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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är dels att utreda förutsättningarna för att 
tillskapa fyra tomter på del av fastigheten Torslunda 4:1 samt ändra 
gällande ändamål från kyrkligt till lämpliga syften så att nybildade 
fastigheter tillåts handel, kontor, parkering, kultur och skola. Områdets 
västra del ska planläggas då den ligger utanför gällande detaljplan från 
1964.
Vidare är syftet att ändra markanvändningen av fastigheten Torslunda 
4:51 från kyrkligt ändamål till kvartersmark och bostadsändamål. 
Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande fornlämningar, 
parkerings- och infartsförhållanden.

PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i tätorten Torslunda, cirka en halv mil sydost 
om Färjestadens centrala delar och bara ca 2 km från ytterområdena. 
Fastigheten Torslunda 4:1 finns på västra sidan av Skogsbygatan 
(landsvägen 136) och sträcker sig väst och nordväst om planområdet.  
Torslunda 4:51, tidigare del av Torslunda 4:1, är omgiven till stor del 
av stamfastigheten. Planområdet gränsar norrut mot Torslunda 4:48, 
Torslunda kyrkan och söderut mot ett villaområde. 

V
äg

 1
36

Planområdet

K
yr

kg
at

an

Kyrkan

Baldersgatan

Torslunda 4:47

Torslunda 4:48

Sk
og

sb
yg

at
an

Torslunda 4:1

Torslunda 4:51

Del av Torslunda 4:1



4 (24)

Samhällsbyggnad

Detaljplan för del av Torslunda 4:1 m fl.

BESKRIVNING
Dnr 12/556
SAMRÅDSHANDLING 2013-03-19
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-06-17 
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2013-09-24
ANTAGANDEHANDLING 2013-11-12 § 276 
LAGA KRAFT 2013-12-11 

Areal
Detaljplaneområdets totala area beräknas som summan av uppskattade 
ytor för del av fastigheten Torslunda 4:1och Torslunda 4:51. Detaljpla-
neområdetomfattar ca 1,8 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Torslunda 4:1 och Torslunda 4:51 är privatägda. 

HANDLÄGGNING
Detaljplaneförslaget har upprättats i överensstämmelse med vad
plan- och bygglagen, PBL 2010:900, 5 kap 7 § föreskriver om enkelt
planförfarande.

Gräns för detaljplaneområdet
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HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:

••Planbeskrivning, upprättad 2013-03-19, senast rev. 2013-09-24
••Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2013-03-19, senast rev. 
2013-09-24
••Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterad 
2013-09-24
••Behovsbedömning, upprättad 2013-03-19
••Grundkarta, daterad 2013-01-30
••Aktuell fastighetsförteckning upprättad
••Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2013-03-19
••Bilaga A, upprättad 2013-09-09

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Svenska kyrkan inkom med ansökan om ändring av detaljplan för del av 
fastigheten Torstunda 4:1 för att utreda förutsättningarna för att tillskapa 
fyra tomter. Torslunda 4:51 omfattas också av detaljplan (F 25) från 
1964. Ändamålet i planen är ”område för kyrkligt ändamål”.
Områdets västra del ligger utanför detaljplan. Behov finns att ändra 
planen då delar av fastigheten skall säljas, dels till Hushållningssällska-
pet och dels som bostad.
Förslaget innebär att mark som idag utgörs för kyrkligt ändamål ändras 
till bostadsändamål samt ändamål i enlighet med Hushållningssällska-
pets verksamhet.
Även kyrkans behov av utökad parkering samt ordnande av infarter 
skall lösas i planen.

BEDÖMNINGSGRUNDER
 Planen tas fram med s k enkelt planförfarande.
 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)
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. I 
översiktsplanen fastställs att för området är ställningstaganden ”Bs” , 
Bebyggelse. Offentlig service, skola/förskoleverksamhet  

- Utdrag ur översiktsplanen: 
”I Skogsby och Torslunda finns visst utbud av offentlig och kom-
mersiell service samt utbildnings- och forskningsverksamhet. Ge-
nomfartstrafiken genom samhället är idag betydande och bör särskilt 
med hänsyn till tunga transporter ledas via en förbifart. Detta skapar 
samtidigt möjligheter för ny bebyggelse utmed landborgskanten med 
attraktiv utsikt över Färjestaden och Kalmarsund.” 

