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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets nordvästra del 
samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för tillkommande bebyg-
gelse.
Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, samt 
säkra naturvärdena som fi nns i planområdets östra del. Syftet med detaljplanen är 
även att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 
meter vid planändring.  
Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhål-
landen samt allmänhetens tillträde.

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i södra delen av Stora Rör utmed strandstigen och väster om 
Rörsbergsvägen.  

Areal
Planområdet omfattar ca 5,7 hektar.
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Markägoförhållanden
Fastigheterna Isgärde 4:4, 4:29, 4:11 samt 4:34 ägs av Atina Enterprises AB. Fastig-
heten 4:32 är privatägd.

Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
5 kap 11§.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut, maj 2014
Granskningsbeslut, november 2014
Underrättelsebeslut, januari 2016
Antagande, maj 2017
Laga kraft, juni 2017

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-05-13, reviderad 2014-11-18

 -Planbeskrivning, upprättad 2014-05-13, reviderad 2014-11-18, redaktionellt
ändrad 2017-05-30

 -Behovsbedömning, upprättad 2014-05-13

 -Beslut behovsbedömning, upprättad 2014-10-31

 -Social checklista, upprättad 2014-05-13

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 inkom 
2012-12-11 med avsikten att ändra ändamål från barnkoloni till bostadsändamål och 
näringsverksamhet såsom pensionat/hotell. 2013-03-12 § 59 ställde sig kommunsty-
relsen positiv till att pröva ansökan om ändrad detaljplan genom detaljplaneprocess 
med enkelt planförfarande.
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Bedömningsgrunder
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.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Området 
föreslås som lämpligt för utveckling av verksamheter, i första hand med koppling till 
besöksnäringen. Bebyggelse ska inte förläggas i nära anslutning till kusten. Printzska-
villan ska fortsatt vara västlig gräns för bebyggelsen i området. Allmänheten ska ha 
möjlighet att passera genom området.

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F6, fastställd 1957-03-26, föreskriver barnkoloniändamål för 
samtliga fastigheter förutom Isgärde 4:11 skifte 1 där planen föreskriver vägmark. 

utdrag ur gällande översiktsplan

b1

b4

STORA RÖR

Linsänkevä

Bostäder

Bostäder, färdigplanerade

Damm/Vattenområde, färdigplanerat

Damm/Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

G/C-väg

Fritid

Gata/Vägdragning

Natur/Park, skyddsvärd
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Enligt fastställd planbeskrivning bör fastigheterna 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 inte 
avstyckas eller bebyggas i någon större omfattning än vad som redan har skett, samt 
en begränsning på 700 kvadratmeter för fastigheterna tillsammans. 

Planområdets västra del utgör en bred remsa prickmark som sträcker sig ända till fast-
igheternas slut i väster. En 9 meter bred prickmark sträcker sig utmed hela områdets 
nordöstra del utmed angränsande fastigheter.   

Omgivande detaljplaner
F6 - Stora Rör är nästan i sin helhet planlagd med detaljplan fastställd 1957-03-26.

Pågående planer
Detaljplan för Isgärde 4:74 - Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till 
bostad och möjliggöra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjlig-
göra utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt de fastigheter utefter Isgärdevägen 
som saknar kommunalt vatten och avlopp.

utdrag ur gällande detaljplan, F6
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

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. 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 kustban-
det. Värdena bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

Områdesskydd 7 kap MB
Planområdet berörs av strandskydd, som återinträder med 100 meter vid ändring 
av detaljplan. Prövning av upphävande av strandskyddet sker i samband med 
detaljplanen då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Planområdet är beläget i grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, 
SE628596-154217. Den kemiska statusen på grundvatten är god och får inte försäm-
ras till 2015. Den kvantitativa statusen anses även god då tillgången på grundvatten 
för närvarande är god inom regionen. Statusen på grundvattenförekomsten Mörby-
långa - Borgholm, kommer inte att påverkas av aktuellt planförslag.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 11 § 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, daterad 2014-05-13 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 
kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en 
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betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. Enligt beslut daterat 
2014-10-31 antas planen ej medföra någon 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 kunskapsun-
derlag 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. 

Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
Västra delen av planområdet ligger i ett vackert halvöppet landskap med stora gamla 
ekar i trädskiktet. Områdets lägsta punkt ligger i väst. Östra delen av planområdet 
består utav en tät vegetation av varierande slag, mestadels lövträd. Södra delen av 
planområdet gränsar mot tätvuxen skog med strövstigar. Strandstigen är asfalterad 
fram till början av fastigheterna Isgärde 4:34 och 4:29, därefter grusad.    

Vy mot norr över Isgärde 4:29
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Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sand och grus. 

Radon
Området ligger inom lågriskområde för radon enligt kommunens radonkarta, 2006-
10-19. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända, fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder 
enligt kulturminneslagen om fornlämning påträff as. 

