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Behovsbedömning 
 

Planens beteckning 
Kalvhagen 1 m fl, Kalvhagens camping 

 
Planprogrammets syfte  

Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för 
en utökning av Kalvhagens camping. Därtill är syftet att säkra 
badplatsens framtid och att möjliggöra en strandvall för att skydda 
Mörbylånga samhälle från översvämning vid höjda havsnivåer. 

 
Planområdet  

 
  



 2012-02-07 2 (15) 
 BEHOVSBEDÖMNING  
 Dnr 09/213 

 
 
 
 
 
 
Översiktlig beskrivning av planområdet och dess omgivning 

Programområdet är beläget i de södra delarna av Mörbylånga köping, 
omfattar ca 24,5 hektar, är öppet, flack och saknar i stort gränser förutom i 
söder där Kalmarsund skapar en tydlig gräns. De enda fasta byggnaderna 
inom programområdet är receptionsbyggnaden, servicebyggnaden och några 
mindre bodar för förvaring. Byggnaderna är låga med flacka sadeltak eller 
platt tak. Material och färgsättning varierar stort. Tillfälliga byggnader i form 
av villavagnar är försedda med plastfasader och flacka sadeltak med 
plåtbeklädnad. I norr återfinns villabebyggelse och mindre industribyggnader 
från tidigt 1900-tal fram till 1980-tal. Ett påtagligt intryck gör de öppna 
upplagen och parkeringarna. 
För lek och rekreation finns områden för spontanlek, ordnade lekplatser, 
idrottsplats och Skansenskolan med bollplaner och friidrotts anläggning.  
Inom Mörbylånga tätort kan promenaden ske längs kusten utmed befintliga 
bilvägar, åkervägar och asfalterade gång- och cykelvägar. Badplatsen i väster 
är ett viktigt rekreationsmål. Den tekniska servicen och infrastrukturen är fullt 
utbyggd inom och i anslutning till området.  

 
Översiktsplan   

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-
18. För området redovisas befintlig besöks- och rekreationsmål, 
Kalvhagens camping och badplats. 
Nya möjligheter krävs för att kunna främja ett så brett spektra av 
verksamheter som möjligt. Tillgång till strand- och hamnmark 
gynnar attraktiviteten för bostads- och rekreationsetableringar. 
Utvecklingen av badplats/camping (Kalvhagen) skall beaktas.  

 
Gällande detaljplan   

Inom programområdet finns fyra gällande planer. Den äldsta från 
1967 föreslår byggnader för egnahemsändamål. Den senaste är från 
2006 och reglerar nuvarande camping. Dällande detaljplan föregicks 
i delar av en plan från 1985 som föreskriver campingverksamhet 
och idrottsändamål för grusplanen i norr. Den fjärde, fastställd 1967 
föreskriver bostadsändamål, utfyllnadsåtgärder, utbyggnation av 
småbåtshamnen och badområde, inom vilket mark för en mindre 
kioskbyggnad innehållande kaffeservering, toaletter och utrymmen 
för simskolan har reserverats. 
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. 

 JA NEJ KOMMENTARER 

Natura 2000  x  

Detaljplan för 
tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB 
förordningen bil. 3 

x  Planen medger verksamhet i 
form av utökning av perma-
nent camping  
I samband med detaljplan som 
reglerar camping ska en mil-
jökonsekvensbeskrivning 
upprättas. 

 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVE
NSER 

 ingen liten stor  

1. Lagenligt skyddad natur 

Berör planen:     

- område med lagenligt 
skyddad natur enligt 
miljöbalken 3 kap? 

Miljöbalkens 3 kap handlar om 
grundläggande bestämmelser för 
hushållning av mark- och 
vattenområden. Bl.a. områden av 
riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården, rörliga 
friluftslivet, samt övriga 
riksintressen. 

x   Planområdet berörs inte av något 
riksintresse enligt 3 kap MB. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVE
NSER 

 ingen liten stor  

- område med lagenligt 
skyddad natur enligt 
miljöbalken 4 kap? 

Miljöbalkens 4 kap handlar om 
särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet. 
Gällande Öland: turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska särskilt 
beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. 

x   Riksintresset syftar främst till att 
skydda bad-, camping och övriga 
rekreationsintressen utmed 
kustbandet. 

