringliggande bebyggelse i Lökenäs och Ytterör innehar stor variation. Byggnads-
stilmässigt finns här både äldre och nyare hus, hus för permanentboende och fritids-
stugor, mindre och större hus. Husen närmast planområdet i söder är byggda under 
2000-talet. Det som kan sägas vara gemensamt för den omkringliggande bebyggelsen 
är att den består av villor med träfasad och att husen till större delen är enplanshus.  
 
Omkringliggande fastigheters storlek innehar även stor variation. Fastigheterna 
närmast planområdet i söder är på cirka 1300 kvm, och fastigheterna närmast planom-
rådet i norr är på cirka 1900 kvm.

Lökenäs, december 2017
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Lökenäs, december 2017
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Kulturhistoria
Det finns inga tydliga kulturhistoriska lämningar i området. Däremot utgörs norra 
plangränsen av en stenmur. Denna utgör rester av ett äldre kulturlandskap i området 
och visar hur landskapsstrukturen en gång har sett ut.

Tillgänglighet
Planområdet består idag av en tät skog som kan vara svårtillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. 

Bostäder
I närområdet finns uteslutande friköpta villor och småhus som används både för 
permanent- och fritidsbostäder. 

Arbetsplatser och service
Inga större arbetsplatser eller serviceställen finns i närområdet. Några butiker och 
grund- samt förskola finns i Glömminge, drygt 1 km öster om planområdet. Matbutik 
finns närmast i Rälla ca 8 km norrut och i Färjestaden ca 7 km söderut. Ytterligare 
offentlig och kommersiell service finns i Färjestaden.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet anges antingen söderifrån via Lökenäs Bygata, eller norrifrån från 
Ytterrör. Planområdet upplevs som något svårtillgängligt för fordonstrafik, då det är 
skyltat med återvändsgränd lite drygt 1 km söder om planområdet vid Röhällakrysset 
och då en vägbom är uppsatt cirka 100 m norr om planområdet.

Vägskylt vid Röhällakrysset, lite drygt 1 km söder om planområdet, december 2017
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Gatunät

Vägarna i Lökenäs och Ytterrör är smala och det finns därför ett antal mötesplatser för 
mötande trafik längs vägarna. Vägarna är mestadels av grus, men asfalterade på vissa 
håll. 

Planområdet ligger utmed en mindre grusväg som ligger på enskild mark som ägs av 
Hovbo Hus AB. Enligt detaljplan F215 som vann laga kraft 2014-11-13 åligger ansvaret 
för väghållningen nu Mörbylånga kommun som med huvudmannaskapet tar på sig 
skötsel och underhåll. Mörbylånga kommun inväntar i dagsläget förrättningen ifrån 
Lantmäteriet innan så kan ske. 

Vägbom strax norr om planområdet, december 2017

Grusväg intill planområdet, december 2017
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Gång- och cykelvägar

Idag finns inga gc-vägar i området utan befintliga fordonsvägar används, det finns ej 
heller några trottoarer. 
Enligt kommunens översiktsplan finns två gc-vägar föreslagna som berör planområ-
det. Den första går ifrån Röhällakrysset upp till Stora Rör och är en del i det så kallade 
Fyr till fyr-projektet. Den andra löper ifrån Glömminge backe ned till Lökenäsbadet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser finns i Glömminge och i Röhällakrysset, båda lite drygt 
en km ifrån planområdet. I Glömminge trafikeras linje 101 mellan Borgholm och 
Kalmar, linje 104 som når Färjestaden och Vickleby, skolbuss 511 till Mörbylånga och 
skolbuss 518 till Algustrum och Isgärde. Linje 104 och skolbuss 511 går även igenom 
Röhällakrysset. Ifrån Glömminge nås därmed centralorterna på Öland och härifrån 
kan man ta sig vidare till fastlandet.

Parkering, varumottagning, utfarter
Det finns en parkering vid den kommunala badplatsen Lökenäsbadet som ligger ca 
500 m väster om planområdet. I övrigt sker parkering på egna fastigheter.  
Inga omfattande varuleveranser sker i området.  
Det finns ett fåtal utfarter mot Lökenäs bygata och Prästviksvägen. I övrigt sker utfart 
mot enskild väg.