Grundläggning
Planområdet lutar från ca 4,5 m ö h i öster ner till 1,4 m ö h i väster. Samtliga 
befi ntliga byggnader, samt planerade ligger på minst 3,8 m ö h och anses därmed inte 
utgöra någon risk för översvämning. 

Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget innebär inga större förändringar gällande mark och vegetation. En ökad 
byggrätt innebär dock en viss ökning av hårdgjorda ytor. Områdets östra del, Isgärde 
4:11 kommer att bevaras och säkerställs genom användningen Natur i plankartan med 
en administrativ bestämmelse att mark och vegetation ska bevaras. Marklov krävs för 
fällning av träd samt gallring/röjning. Inom hela planområdet krävs det även marklov 
för fällning av ekar med en stamdimeter över 15 cm samt minsta höjd på 1 m över 
mark. 

Geotekniska förhållanden
Planförslaget innebär inga förändringar gällande geotekniska förhållanden. Endast 
källarlösa hus tillåts.

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

Förutsättning

Arkitektur
Området består av ett fåtal utspridda byggnader i olika storlekar och utföranden. 
Huvudbyggnaden på Isgärde 4:34, gamla barnkolonibyggnaden invigdes 1942 och 
hade en stark funktionalistisk prägel med platt tak och vit träpanel. Byggnaden ser i 
stora drag densamma ut men en del förändringar har sett. Taket har bland annat höjts 
och ersatts med sadeltak, entrén har byggts igen och en bred trappa har kommit till. 
Fasadkulören har ersatts från vit till gul med vita knutar. 

Komplementbyggnadernas gestaltning är relativt sammanhängande med stående 
träpanel i varierande kulörer. Både sadeltak och pulpettak förekommer. 

Huvudbyggnaden på Isgärde 4:4, även kallad Sommarbo eller Printzska villan 
byggdes på slutet av 1800-talet med tidens ideal och snickarglädje. Fastigheten såldes 
bara några år senare till familjen Printz och bytte namn från Sommarbo till Printzska 
villan. Huvudbyggnaden är kulturhistoriskt värdelfull.

Printzska villan består av gul liggande träpanel med vita knutar samt sadeltak med 
tegel. Mycket omsorg har lagts i detaljer, speciellt kring fönster och veranda. 

Barnkoloniområdet i sig är kulturhistoriskt värdefull, där historien satt sin prägel. 

Området i övrigt präglas av en lågmäld bebyggelse i trä med sadeltak, pulpettak 
förekommer också. Övervägande delen har fasadmaterial av trä i varierande kulörer, 
men mestadels rött eller gult med vita knutar. De fl esta har tegeltak. Putsfasad före-
kommer undantagsvis inom området. 

Service
Närmaste skola fi nns i Glömminge - ca 5 km söderut. Närmaste livsmedelsbutik fi nns 
i Rälla - ca 5 km norrut. I Stora Rörs hamn fi nns kafé, bageri och restaurang/kiosk 
under sommarsäsongen. Färjestaden med ett större utbud av service ligger ca 12 km 
från området och Borgholm 15 km norrut.

Tillgänglighet
Planområdet nås via Strandstigen som sträcker sig igenom planområdet i nordsydlig 
riktning. Området kan även nås genom en promenadstig söderifrån. 

Förändring

Arkitektur
Planförslaget möjliggör huvudsakligen en ändring av användning samt utökad 
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Huvudbyggnaden på Isgärde 4:34

Printzska villan på Isgärde 4:4
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byggrätt och medför därmed inga större förändringar gällande befi ntliga byggnader. 
Printzska villan förses med skyddsbestämmelser som hindrar den från att rivas samt 
att utvändiga åtgärder kräver bygglov. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och 
omfattas av 8 kap 13§ PBL vilket innebär att byggnaden ska bevaras för framtiden 
och inte får förvanskas. Underhåll ska ske med metoder och material som är anpas-
sade efter ursprunglig stil och utformning. Skyddet gäller exteriört fasader, fönster 
och tak.  

Planförslaget möjliggör småskalig bostadsbebyggelse på södra delen av Isgärde 4:34 
och kultur- och fritidsbebyggelse på Isgärde 4:29, som i nockhöjd och takvinkel 
anpassas till befi ntlig bebyggelse.

På norra delen av Isgärde 4:34 möjliggörs en utökad byggrätt för kultur- och fritids-
ändamål.

För komplementbyggnad är högsta nockhöjd 3 meter. 

Inom område för bostadsändamål krävs bygglov för de bygglovsbefriade åtgärderna 
enligt 9 kap 4, 4a, 4b §§ PBL för att inte förvanska områdets kulturhistoriska värde 
och karaktär.