Generella konsekvenser  
”Miljömål/Folkhälsomål 
• Motsvarar miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö” med regionala 
miljömål
”Arkitektur och byggnadsvård (2010)” och ”Kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse (2010)” genom att identifiera och prioritera värdefull 
kulturmiljö
• Motsvarar miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö” med regionalt 
miljömål
”Byggnaders påverkan på hälsan (2020)” genom att kontrollera 
radonhalten
och vidta/rekommendera åtgärder för att skapa miljöer enligt de 
uppsatta riktvärdern (i alla skolor och förskolor år 2010 ska radon-
halten vara lägre än 200 Bq/m3 luft samt i alla bostäder år 2020 ska 
den vara lägre än 200 Bq/m3 luft).
• Motsvarar folkhälsomål ”Trygga och goda uppväxtvillkor, ”Ökad 
fysisk aktivitet”, ”Sunda och säkra miljöer och produkter” genom 
att prioritera naturområden för rekreationsändamål samt gång- och 
cykelvägar så att människor kan uppehålla och röra sig i utemiljön” 
 
Riksintressen
Miljöbalken 3 kap  
”Natura 2000 Habitatdirektiv Skogsby” 
Miljöbalken 4 kap 2,3§§
”Ja, samlad bebyggelse är dock enl 1§ undantagen från bestäm-
melserna 2§”
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  Teckenforklaring                              Ur översiktsplanen

Detaljplanområdet
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F25 är fastställd 1967 och berör i stort sätt hela 
Torslunda och Skogsby. Planen föreskriver inom planområdet kyrkligt 
ändamål. Planområdets västra del ligger utanför planlagt område. Vidare 
gäller ett tillägg till planbeskrivningen fastställd 2003, F150, som avser 
kommunens övertagande av huvudmannaskap för Färjestadens, Kast-
lösas, Skogsbys, Snäckstrands och Södra Möcklebys vägföreningars 
vägområden.  
Planen F25 redovisar två u-områden där marken ska vara tillgänglig för 
underjordiska ledningar. Det första löper från den befintliga bostaden 
söder om kyrkan, diagonalt över planområdets östra del och ansluter ett 
annat ”u” område jämte villorna. Det andra finns på norra sidan väster 
om kyrkan, över fastigheten Torslunda 4:47 och mynnar ut i åkermar-
ken.

Gällande detaljplan  F25

Detaljplanområdet
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Omgivande detaljplaner

Omgivande detaljplaner
Torslunda by och Skogsby by är med planen F25, fastställd 1967-01-
13 och F150, fastställd 2003-03-19 nästan i sin helhet planlagt med 
detaljplan. Övriga planer avser små förändringar, framför allt ändrad 
markanvändning och tillåter utökning av byggrätten.
F181 möjliggör ny utformning av villatomter.

Detaljplanområdet

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB

Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. 
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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 Torslunda tätort och uppfyller därmed kravet 
för undantag från bestämmelser.

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

Program för planområdet
I planområdet finns befintlig bebyggelse. Då detaljplanen främst syftar 
till att ändra användningen av kvartersmark bedöms den inte vara så 
omfattande att ett planprogram behövs.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, 
1987:10 PBL 5 kap 18 § 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. Som stöd 
för kommunens ställningstagande görs först en behovsbedömning. Om 
den visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, göras.  

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 2012-03-19, 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. 

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. 

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-11 § 192 att ställa sig positiv till 
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att pröva ändring av detaljplan genom detaljplaneprocessen med enkelt 
planförfarande, att utföra behovsbedömning avseende planens bety-
dande miljöpåverkan och eventuellt miljökonsekvensbeskrivning och att 
uppdra till miljö- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 
med sökanden. 

NATUR
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet omfattar östra delen av fastigheten Torslunda 4:1 och 
tidigare del av denna, Torslunda 4:51. Fastigheten Torslunda 4:1, 
sträcker sig i öst-västligt och nordlig riktning från avgränsningen 
mot Skogsbygatan (väg 136) över åkermark och enstaka ädellövskog 
och lundar halva vägen till Färjestadens ytterkanter. Det planberörda 
området, dvs. den västra delen av fastigheten Torslunda 4:1 redovisar 
den enda men ändå glest bebyggda delen. Närmast till åkermarken 
finns några äldre byggnader som koncentreras längs norra och södra 
fastighetsgränsen mot kyrkan respektive villa området. Ytorna mellan 
dessa byggnader utgörs av asfaltvägar men framför allt välansade 
gräsmattor, planteringar av bärbuskar och några fruktträd. Fastigheter-
nas östra del avgränsas mot väg 136 med somliga stora och höga träd 
(ek, björk, gran, ask bl.a.), buskar samt en låg stenmur. Inom den här 
delen av planområdet finns två befintliga friliggande villor. Resten av 
ytan, utöver infarten till Torslunda 4:51 med partier av grus, nästan i sin 
helhet omfattas av en stor gård som behåller samma karaktär som det 
övriga området med olika barr- och fruktträd, utsprida fritt på tomten.