 
Räddningsvägar

Räddningstjänsten har idag tillgänglighet till planområdet via Lökenäs Bygata.

Strax söder om planområdet 
finns en korsning där Lökenäs 
Bygata och Prästviksvägen 
möts. Här återfinns en gam-
mal, välbevarad ek som bildar 
ett blickfång.

Vägkorsning Lökenäs Bygata och Prästviksvägen, december 2017
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger idag inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp, men kommer att göra det vid nybyggnation. Närmaste kommunala ledningar för 
vatten och spillvatten finns på Prästviksgatan söder om planområdet. 

Närmaste brandpost finns vid fastighet Brostorp 46:18, cirka 300 m väster om planom-
rådet. 

På Öland råder en generell vattenbrist. Det påverkar dock inte kommunens utbyggnad 
av vatten och avlopp utan detta löper på enligt gällande VA-plan. Arbete pågår för att 
lösa vattenförsörjningen genom ett antal olika åtgärder både på kort och på lång sikt. 

Dagvatten
Området ingår inte kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Det finns inga 
kommunala dagvattenledningar i närområdet. Det finns inga öppna diken inom eller 
avgränsande till planområdet.

Planområdet ingår i Brostorp-Böle Dikningsföretag nr s, 1,2,3,och 4 av år 1934.  
Marken i området har hög genomsläpplighet.

Parkering vid Lökenäsbadet, september 2015
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El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Elledningar löper utmed Lökenäs Bygata 
och utmed Prästviksvägen. Närmaste transformatorstation finns på Lovisa Linds väg 
sydväst om planområdet.  
Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. En teleledning går igenom 
den västra delen av planområdet.  
Längs Lökenäs Bygata har IP Only kanalisation för bredband via fiber.  
 
Avfall och värme

KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation finns precis 
öster om Glömmingeskolan, cirka 1,5 km öster om planområdet. 
 
Det finns inte några kommunala fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet. 
Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden i framtiden att öka i perioder och i 
intensitet. Det ställer krav på anpassningsåtgärder. I samband med planläggning och 
exploatering bör man överväga lämpligheten med ny andel hårdgjord yta, och under-
söka möjligheten att använda sig av genomsläppliga ytor. Det kan också vara viktigt 
att avsätta områden som får svämmas över, exempelvis fotbollsplaner eller lekplatser, 
och att vidta åtgärder för att leda överflödigt vatten till dessa vid behov. 
Inom planområdet finns inga tecken på återkommande översvämning eller stående-
vatten. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar cirka 3,5 meter från öster ner till 
den sydvästra sidan av planområdet.
Värme, torka och vind 
Förutom att det blir periodvis ökad nederbörd kommer det förändrade klimatet även 
föra med sig längre perioder av torka än vad vi har idag. Torka inträffar oftast under 
sommarperioden när trycket på vattenresurserna är som högst, från både djurhåll-
ning och odling, bofasta och besökare. Den förlängda vegetationsperioden innebär 
samtidigt att det finns behov av bevattning under en längre period av året än vad 
som varit fallet tidigare. Under långa torrperioder sänks samtidigt grundvattennivån i 
kommunens grundvattenförekomster och tillgången på vatten blir mindre.

Behovet av skugga kommer att öka i takt med ett varmare klimat och inte minst i 
anslutning till byggnader och miljöer där barn och gamla uppehåller sig. Plantering av 
träd för skugga är ett kostnadseffektivt sätt att klimatanpassa tätbebyggda områden, 
samtidigt som det skapar förutsättningar för rekreation och bidrar till att höja områ-
dets attraktivitet. Träd och buskar har även fördelen att de håller kvar och jämnar ut 
kraftiga vattenflöden. Även mörka material och färger kan ha negativ påverkan på 
temperaturen vid värmeböljor.

Beräkningar och analyser av vind är osäkra men det förutspås att antalet dagar per år 
med byvind (större än 20 meter per sekund) fördubblas på 100 års sikt så det finns 
anledning att tro att det blir något blåsigare i framtiden.
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Planområdet består av skog. Träden dämpar alstring av värme och starka vindar. Redan 
skadade träd riskerar att falla i starka vindar.

Skred och erosion 
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den flacka eller lätt sluttande topografin. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger enligt SGU:s översiktliga karta inom låg-normalriskområde för radon.