Service
Planförslaget föreslår kultur-och fritidsändamål och kan bidra till en utökning av 
befi ntlig service i närområdet. 

Tillgänglighet
Planförslaget möjliggör huvudsakligen en ändring av användning samt utökad bygg-
rätt och förväntas inte medföra några förändringar gällande tillgänglighet. 

Friytor

Förutsättning

Lek, rekreation och naturmiljö
Planområdet ligger i direkt anslutning till lättillgängliga naturmarker och strövområ-
den. Närheten till Kalmarsund är en stor tillgång. Badplats fi nns i Stora Rör och vid 
Ispeudde söder om planområdet, båda tillgängliga till fots eller på cykel.

Förändring

Lek och rekreation och naturmiljö
Ingen förändring planeras.
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Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Planområdet nås via Strandstigen som sträcker sig i nordsydlig riktning genom 
planområdet. Strandstigen kopplas samman i norr med Stora Rörsvägen som leder 
upp till 136:an. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Ett nät av gångstråk i form av mer eller mindre väletablerade stigar förbinder området 
söderut. Översiktsplanen anger en gång/cykel/mopedväg som tänks fortsätta norrut 
mot Borgholm.

Kollektivtrafiken
Kalmar Länstrafi k trafi kerar dagligen sträckan Färjestaden - Stora Rör buss 101. När-
maste busshållplats är lokaliserad ca 250 m öster om planområdet, vid Isgärdevägen. 
Ytterligare en hållplats är lokaliserad ca 500 m norrut längs med Stora Rörsvägen.

Parkering
Parkering sker idag på den egna fastigheten. 

Trafik
Trafi kintensiteten är låg. Stora Rörsvägen har en årsdygnstrafi k (ÅDT) på ca 350 
fordon varav drygt 20 av dessa är tung trafi k. Strandstigen som går genom planområ-
det är en lågt trafi kerad ändgata utan genomfartstrafi k. 

Förändring

Gatunätet
Befi ntligt gatunät kan utnyttjas utan att några större åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafi kökningen, genererad av tillkommande bostäder samt kultur- eller 
föreningsverksamhet, bedöms bli marginell. En vändmöjlighet är dock nödvändig för 
servicefordon och planeras för i planområdets södra del.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår inga förändringar avseende gång- cykel och mopedtrafi k.

Kollektivtrafi ken
Befi ntliga busshållplatser kan utnyttjas. 
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Parkering
På Isgärde 4:34 föreslår planen beteckningen ”parkering” för att stimulera det ökade 
behovet av parkeringsplatser som genereras vid kultur- och fritidsändamål. 
Parkering anordnas inom den egna fastigheten.

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad trafi kmängd på upp 
till 12 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafi krörelser 
per bostad i området per dygn. För nordvästra delen av planområdet föreslås använd-
ningen kultur- och fritidsändamål, vilket kan generera en ökad trafi kmängd på upp 
till 80 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafi krörelser per 
besökande i området per dygn. 

Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Led-
ningar löper längs Strandstigen. Vattenledning till huvudbyggnaden på Isgärde 4:34 
och Isgärde 4:4 går över 4:11 och kommer ifrån Borgholms kommun. Fastigheterna 
har dock spillvatten anslutet till Mörbylånga kommun.  

Kommunen har inga dagvattenledningar. Dagvattenhantering sker genom lokalt 
omhändertagande (LOD). Ett svackdike löper genom planområdet som leder ut 
vattnet i havet i väster. Diket omfattas inte av dikningsföretag. Uppströms omfattas 
diket av ”Linsänkans dikningsföretag av år 1928” enligt typritning för dikningsföre-
taget ska trummor ha en dimension av 0,7 x 0,6 meter. Tillrinnande fl öde har medfört 
ris och bråte som lett till översvämningar vid dagvattentrumman under infarten till 
fastigheten Isgärde 4:77.

Brandvattenförsörjning
En brandpost ligger i direkt anslutning till planområdet längs med Strandstigen. Den 
bedöms täcka behovet för tillkommande byggnation.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i området.

Närmaste transformatorstation som kan försörja området är lokaliserad i norr, i direkt 
anslutning till planområdet. 

Skanova har fl era markförlagda telean-läggningar inom detaljplaneområdet.
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Svackdiket som mynnar ut i väster

Dagvattentrumman under infarten till Isgärde 4:77
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Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området. 

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt spillvatten. I samband med att 
fastigheterna ansluts till spillvatten bör de även anslutas till Mörbylångas vattenled-
ning som ligger tillgängligt i lokalgatan. På så sätt kan vattenledningen genom skogen 
för anslutning till Borgholms kommun tas ur bruk.  