Planområdet ligger inom 
Mörbylånga tätort och uppfyller 
därmed kravet för undantag från 
bestämmelser. 

- område med lagenligt 
skyddad natur enligt 
miljöbalken 7 kap?  

Miljöbalkens 7 kap handlar om 
skydd av områden: Naturpark, 
naturreservat, kulturreservat, 
naturminne, biotopskyddsområde, 
djur- och växtskyddsområde, 
strandskyddsområde, 
vattenskyddsområde, 
landskapsbildskydd   

 x  Strandskyddet är upphävt inom 
den största delen av 
programområdet. I de fall en 
detaljplan ändras eller upphävs 
återinträder strandskyddet. 
Planområdet berörs således av 
strandskydd.  

Stora delar av marken inom 
planområden är redan 
ianspråktagen 

- Natura 2000-område? x    

2. Högt naturvärde 

Berör planen:      

- område, som bedömts ha 
högt regionalt naturvärde 
(länsstyrelsens 
naturvårdsplan)? 

x    

- nyckelbiotoper 
Nyckelbiotoper är 
skogsområden med mycket 
höga naturvärden. 

 

 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVE
NSER 

 ingen liten stor  

3. Ekologiskt känsligt område 

Berör planen:      

- område som bedömts vara 
ekologiskt särskilt känsligt 
(enligt kommunens 
översiktsplan)? 

x    

 

 

MILJÖPÅVERKAN 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

4. Mark 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

    

- instabilitet i 
markförhållandena eller de 
geologiska 
grundförhållandena: risk för 
skred, ras etc? 

 x  Marknivån inom planområdet är låg och 
till största delen flack. Risk för ras eller 
skred är därför minimal, däremot kan 
översvämningar förekomma. Nivåer 
kommer att behöva höjas och vid 
utfyllnad och invallningar bör markens 
geotekniska förutsättningar utredas. 

- skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation 

x    

- risk för erosion?  x  Byggnation av brygga och kallbadhus 
kan medföra förändrade erosions- och 
ackumulationsförhållanden. Risken för 
detta måste utredas i kommande 
detaljplan där brygga och kallbadhus 
regleras.  
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

- förändrade 
sedimentationsförhållanden i 
vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

 x  Hårdgjorda ytor kan komma att öka 
vilket leder till en ökad mängd 
dagvatten. Beroende på var och hur 
utlopp av dagvatten anordnas kan 
sedimentering i havet uppkomma. 
Dagvatten ska anordnas så att minimal 
sedimentering i havet uppkommer. 

Har det aktuella området 
tidigare använts som tipp, 
utfyllnadsplats eller dylikt 
varvid miljö- och 
hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

x   En tipp för schaktmassor och ett 
bryggeri har funnits nordväst om 
planområdet. Marken är numera 
sanerad och bebyggd av bostäder. 
Kommunen har ingen kännedom om 
liknande verksamheter inom 
planområdet. 

5. Vatten 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

    

- förändring av 
grundvattenkvalitén? 

x    

- minskning av 
vattentillgången i någon yt- 
eller grundvattentäkt? 

x    

- förändring av 
flödesriktningen för 
grundvattnet? 

x    

- förändrade 
infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 
dräneringsmönster med risk 
för 
översvämning/uttorkning? 

 x  Programförslaget kommer att medföra 
att andelen hårdgjorda ytor ökar. 
Dagvattenhanteringen ska anordnas så 
att risken för översvämningar minimeras 
och omhändertagande av dagvatten 
säkerställs. 

- förändringar i 
ytvattenkvalitén 
(bakteriologiskt eller 
kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

- förändrat flöde eller 
riktning eller 
strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

 x  Planprogrammet ger möjlighet till 
kallbadhus, brygga samt en utfyllnad av 
marken. Detta kan orsaka förändrade 
strömförhållanden och därmed 
förändrade erosions- och 
ackumulationsförhållanden. Risken för 
detta måste utredas i kommande 
detaljplan.  

Anmälan eller tillstånd om vatten-
verksamhet ska sökas. 