Trafik & Buller
I dagsläget går det i princip ingen trafik förbi planområdet, då en vägbom finns uppsatt 
precis norr om planområdet.

Förändringar

Natur

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då området tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 
Området närmast vägen kommer dock att förbli naturmark, vilket gör att områdets 
karaktär bibehålles i viss mån. Närmast plangränsen i norr kommer även ett 20 m brett 
grönstråk att bevaras. Sandåsen öster om planområdets undantas exploatering och ingår 
därmed ej i planområdet, vilket gör att den övergripande karaktären bevaras i viss mån.

Lek och rekreation
Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation. I plan-
områdets närhet finns naturlandskap med goda rekreationsmöjligheter. Ett grönstråk 
kommer att sparas genom planområdet som möjliggör för passage genom området. 

Vegetation och djurliv
Ett 20 m brett grönstråk bevaras i norr vilket kan fungera som en spridningskorridor för 
växter och djur.  
I sydväst skyddas ett område med högt naturvärde genom bestämmelsen (skog) - ädel-
lövsskogen och hasselbestånd ska bibehållas, död ved ska ligga kvar. Genom att låta 
området bevaras som det är underlättar man för arter att etablera sig och fortleva, såsom 
den fridlysta och vedlevande skalbaggen ekoxen. Inom detta område krävs även mark-
lov för fällning av lövträd med en stamdiameter större än 20 cm mätt 1 m från mark, 
samt för fällning av hassel. Dock får beskärning av lövträd och hassel ske närmast 
vägområdet utan marklov för att trygga skötsel och säkerhet på angränsande vägom-
råde. Kommunens föreskrifter om häckar och buskage intill vägområde ska hållas. 
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Marken är som högst 19 m över havet i öster, och som lägst 15,5 m över havet i 
sydväst. En viss sluttning i västlig inriktning infinner sig. Med planbestämmelse 
föreskriven höjd över markplan är syftet att den naturliga slutningen ska bevaras. 

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet planläggs för 22 fastigheter, vilket överensstämmer med översiktsplanen 
som säger att området lämpar sig för ca 20 bostäder. Minsta fastighetsstorlek sätts 
till 1200 kvm (d) för att passa in i Röhälla-Lökenäsområdet som har relativt stora 
fastigheter.  
För hela planområdet gäller att största byggnadsarea (e) är 20% av fastighetsarean, 
dock maximalt 240 kvm per fastighet, varav komplementbyggnad max 70 kvm. Högst 
en huvudbyggnad per fastighet får uppföras.  
I den västra delen av planområdet sätts nockhöjden till maximalt 6 meter och här får 
vind ej inredas (v1). Taklutningen ska vara mellan 27 och 38 grader. Detta möjliggör 
för enplanshus och ger liknande gestaltningsförutsättningar som för större delen av 
Lökenäs där samma bestämmelse om att vind ej får inredas finns.  
I den östra delen av planområdet sätts högsta byggnadshöjd till 4,2 m och här får vind 
däremot inredas. Detta möjliggör för 1,5-planshus med förhöjt väggliv och skapar 
friare och liknande gestaltningsförutsättningar som i området precis söder om planom-
rådet där vind även får inredas.  
För att området ska passa in med den äldre bebyggelsen som finns längs Lökenäs 
Bygata sätts bestämmelse om att endast sadeltak får finnas (v2) och att taktäckning ska 
vara av rött lertegel eller plåt (f).

Kulturhistoria
Den norra plangränsen utgörs av en stenmur som kommer att bevaras genom planbe-
stämmelse (n) - stenmur ska bevaras.

Tillgänglighet
Gällande lagstiftning reglerar utformningen av utemiljöer och bostäder. 

Bostäder
Planens genomförande innebär ett tillskott på 22 fastigheter. Förslaget reglerar skala 
och höjd på tillkommande bostadsbebyggelse så att den anpassas till befintlig bebyg-
gelse och dess karaktär. Planförslaget kan inte styra upplåtelseform. 

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet angörs ifrån Lökenäs Bygata och man kan nå planområdet både norrifrån 
via Ytterrörsvägen och söderifrån via länsväg 958. Två infartsvägar planeras till 
planområdet. En brandpost bör uppföras på vardera infartsväg till området. Detta för 
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att säkerställa att räddningstjänsten maximalt har 75 meter till närmsta brandpost.