Förändring
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Vy över åkermarken mot väster 

Vy i nordostlig riktning, över försöksstationen 
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Vy i sydlig riktning mot försöksstationen

Infarten till villan närmast kyrkan. Vy från Skogsbygatan (väg 136)
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Villan på fastigheten Torslunda 4:51. Vy från Skogsbygatan (väg 136)

Skogsbygatan/ väg 136, nordlig riktning
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Rödlistade arter
Inga av kommunen kända, skyddade djur eller växter finns i området. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består området av svallsediment och grus.

Förorenad mark
Kommunen har ingen kännedom om förekomst av förorenad mark inom 
planområdet.

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

Fornlämningar
Den västra delen av planområdet är enligt Riksantikvarieämbetet en del 
av en stenåldersboplats, Torslunda 150:1. Boplatsen sträcker sig västerut 
och norrut. Fynd av flintaföremål m.m. har gjorts. 
Enligt preliminär bedömning från länsstyrelsen behöver en arkeologisk 
förundersökning göras som ett första steg, för att precisera utbredningen 
av fornlämningarna. Länsstyrelsen bedömer också att ladan i norra 
delen av området samt de två boningshusen i östra delen av området har 
höga kulturvärden och bör sparas.

Detaljplanområdet
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Mark och vegetation
Förändringen av planområdet är begränsad. Största delen av området 
kommer att bevara den befintliga karaktären och endast mindre föränd-
ringar kommer att tillåtas som till exempel tillbyggnad av kompelment-
byggnad. Vidare så kommer Torslunda 4:1 tillåta viss nybebyggelse 
men som ska utformas karaktärsenligt med omgivande bebyggelse. 
Uppvuxna träd på fastigheterna Torslunda 4:1 samt Torslunda 4:51 
skyddas med bestämmelser. 

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat 
utförande på byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det 
är nödvändigt. Planbestämmelse anger att ny bebyggelse ska utföras 
radonsäkert.

Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning bör göras för att precisera utbredningen 
av fornlämningarna. Förundersökningen kan ge svar på om det är 
möjligt att undvika fornlämningar vid byggnation. I annat fall kan det 
bli nödvändigt med en arkeologisk särskild undersökning. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska 
arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen.

BEBYGGELSE OCH  
SERVICE 
Förutsättning
Byggnadskultur och gestaltning

Planområdet innehåller flera skikt av byggnadstraditioner, från bland 
annat jordbrukssamhället, och även ett par tillbyggnader på sent 1900-
tal. Områdets gestaltning är relativt sammanhängande med övervägande 
röd träpanel, sadeltak samt varierande taktäckningsmaterial.  
Områdets placering söder om kyrkan innebär att fastigheterna inryms i 
en vädligt speciell miljö med kyrkan och begravningsplatsen strax norr  
om planområdet och Tors lund väster om.    

Service
I Skogsby, numera ihoppbyggt med Torslunda ligger Överskottsbolaget.
I anslutning till Överskottsbolaget ligger en rad andra verksamheter så
som en servering och en klädaffär. Sommartid expanderar servicen till
att omfatta fler byggnader. I Skogsby finns också Skogsbygården som
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rymmer kontor, Växthuset en förskola med 3 avdelningar och Torslunda
försöksstation, som ligger inom planområdet, som är en försöksstation i 
regi av Sveriges lantbruksuniversitet.
Från planområdet är det ca 4 kilometer till Färjestadens centrum där det
finns bland annat ett flertal butiker, vårdcentral, bank och bibliotek.

Förändring 
Byggnader, byggnadskultur och gestaltning

Eftersom planförslaget främst föreslår ändring av användning så förvän-
tas förändringen av byggnader inte bli särskilt omfattande. Vad gäller de 
områden där ny bebyggelse är möjlig ska denna utformas i enlighet till 
karaktärsdrag hos omgivande bebyggelse. De byggnader som är särskilt 
bevarandevärda skyddas med bestämmelse om rivningsförbud samt att 
bygglov krävs vid utvändiga åtgärder. 

