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Förslag till fördjupad översiktsplanen (ÖP) Mörbylånga kommun,
Grönstrukturplan Färjestaden. 

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt plan- och bygglagen 3 kap 
12 § (PBL 2010:900). Handlingarna utgörs av planförslaget samt en miljöbedömning och 
konsekvensbeskrivning

En översiktsplan ska enligt 3 kap 2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Härutöver preciseras 
innehållskraven närmare i 3 kap 4–6 §, där det bland annat framgår att planens innebörd och 
konsekvenser ska tydligt framgå.

Enligt 3 kap 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken,
   2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs,
   3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Efter utställningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som 
kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Den 
antagna översiktsplan (ÖP) skall sedan spridas till sådana myndigheter, bland annat Boverket, 
och övriga som har väsentligt intresse av ÖP och som använder den som beslutsunderlag. 

Granskningsyttrandet ska efter antagande i enlighet med bestämmelserna i 3 kap PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är mycket positiv till att kommunen har valt att ta fram en grönstrukturplan som 
ett tematiskt tillägg, det ger styrka såväl för saken samt för den demokratiska processen. 
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planen är bra och att den kommer hjälpa 
kommunen med framtida utbyggnad av Färjestaden och samhällsplaneringen i stort. Planen är 
lättläst och välstrukturerad samt tar upp relevant bakgrundsinformation. Planen innehåller ett 
bra kartmaterial vilket pedagogiskt visar strukturer i olika delar av Färjestaden och hur 
kommunen kan arbeta vidare med gröna och blå stråk tillsammans med bebyggelse. 
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Vidare visar planen tydliga synergier mellan vatten, biologisk mångfald samt mänskliga behov i 
form av rekreation osv. Planen innehåller många goda och välmotiverade grundläggande syften 
och mål. Dessa är helt i linje med många av länets hållbarhetsmål, miljömål och utveckling av 
friluftsliv samt länsstyrelsens utredning om gröninfrastruktur.

Kontroll enligt 3 kap 16 § PBL

Riksintressen
Länsstyrelsen synpunkter under samrådet har blivit tillgodosedda.

Miljökvalitetsnormer 
Av en översiktsplan ska det enligt 3 kap 5 § i PBL framgå hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer (MKN). MKN gäller för vissa fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554), föroreningar i utomhusluft (förordning 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
samt för yt- och grundvatten (SFS 2004:660). Kommunerna ska i sin planering och 
planläggning iaktta att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) följs genom att detaljplaner, 
områdesbestämmelser och lovgivning inte medför att en miljökvalitetsnorm överträds. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenfrågor
Enligt samrådsredogörelsen ska en särskild dagvattenplan för hela Färjestaden tas fram. 
Länsstyrelsen anser att de frågor som avses behandlas i den dagvattenplanen borde varit en 
naturlig del av den fördjupade översiktsplanen. Med tanke på syftet med Grönstukturplanen är 
dagvattenfrågan en viktig del som redan borde varit utredd. 

Länsstyrelsen förväntar sig att den klimatanpassning som måste till diskuteras mer utförligt vad 
gäller alternativ och förhindrande av inkappsling av dagvatten. Det är även viktigt att MKN 
vattens koppling till dagvattenhantering och slutrecipient Östersjön görs och att olika 
vattendelare (avrinningsområden), flödeslinjer, utloppspunkter osv av yt- och dagvatten 
beskrivs inom Färjestadens tätort.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen synpunkter under samrådet har blivit tillgodosedda.

Rådgivande synpunkter
Miljöbedömning
En översiktsplan bedöms alltid ha betydande miljöpåverkan. För en miljöbedömning på 
översiktlig nivå är det dessutom särskilt viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, 
kumulativa och indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till och skälen 
för valda alternativ. Det är också viktigt att ta fasta på sambanden mellan olika miljöaspekter. 
Betydande miljöpåverkan på översiktsplanenivå handlar mycket om att se till dessa typer av 
förändringar och hur de kan motverkas eller mildras i kommande planering. Det är också i ljuset 
av den här typen av betydande miljöpåverkan som alternativ i översiktsplaneringen behöver 
formuleras.

Kommunen har beslutat att fördjupningen av översiktsplanen inte har betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen menar dock att de frågor som tas upp i checklistan för miljöbedömning samt 
Konsekvensbeskrivningen borde ha behandlats inom ramen för en MKB. 

Frågor som kunde ha problematiserats är anläggningar som skyddsvall och dagvattendammar. 
Hur förebygger kommunen konstruktioner för klimatanpassning som kan leda till inkapsling av 
vatten. Kan det grävas i samma stråk som det finns höga biologiska värden i form av t ex 
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groddjur? Hur kan man förebygga och arbeta så att problem inte uppkommer? Det kan alltså 
finnas konflikter i att peka ut gröna och blå strukturer på samma ställe, men om detta göra ändå 
ska man kanske undvika grävning och bibehålla de våta miljöerna eventuellt även lägga till ett 
renande steg innan avseende dagvattnet.  

Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma ska avse följande aspekter:
•biologisk mångfald
•befolkning och människors hälsa
•djurliv och växtliv
•mark, vatten, luft och klimatfaktorer
•materiella tillgångar
•landskap och bebyggelse
•forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.

Dessutom bör det inbördes förhållandet mellan dessa aspekter beskrivas. Kommunens 
Konsekvensbeskrivning tar upp flera av de ovannämnda punkterna men det saknas tydliga 
ställningstaganden i avvägningen mellan olika intressen och kumulativa effekter är inte 
beskrivna. Detta bör göras även om planens genomförande har många positiva effekter. 

Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnads-enheten 
Pär Hansson efter föredragning av planarkitekt Ted Kransby. I ärendet har även naturvårds-
handläggare Tomas Järnetun, samt vattenplanerare Eva Hammarström deltagit.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Pär Hansson
Ted Kransby