Gatunät
Lokalgatan i planområdet är dimensionerat för att passa in i Röhälla-Lökenäs. När 
infartsvägar till planområdet anläggs ska skyddsåtgärder vidtas mot befintliga elkablar 
lokaliserade i Lökenäs Bygata.  

Parkering, varumottagning, utfarter
Detaljplanen innehåller ingen utpekad mark för parkeringsändamål. Parkering sker på 
kvartersmark på den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Vattentillgången kan säkras och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition att 
växa. Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till kommunala vattenledningar. 

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2017-03-09. Enligt utred-
ningen har marken i området mycket god genomsläpplighet.  
Utredningen föreslår att ett dike placeras längs den östra plangränsen som leder till en 
mindre översvämningsyta, samt att en mindre översvämningsyta  placeras i sydväst 
och en större översvämningsyta placeras i väster. Dessa förslag har inkorporerats i 
plankartan med bestämmelsen (dike) -dike för avledning av dagvatten, och (skydd) - 
översvämningsyta för dagvatten. 
Utredningen föreslår även öppna diken längs med lokalgatan, men Sweco har meddelat 
att kulverterade ledningar i vägen också går bra då dagvattnet huvudsakligen fördröjs 
och renas på översvämningsytorna.  
De utpekade översvämningsytorna är placerade vid naturliga lågpunkter i området 
som har en sluttning mot väster. Översvämningsytan i sydost kan dock behöva sänkas. 
Översvämningsytor kan med fördel placeras vid ytor med träd som tar upp dagvatten. 
Om träden skulle bli vattensjuka av stående vatten kan de dock behöva tas ned. 
Översvämningsytorna tål att översvämmas vid regn och kan nyttjas som naturmark vid 
torrväder.
 
El och tele

Ny bebyggelse ansluts till befintligt el- respektive telenät. E.ON ansvarar för elledning-
ar i området och dessa finns förlagda utmed Lökenäs Bygata och Prästviksvägen. För att 
kunna säkerställa elförsörjningen i det nya området behövs ny transformatorstation, ett 
E-område för teknisk anläggning finns därför utsatt i plankartans västra del. Ytan inom 
E-området där tranformatorstationen kan anläggas är 6 m bred och 10 m lång. Runtom 
denna yta är det en 5 m bred prickmark. Detta säkerställer ett skyddsavstånd på minst 5 
m mellan transformatorstation och potentiella byggnader och brännbara upplag. Ingen 
grävning får heller ske närmre än 5 meter från transformatorstation, och grävningsarbete 
får inte utföras på så sätt att marken riskerar att undermineras.  
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Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. En teleledning går igenom 
kvartersmark på den västra delen av planområdet och bör därmed flyttas innan exploa-
tering. 
IP Only har förberett för anslutning till bredband via fiber längs med Lökenäs Bygata.

Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Avfallshantering ordnas inom den egna 
fastigheten. KSRR:s regler och rekommendationer ska beaktas.

Närmaste återvinningsstation finns precis öster om Glömmingeskolan, cirka 1,5 km 
öster om planområdet.  
 
Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar Det finns inte några kommu-
nala fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet. Kommunen ser positivt på att 
koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning. Värmehushållning bör om 
möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa energisnåla byggnader.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
I och med nybyggnation tillkommer mer hårdgjord yta i området. Området har dock 
mycket goda förhållanden för infiltration. En dagvattenutredning har genomförts och 
infiltrationsområden säkras inom planområdet genom bestämmelsen (skydd).

Planen tillåter även endast källarlösa hus. 