6. Luft och klimat 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén? 

x    

- förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur 
eller klimat (regionalt eller 
lokalt)? 

x    

- skador på stenfasader eller 
hällristningsmiljöer? 

x    

7. Vegetation 

Kommer projektet att 
orsaka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 
sammansättningen av 
växtarter eller 
växtsamhällen? 

x    

- en minskning i antalet av 
någon unik, sällsynt eller 
hotad växtart eller 
växtsamhälle? 

x    

- införande av någon ny 
växtart? 

 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

8. Djurliv 

Kommer projektet 
orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 
sammansättningen av 
djurarter i området 
(däggdjur, fåglar, fiskar, 
reptiler, skaldjur, insekter)? 

 x  Marken i området kommer att ändra 
karaktär genom utfyllnad och 
invallningar. Detta kan medföra en 
förändring av djurlivet i området.  

- en minskning i antalet av 
någon unik, sällsynt eller 
hotad djurart (enligt 
Artdatabankens rödlista eller 
EU:s art eller 
habitatdirektiv? 

x    

- införande av nya djurarter i 
området, eller verka som 
gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser? 

 x  Marken i området kommer att ändra 
karaktär genom utfyllnad och 
invallningar. Detta kan medföra en 
förändring av djurlivet i området.  

9. Rekreation och friluftsliv 

Kommer projektet att 
försämra kvalitén eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc.)? 

  x Befintlig grusplan för fotbollsträning 
vintertid föreslås ersättas av en pool 
eller simhall. 

Tillför projektet förbättrad 
kvalité eller kvantitet på 
någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc.)? 

 x  Anläggandet av pool/simhall, 
kallbadhus, bryggor och 
strandpromenad kan medföra ökad 
rekreationsmöjlighet. Programförslaget 
bedöms medföra positiva konsekvenser 

10. Kulturminnesvård 

Kommer projektet att orsaka 
någon förändring eller skada 
på någon kulturhistoriskt 
värdefull miljö? 

 

x   
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

 11. Lokalisering och adderande effekter 

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter 

  x I planprogrammet föreslås utbyggnad 
av befintlig camping samt nybyggnad 
av pool/simhall, kallbadhus och 
utfyllnad av mark. 

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter 

x    

Har planen betydelse för 
andra planers miljöpåverkan 

x    

 

 

12. Transporter/Kommunikationer 

Kan genomförande av 
planen ge upphov till 
betydande ökning av 
fordonstrafik? 

 x  Föreslagen exploatering möjliggör en 
utbyggnad av campingen. Ökningen av 
fordonstrafiken kan inte anses vara 
betydande. 

13. Utsläpp, buller, vibrationer 

Kan planens genomförande 
medföra: 

    

- ökade utsläpp av 
hälsofarliga ämnen? 

x    

- ökning av nuvarande 
ljudnivå? 

x    

- att människor exponeras för 
ljudnivåer över 
rekommenderade 
gränsvärden? 

x     

- vibrationer som kan störa 
människor? 

x    

14. Djurhållning 

Medför projektet närhet till 
djurhållning? 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

15. Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Kan planens genomförande 
medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 
bländande? 

x    

- stora eller rörliga skuggor? x    

16. Säkerhet 

Kan planens genomförande 
medföra: 

    

- explosionsrisk? x    

- risk för utsläpp för särskilt 
farliga ämnen vid olycka? 

x    

- föroreningar x    

- risk för att människor 
utsätts för strålning (radon 
eller elektromagnetiska fält)? 

 x  Tänkt etablering ligger inom område 
med låg risk för radon. Dock ska nya 
byggnader utföras radonsäkert om 
mätningar i byggnadsläget visar att 
det är nödvändigt  

- att människor utsätts för 
någon hälsofara (tex. 
otrygghet eller oro)? 

x    

17. Lokal klimat 

Kan planens genomförande 
medföra: 

    

- att solljusförhållanden 
ändras  

x    

- att starka vindar eller 
kalluftssjöar skapas 

 

 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

18. Miljömål 

Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

    

- strider mot nationella 
miljömål? 

x    

- strider mot regionala 
miljömål? 

x    

- strider mot lokala 
miljömål? 