Service
Befintlig service i närområdet kan utnyttjas vilket innebär korta resor för 
invånarna och större kundunderlag för innehavarna.

FRIYTOR
Förutsättning
Lek och rekreation

Ordnade lekplatser för olika åldrar finns på skolan, här finns också
en bollplan samt en enklare friidrottsanläggning. Österut längs 

En av de äldre byggnaderna inom planområdet , vy mot nordost.
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Gröndalsgatan ligger Gröna gatans skog, ett mindre skogsområde som 
Torslunda
Naturförskola använder för undervisning. I övrigt består själva plan-
området av välansade gräsmattor, planteringar av bärbuskar samt några 
fruktträd.  

Naturmiljö
Nordost om planområdet ligger ett avsnitt jordbrukslandskap med åker-
vägar och växtridåer. Därefter kommer riksintresset Mittlandsområdet,
ett större lövskogsområde där mosaiklandskapet har kultur- och
naturvärden som saknar motstycke i Europa. Området är populärt för
rekreation med flera strövstigar. Ett av utflyktsmålen är naturreservatet
Degerrörsbacken, ett järnåldersgravfält där marken hålls öppen med
hjälp av bete. 
Väster om planområdet ligger Tors lund, en ek- och hassellund som är 
viktig för rekreationen i närområdet. 

Förändring
Lek och rekreation

Befintliga lek- och rekreationsmöjligheter i närområdet kan utnyttjas. 
Naturmiljö

Den befintliga närliggande naturmiljön är en tillgång för tillkommande 
byggnader.

GATOR OCH TRAFIK
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet är beläget väster om väg 136, Skogsbygatan. Planområdet 
ligger därmed i direkt anslutning till vägen som är en viktig väg för 
kollektivtrafik och biltrafik mellan Mörbylånga och Färjestaden. Norr 
om området går kyrkgatan, som löper runt kyrkan.  
Kommunen är huvudman för samtliga vägar utom länsväg 136 för
vilken trafikverket är huvudman.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Öster om planområdet, längs med Skogsbygatan sträcker sig en gång- 
och cykelväg. GC vägarna är av hög standard med god belysning.
Längs Järnvägsgatan i Färjestaden är en gång- och cykelväg under
utbyggnad för att underlätta för cykeltrafik mellan Skogsby och Färje-
staden. 
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Kollektivtrafiken
Från busshållplatsen Skogsbygården, direkt väster om planområdet, 
går dagligen täta turer både söderut, norrut och via Färjestaden över till 
fastlandet.

Parkering
Parkering inom området sker främst på den egna fastigheten. Ett flertal 
parkeringsplatser finns utmed med Torslunda kyrka. 

Trafik
Skogsbygatan hade 2005 en uppmätt årsdygnstrafik, ÅDT, på ca 3300
fordon. Av dessa utgjordes ca 160 fordon av tung trafik. Den beräknade
trafikökningen är ca 1-2% årligen.

Förändring
Gatunätet

Befintliga gatunät kan utnyttjas utan att några åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafikökningen bedöms bli marginell. Utfarten för Torslunda 
4:1samt 4:48 säkras genom bestämmelsen ”y”, Marken skall vara 
tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter.  
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår inga ändringar avseende gång- cykel och mopedtrafik.

Kollektivtrafiken
Befintlig busshållplats direkt öster om området, utmed väg 136 kan 
utnyttjas.

Parkering
Inom kvartersmark föreslår planen beteckningen ”parkering”. Denna 
ska vara till för kyrkans behov. I övrigt sker parkering på den egna 
fastigheten.  

Trafik
Förslaget förväntas inte påverka den nuvarande trafiksituationen då 
planen främst syftar till ändrande av användning. 

En beräkning av vägrafikbuller har tagits fram (daterad 2013-09-09) 
Denna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad uppgår till 56 dBA 
och inomhus till 31 dBA. Maxnivån visar 73 dBA vid fasad och 48 dBA 
inomhus. Bullermiljön regleras på plankartan.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Ledningar löper längs med områdets sydliga del. Anslut-
ningspunkten till stamnätet säkras genom ”u” bestämmelsen, Marken 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns belägen ca 50 meter öster om planområdet. Den 
bedöms täcka behovet för tillkommande byggnation.