Värme, torka och vind
Planförslaget innebär att en del naturområden skyddas och bevaras vilket innebär att 
det blir en fortsatt grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar 
för ett bra lokalklimat.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordar-
ter och den flacka eller lätt sluttande topografin. Frågan ska beaktas vid grundläggning 
av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Trafik
Exploatering av planområdet med 22 tomter bedöms kunna generera en trafikmängd 
av ca 90 fordonsrörelser per dygn. Trafikmätningar gjordes 5-13 juli 2018 norr och 
söder om planområdet. Vid Ytterrör norr om planområdet blev resultatet 198 fordons-
rörelser/dygn. Vid Lökenäs söder om planområdet blev resultatet 503 fordonsrörelser/
dygn. Dessa siffror återspeglar dock enbart trafiken under den mest intensiva perioden 
sommartid och utgör inget årsmedelvärde (ÅDT). Utifrån resultaten och en uppskat-
tad trafikökning tillsammans med planområdets trafikmängd, görs bedömningen 
att planeringen av bostäder i området bör ta hänsyn till en trafikmängd av ca 400 
fordonsrörelser/dygn (ÅDT) förbi planområdet.
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Buller
Detaljplanen bedöms inte leda till att riktvärden för buller från vägtrafik överskrids. 
Bullerberäkningar som inkluderar framtida uppskattade trafikmängder har genomförts. 
Enligt beräkningen bör avståndet mellan vägmitt och bostäder vara minst 12 meter för 
att inte riskera att överskrida något av de gällande riktvärdena för buller. Med detta 
avstånd kan en uteplats förläggas vid bostadens västra fasad (som vetter åt vägen). 
Föreslagen naturmark säkerställer att avståndet mellan väg och bostäder blir tillräckligt 
långt.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

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

 -stå i konflikt 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. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt 
område redovisas följande:  

b5- Östra Lökenäs (ca 20 bostäder) (s. 124) 
Området ligger i ett skogsområde precis norr om befintlig bebyggelse i Lökenäs. 
Tomterna i området söder och väster om det föreslagna området är relativt små. Vägen 
ligger i nära anslutning till Lökenäsvägen där kommunen under slutet av 2014 har fått 
igenom en detaljplan som innebär ett kommunalt övertagande av vägen.  
-Utformningen av området måste utredas i detaljplan.  
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Ur kommunens ÖP där b5 är planområdet. G/c2 är föreslagen gc-väg ifrån Glömminge Backe till Lökenäsbadet.  

I nord-sydlig riktning går fyr till fyrprojektets föreslagna gc-väg precis väster om planområdet.
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g/c2 - Glömming Backe till Lökenäsbadet (s. 128) 
Från Glömminge samhälle behövs en cykelanslutning ner till havet och Lökenäsbadet. 
Många fotgängare och cyklister färdas utmed sträckan dagligen under sommarmåna-
derna då trafiken av bilar samtidigt är som högst.  
-Det lämpligaste alternativet till sträckning skulle vara från planerat bostadsområde 
i Glömminge backe precis norr om naturområdet (n5 enligt karta Algutsrum/Glöm-
minge) och rakt västerut.  
-g/c-vägen ska om möjligt vara i hårt packat grus eller annat genomsläppligt material. 
 
g/c1 - Röhällakrysset till Stora Rör (s. 85) 
Den föreslagna sträckan är en del av Ölands turistcykelprojekt Fyr till fyr. Norr om 
Röhällakrysset finns idag ingen utbyggd cykelväg men vägen är relativt lågt trafikerad 
och kan fungera för blandtrafik. Längre norrut behöver genomfartsvägar för cykel- 
och gångtrafik skapas för att leda cykelvägen vidare upp mot Ispeudde och Stora Rör.  
-De delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är begränsad eller obefintlig 
ska prioriteras utmed den aktuella sträckan.  
-Gång- och cykelvägen är ett viktigt mellankommunalt intresse, inte minst med 
tanke på planerad utbyggnad kring Stora Rör och Rälla. Kommunen ställer sig därför 
positiv till en samfinansiering med Borgholms kommun av vissa delsträckor i den 
norra kommundelen. 

Öster om planområdet finns naturområde n5 och västerut naturområde n9 redovi-
sade i kommunens översiktsplan:

n5 - Lövskogslund nedanför Glömminge Backe (s. 129) 
Lunden ligger i anslutning till bostadsområdet (B1) som ligger strax nedanför Glöm-
minge backe och norr om Glömminge Kyrka. Lunden sköts idag av markägaren 
genom ett naturvårdsavtal mellan denne och Skogsverket. Lunden utgörs av lövskog 
i flera skikt. Buskskiktet är tätt, men framkomligt och i trädskiktet finns flera större 
träd, nästan uteslutande lövträd. Idag används området för bete för hästar, men är 
också frekventerat av vilda djur, såsom rådjur, älgar och harar. Mycket vatten blir 
stående i området under delar av året. 
-Området ska skyddas som ett viktigt när-rekreationsområde för de boende i Glöm-
minge. 
-Området kan komma att utgöra del i en länk för fotgängare, ryttare och cyklister och 
på sikt leda vidare västerut mot Kalmarsund.  
 