Dagvattnet avleds genom det befi ntliga svackdike som löper genom planområdet.Ett 
galler skall förses i trumman innan dikeskröken, i hörnet mellan Isgärde 4:34, 4:11 
och 4:77 för att minska risken för översvämning. Enligt ”Linsänkans dikningsföretag 
av år 1928” skall typritning för trummor ha en dimension av 0,7 x 0,6 meter. Trum-
man i diket skall ha en dimension som klarar fl öden enligt ovannämnda dikningsföre-
tag. 

Brandvattenförsörjning
Behovet av fl er brandposter i området ska utredas i samarbete med Räddningstjäns-
ten.

El, tele och kommunikation 
Den befi ntliga transformatorstationen direkt norr om planområdet har kapacitet att 
förse tillkommande bebyggelse med el. Samordning med E ON ska ske i god tid före 
exploatering. Om ledningar kommer att behöva ändras eller fl yttas skall samråd med 
E ON ske.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
fl yttning.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning. 

Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett eff ektivt sätt för att skapa energi-
snåla byggnader.
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Avfall
Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. KSRR 
regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. 

Störningar

Förutsättningar
Ingen trafi k fi nns idag i området som bedöms skapa buller. Som information kan 
nämnas att Trafi kverket tillämpar riktvärden för buller från vägtrafi k. Riktvärden 
för trafi kbuller som normalt inte bör överskridas vid icke väsentlig ombyggnad av 
trafi kinfrastruktur är 65 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).

Förändringar
Trafi ken i området kommer efter genomförandet att öka marginellt men inte så att risk 
för bullerstörning förekommer. Gällande bygglagstiftning reglerar.

Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. 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
Angränsande områden i Stora Rör består av enskilt huvudmannaskap, varför det 
lämpar sig att även berört planområde blir enskilt huvudmannaskap. 

E ON ansvarar för elledningar.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av 
övriga anläggningar inom kvartersmark (t.ex. parkeringsplatser, etc.) ansvarar berörd 
fastighetsägare för.
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Mörbylånga kommuns VA-ledningar som löper längs med Strandstigen samt VA-
ledningarna över Isgärde 4:34 till 4:77 säkras genom u-område och med förrättning 
genom ledningsrätt. Befintligt servitut för avlopp på Isgärde 4:34 bör tas bort och 
ersättas med ledningsrätt. Kommunen initierar och bekostar ledningsrätt för allmänna 
VA-ledningar. 

I samband med att fastigheterna ansluts till spillvatten bör de även anslutas till 
Mörbylångas vattenledning som ligger tillgängligt i lokalgatan och samtidigt ta bort 
ledningsrätten som går till Borgholms kommun.  

För lokalgatan inom planområdet bildas en gemensamhetsanläggning. Kommunen 
ansöker om förrättning, kostnader fördelas mellan berörda fastigheter. Lantmäteriet 
gör en förrättning med andelstal efter nyttjande.

Mörbylånga kommuns tillfart till den tekniska anläggningen säkras genom servitut 
och regleras i exploateringsavtalet mellan kommunen och sökanden. 

VA och brandvattenförsörjning
Samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt spillvatten. I samband med att 
fastigheterna ansluts till spillvatten bör de även anslutas till Mörbylångas vattenled-
ning som ligger tillgängligt i lokalgatan. På så sätt kan vattenledningen genom skogen 
för anslutning till Borgholms kommun tas ur bruk. 

Infrastruktur och kommunikation
En vändmöjlighet planeras i slutet på Strandstigen som anläggs och bekostas av 
sökanden.  

Ett galler skall förses i trumman innan dikeskröken, hörnet mellan Isgärde 4:34, 4:11 
och 4:77 för att minska risken för översvämning. Detta skall godkännas och utföras 
av dikningsföretaget.

Enligt ”Linsänkans dikningsföretag av år 1928” skall typritning för trummor ha en 
dimension av 0,7 x 0,6 meter. Trumman i diket skall ha en dimension som klarar 
fl öden enligt ovannämnda dikningsföretag. 

Trumman under Strandstigen bör ses över av gemensamhetsanläggningen för lokalga-
tan. 

Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på sökanden. 
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Konsekvenser av planens genomförande
Planen innebär endast en mindre ökad byggrätt vilket innebär att ingen förändring av 
landskapsbilden sker. 

Värdefulla byggnader säkras i planen. 

Planen säkrar utfarter och underjordiska ledningar.

Planen säkrar naturområdet på Isgärde 4:11 skifte 2. 

Planen säkrar bevarandevärda ekar inom planområdet. 

Trafi ken i området kommer efter genomförandet att öka marginellt men inte så att risk 
för bullerstörning förekommer. 

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Rebecka Olsson i samarbete med tjänstemän inom 
Samhällsbyggnad och M-verksamheten.

Mörbylånga 2018-09-25

Rebecka Olsson   Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt 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:
• Program (vid bedömning att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet)
• Samrådsförslag
• Granskning
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