Förändring
Vatten och avlopp

Planen kommer inte innebära någon förändring av vatten eller avlopp.
All tillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-
nät. 
Avrinning inom området kommer inte förändras nämnvärt eftersom 
planen bl a föreslår, Ny bebyggelse får inte ske förrän lokalt omhänder-
tagande av dagvatten redovisas till kommunen. 

Brandvattenförsörjning
Behovet av fler brandposter i området ska utredas i samarbete med 
Räddningstjänsten.

vatten

spillvatten

dagvatten

Ledningsdragning i området.

Brandposter

Samhällsbyggnad

© Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet Skala 1:856
Skapad med InfoVisaren
2013-03-04
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6278891
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40 m40 m40 m40 m40 m40 m40 m40 m40 m



 21 (24)

Samhällsbyggnad

Detaljplan för del av Torslunda 4:1 m fl.

BESKRIVNING
Dnr 12/556
SAMRÅDSHANDLING 2013-03-19
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-06-17 
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2013-09-24
ANTAGANDEHANDLING 2013-11-12 § 276 
LAGA KRAFT 2013-12-11 

ENERGI, VÄRME OCH AVFALL
Förutsättningar
El 

E ON svarar för elförsörjningen i området.

Uppvärmning
Uppvärming sker med individuella lösningar. 

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El 

Samordning med E ON ska ske i god tid före exploatering.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning. Utbyggnad av fjärrvärmeförsörjning kan innebära 
framtida anslutningsmöjligheter. 
Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att 
skapa energisnåla byggnader.

Avfall
Planförslaget innebär ingen förändring gällande avfallshantering. 

Administrativa och ekonomiska frågor
Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft. 
Planen omfattar ingen allmän platsmark.  

Konsekvenser av planens genomförande
Planen innebär endast mindre ökad byggrätt vilket innebär att ingen 
större förändring av landskapsbilden sker. 

Värdefulla byggnader säkras i planen. 
 
Planen säkrar utfarten för fastigheten Torslunda 4:1 samt 4:48.
 
All verksamhet skall bedrivas så att ingen olägenhet drabbar de boende i
omgivningen.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 7 §.  
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför
särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB inte upprättas.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i SBU, mars 2013
Underrättelsebeslut i SBU, juni 2013
Antagande i SBU, augusti 2013
Laga kraft, september 2013

 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Uppförande av byggnader 
enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av övriga anlägg-
ningar inom kvartersmark (t.ex. utfart, parkeringsplatser, etc) ansvarar 
berörd fastighetsägare för. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag antagendet 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.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamgetsanläggning

Utfarten för Torslunda 4:1 samt 4:48 säkras genom bestämmelsen ”y”, 
Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. 
Servitut bildas för bostadsfastigheten på Torslunda 4:1 över fastigheten 
Torslunda 4:48. 
 
Fastighetsbildning sker efter ansökan hos lantmäteriet. Exploatören/ 
berörd fastighetsägare ska initiera och bekosta regleringen av fastighets-
gränser.

Va-ledningar säkras genom u-område och med förrättning genom 
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ledningsrätt. Kommunen initierar och bekostar ledningsrätt för allmänna 
va-ledningar. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Upprättande av detaljplan

Framtagandet av detaljplanen bekostas av Prästlönetillgångar, Växjö 
stift och beräknas kosta ca. 131.675,00 kronor exklusive moms. 

Infrastruktur
Planen kommer inte innebära någon förändring av vatten eller avlopp.
All tillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-
nät.   

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

En arkeologisk förundersökning bör göras för att precisera utbredningen 
av fornlämningarna. Förundersökningen kan ge svar på om det är 
möjligt att undvika forn-lämningar vid byggnation. I annat fall kan det 
bli nödvändigt med en arkeologisk särskild undersökning. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska 
ar-betet omedelbart avbrytas och för-hållandet ska anmälas till länssty-
relsen.

VA
Planen kommer inte innebära någon förändring på vatten och avlopp. 
 
MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Rebecka Olsson i samarbete med följande 
tjänstemän

Marie-Christine Svensson   Stadsarkitekt 
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

Mörbylånga 2013-11-12

Rebecka Olsson  Marie-Christine Svensson    
Planarkitekt   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:
• Program
• Samrådsförslag
• Underrättelse
• Antagande

Mörbylånga Kommun, Trollhättevägen 4, 380 62 Mörbylånga

Samhällsbyggnad