n9 - Kustnära lövskogsområden - Brofästet till Stora Rör (s. 130) 
Utmed hela nordvästra kuststräckan finns stora sammanhängande områden med 
kustnära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta med ek i 
trädskiktet. Skogen är på många ställen flerskiktad. 
-I samband med eventuella exploateringar i kustnära lövskogar ska inventering alltid 
göras för att säkerställa bevarandet av befintliga naturvärden. 
-De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- och upplevelsevärden. 
-På platser där ek och gran växer tillsammans finns behov av att utreda om det går att 
rensa bort gran då dessa annars riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.  
-Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för framtida utveck-
ling av naturvärden.
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Utöver de platsspecifika ställningstagandena i kommunens översiktsplan finns även 
generella som rör landskapet, infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktig-
het, säkerhet, klimat, energi, verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor 
del kommunens planering.  
Exempelvis är kommunens ställningstagande att i samband med ny bebyggelse ska 
befintliga kulturvärden samt det bebyggda områdets karaktär alltid beaktas och utnytt-
jas. Utbyggnad och underhåll av cykelvägsnätet ska prioriteras i anslutning utmed högt 
frekventerade sträckor. Möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg ska alltid beaktas i 
samband med utbyggnad och nedgrävning av vatten- och avloppsledningar. Kommunen 
ska föreskriva öppna dagvattenlösningar i samband med exploatering av nya områden. 
 
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen. 

Planprogram
Planen föregås inte av något planprogram. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser

Credits not available.

januari 15, 2018Mörbylånga kommun grundkarta
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Detaljplan: F215- Detaljplan för vägar inom Röhälla - Lökenäs, utmed fastigheterna 
Röhälla 2:2, Brostorp 3:19 m fl. Laga kraft 2014-11-13. 

Planens syfte är att kommunen tar över huvudmannaskapet för del av vägsträckan 
från tryckstegringsstationen i Röhälla (vid fastigheterna Röhälla 2:2 – Glömminge 
1:18) via Lökenäs, vägen till Lökenäs badplats samt från Lökenäs mot Ytterrör och 
från Ytterrör österut till väg 136 vid Glömminge Backe. Sträckan skall bli öppen för 
allmän trafik och väghinder skall tas bort. Kommunen tar över drift och underhåll för 
dessa vägar som till olika delar ingår i olika samfälligheter. 
Under planprocessens gång har överenskommelse skett med Lökenäs samfällighets-
förening och kommunen att en avsiktsförklaring som avser den framtida hanteringen 
av vägen ska upprättas. Det är inte avsikten att ta mark från bostadstomter i samband 
med ändringen avhuvudmannaskapet. Där bostadstomter ligger nära vägen kan 
hastighetsbegränsningar och fysiska hinder styra trafiken. Kommunen kommer att 
måna om att befintlig karaktär behålles. 
 

Detaljplan: F141- Detaljplan för del av Glömminge 1:58. Laga kraft 2001-07-11.

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. 
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Bostadsbebyggelse med en våning och en högsta 
byggnadshöjd på 3,5 meter tillåts. Byggrätten är 150 kvm för huvudbyggnad och 50 
kvm för uthus. Annan än kommunen är huvudman för allmän plats.

Detaljplan: F136- Detaljplan för Glömminge 1:59, del av Glömminge 1:58 och s:4. 
Laga kraft 1999-11-04.

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. 
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Bostadsbebyggelse med en våning och en högsta 
byggnadshöjd på 3,5 meter tillåts. Byggrätten för befintlig fastighet Glömminge 1:59 
är 200 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för uthus. För resterande fastigheter är 
byggrätten 150 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för uthus. Annan än kommunen är 
huvudman för allmän plats.

Detaljplan: F22- Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för fast. 
Röhälla 1:4 m fl. Fastställd 1966-08-23.

Planen medger fristående bostadshus med högst en våning, vind får ej inredas. Högsta 
höjd är 3,0 meter och byggrätten är 100 kvm. Tomtplatser är ämnade att bli 12-1500 
kvm stora och de olika bebyggelsegrupperna ska åtskiljas genom grönområden och 
gångstråk.

Detaljplan: F149- Detaljplan för fastigheten Brostorp 46:18 m. fl. Laga kraft 2003-04-
21.

Planen möjliggör utökad byggrätt med avseende till tidigare detaljplan, F 22. 
Bostadsbebyggelse i högst en våning utan vindsinredning tillåts, högsta byggnadshöjd 
är 3,5 meter. Största totala byggnadsarea är 160 kvm, varav huvudbyggnad högst 120 
kvm och uthus högst 40 kvm. Fasader ska vara av träpanel. Annan än kommunen är 
huvudman för allmän plats.
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Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet ligger inte inom jordbruksmark. Skogen har ej betydelse för skogsnä-
ringen. 

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
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. 
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsverkets 
tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 100.000 
invånare och större vägar med över 3 miljoner fordon/år. Berört planområde omfattas 
därmed inte av denna MKN. De bullerberäkningar som gjorts visar att gällande riktvär-
den inte överskrids vid föreslagna bostäder. 

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt 
PM 10 (partiklar i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors 
hälsa och miljö. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalitet. Planförslaget 
medför en liten trafikökning lokalt men inte i den omfattningen att den bedöms medföra 
någon försämring av utomhusluften.

Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga-Borgholm SE628596-
154217, kalkberg. Grundvattnet har god kemisk och kvantitativ status.

Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten. Det 
finns inte några kända markföroreningar i området.

Dagvatten från området rinner västerut mot ytvattenförekomsten (kustvattnet) S n 
Kalmarsund SE564250-162500. Kustvattnet har måttlig ekologisk status. Den kemiska 
statusen är god (utan överallt överskridande ämnen). God ekologisk status ska uppnås 
2027. Det största problemet bedöms vara övergödning.

En dagvattenutredning har tagits fram vilken visar att förutsättningarna för lokalt 
omhändertagande genom infiltration är mycket goda.

Delar av skogsområdet skyddas som naturområde samt översvämningsyta i plankarta 
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vilket säkerställer möjlighet till infiltration av dagvatten.

Dagvattnet från föreslagen lokalgata föreslås ledas ut och infiltrera i naturområde, i en 
naturlig lågpunkt. Genom infiltration sker även en viss rening av vattnet.

Genomförandet av planen bedöms inte leda till att MKN för vatten överträds, varken 
för grundvatten- eller ytvattenförekomsten.

Områdesskydd 7 kap 
Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB.

Generellt biotopskydd
Det finns inga stenmurar, diken eller liknande som omfattas av det generella biotop-
skyddet i jordbrukslandskap. Det finns en stenmur mot angränsande fastighet i norr, 
men den bedöms inte omfattas av biotopskydd.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen och Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.

Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper
Direkt väster om planområdet, väster om vägen, finns ett lövskogsområde som är 
utpekad nyckelbiotop (Skogsstyrelsen). Nyckelbiotopen beskrivs som en sekundär 
ädellövskog på 5,8 ha med spärrgreniga grova träd, framförallt ek. Nyckelbiotopen 
sträcker sig över andra sidan vägen in till planområdets sydvästra kant. Området skyd-
das i planen genom bestämmelse Natur (skog) - Ädellövsskogen och hasselbeståndet 
ska bibehållas, död ved ska ligga kvar. En mindre del av skogsområdet behöver 
avverkas pga vägdragning.

Länsstyrelsen

Naturvårdsplaner
Planområdet är inte utpekat i naturvårdsplanen (Natur och Kultur på Öland, Läns-
styrelsen i Kalmar län 2001), men direkt väster om planområdet finns ett stort antal 
skyddsvärda träd utpekade inom länsstyrelsens inventering. Länsstyrelsen har 
genomfört en inventering av skyddsvärda träd i kustnära lövskogar i norra delen av 
Mörbylånga kommun 2016.

Kommunala beslut

Klimatstrategi
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klima-
tarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående 
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klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål 
finns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärm-
ningsformer.

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017 och redovisar översiktsplanens övergri-
pande mål för planering och bostadsbyggande, samt anger riktlinjer för bostadsför-
sörjningen i kommunen. Översiktsplanens mål är bl a att verka för en god arkitektur 
som är framåtblickande och förankrad i platsens särart, att stimulera till boende utanför 
kommunens tätorter, att ha en god plan- och markberedskap och att verka för grönom-
råden och allmänna platser med god standard m.m. Bostadsförsörjningsprogrammets 
övergripande riktlinjer är:

A. Antalet bostäder i det totala bostadsbeståndet i kommunen ska öka.

B. Varierat och differentierat boende i hela kommunen.

C. Boende för alla.

D. Strategiskt boende.

Kopplat till var och en av övergripande riktlinjerna finns ett antal konkreta åtgärder eller 
strategier för hur kommunen ska arbeta vidare framöver.

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder för 
personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda 
om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för 
kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.  
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, upprättad 2018-04-19 och reviderad 2018-11-22, bifogas planförslaget. 
Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en 
betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, med-
borgargrupper 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 
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checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
˗ Inom planområdet och i dess närhet finns naturlandskap med goda möjligheter att 
uppleva naturen och att leka och röra på sig. 

˗ Serviceställen och närmaste busshållplatser finns på ett visst avstånd ifrån planområ-
det. Ur jämlikhetssynpunkt och vad gäller barns och ungdomars möjlighet att klara sig 
själva skulle närmare placering vara att föredra, samtidigt består närområdet av smala 
landsvägar och mestadels fritidshus.

˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsätt-
ningar för fler att inkomma med synpunkter.

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 
som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet.

˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska berörda myndigheter och organisationer höras 
i planärende och ha möjlighet att inkomma med sypunkter. Kommunen vidtar inga 
extra åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Annan är kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom kom-
munen inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. En gemensam-
hetsanläggning bildas för det nya området vilken får ansvar för allmän platsmark. 
Kommunen ansvarar för vatten och spillvatten. 
E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är telenätägare i området. 
IP Only är bredbandsnätägare i området. 
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas vilken reglerar teknisk utformning, kostnadsfördelning och fastighetsrättsliga 
frågor. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utformning av vägar, VA-ledning-
ar och dagvattenhantering inom planområdet. Exploateringsavtalet ska även behandla 
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kommunal ledningsrätt på mark som ej tillhör kommunen. Exploateringsavtalet kan 
även behandla byggtrafikens tillförsel till planområdet.

Ansvarsfördelning
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark samt iordningställande av 
allmän platsmark ansvarar exploatör för. 

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar i mitten av 2019 och därefter kan projektering och 
byggnation påbörjas. 

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Planförslaget innebär att 22 nya fastigheter kan bildas. Fastighetsbildning sker genom 
avstyckning vilket ansöks hos Lantmäteriet och ombesörjs och bekostas av exploatör. 
Eftersom enskilt huvudmannaskap föreslås övergår allmän platsmark till gemensam-
hetsanläggning.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av sökanden, Hovbohus AB.

Kostnad för genomförande
Kostnader för erforderliga utredningar samt anslutning till kommunala ledningar, för-
ändringar i infrastruktur och utbyggnad av dagvattenhantering betalas av exploatören.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 
anvisas av kommunens tekniska affärsverksamhet.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrådas 
med respektive nätägare.

Tekniska utredningar
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco.

Dokumentation och kontroll
Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunen. Detaljpro-
jektering ska utföras enligt detaljplan och exploateringsavtal och vara underställd kom-
munens kontroll. Granskning ska ske löpande och omgående. Brister och anmärkningar 
meddelas omgående och förnyad granskning ska ske då detta avtalas.
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Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då skogsområdet tas i anspråk för bostadsbe-
byggelse. Planområdet är dock anpassat efter höga naturvärden i området och sparar 
viss naturmark. Planområdets naturliga sluttning ska bibehållas.

Infrastruktur och kommunikation
Detaljplanen innebär att två nya infartsvägar skapas till Lökenäs Bygata. Ett grönstråk 
bevaras i norra planområdet som möjliggör för passage genom området.

Boende och service
Kommunen har brist på bostäder och detaljplanen möjliggör ett tillskott på 22 fastig-
heter i attraktivt läge med goda pendlingsmöjligheter.

Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det 
bedöms finnas goda möjligheter för detta inom planområdet.