x    

- strider mot nationella 
folkhälsomålen? 

x    

- var för sig är begränsande 
men tillsammans kan vara 
betydande? 

x    

- kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

x    

 

19. Mark- och vattenanvändning 

Kan genomförandet av 
planen medföra avsevärd 
förändring av mark eller 
vattenanvändning i området: 

  x I planprogrammet föreslås utbyggnad av 
befintlig camping med utfyllnad på 
igenväxande strandmark, pool/simhall 
på befintlig grusplan samt kallbadhus i 
vattenområde. Detta kan anses vara en 
avsevärd förändring av 
markanvändningen.  

20. Naturresurser 

Kan genomförandet av 
planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 
förnyelsebar naturresurs? 

x    

- att mål och riktlinjer i 
grushushållningsplanen 
motverkas? 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

21. Miljöfarlig verksamhet enligt MB 

Anger planen förutsättningar 
för verksamheter som: 

    

- kräver tillstånd, anmälan 
eller samråd enligt 
miljöbalken? 

x    

- leder till att 
miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken överskrids? 

x   Planprogramområdet angränsar till 
vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds 
kustvatten och där det finns fastställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) för såväl 
den ekologiska och kemiska statusen. 
Den kemiska statusen är god och får 
inte försämras till 2015. Den ekologiska 
statusen har bedömts som måttlig och 
riskerar att ej uppnå god ekologisk 
status till 2015. Förlängd tidsfrist till 
2021 och åtgärdsprogram för att minska 
näringsbelastningen på Kalmar läns 
kustvatten och Östersjön som helhet har 
beslutats av Vattenmyndigheten.  

Planförslaget avser inga verksamheter 
som skulle kunna orsaka en försämring 
av vattenkvalitén. 

Innebär projektet att någon 
verksamhet eller åtgärd 
enligt bilaga 3 i 
Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning, 
blir aktuell (om sådana fall 
ska bedömning göras enligt 
bilaga 2)? 

  x Anläggande av permanenta 
campingplatser berörs av bilaga 3 i 
förordningen.  

Miljökonsekvensbeskrivning ska 
upprättas i samband med detaljplan som 
reglerar campingen. 

22. Klimatförändringar 

Finns det någon risk att 
framtida havsnivåhöjningar 
kan komma att påverka 
planområdet? 

 x  Framtida prognoser över förändringar 
av havsnivån orsakade av 
klimatförändringar pekar på att regionen 
på 100 års sikt kan få en högsta hög-
vattennivå på mellan 1,44 - 2,56 m över 
dagens medelvattenstånd.  
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

    Största delen av planområdet ligger idag 
på en nivå som understiger 2,5 meters 
höjd över befintlig havsnivå, vissa delar 
så lågt som ca 0,1 under havsnivån. 
Detta gör att hela planområdet kan 
komma att påverkas av stigande 
havsnivåer.  

    För att skydda planområdet och även 
andra lågt liggande områden i 
Mörbylånga tätort kommer den 
föreslagna strandpromenaden anläggas 
upphöjd och på så sätt fungera som 
skydd.  

    I ett större perspektiv är det viktigt att 
lösa denna fråga för redan befintlig 
bebyggelse i alla lågt liggande områden 
i Mörbylånga 

 

ALTERNATIV 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER

 nej kanske ja  

23. Alternativ 

Vad innebär 
nollalternativet 

 Befintlig markanvändning kvarstår 
vilket kan leda till att kommunens 
intentioner att utveckla Mörbylånga 
försvåras. 

Befintlig markanvändning kan leda till 
översvämning då tilltänkt vall som 
skydd mot havet inte anläggs. 

Nuvarande badplats kvarstår som ett 
odefinierat område. 

Har alternativ studerats x    

Kan alternativa lägen eller 
utformningar ändra 
miljöpåverkan 

x    
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Ställningstagande 

Planen medger verksamhet i form av utökning av permanent camping enligt 
MKB-förordningens bilaga 3 ska planer som medger dessa verksamheter följas 
av en miljökonsekvensbeskrivning. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ ska genomföras 
i samband med detaljplan som reglerar campingverksamheten 

 I övrigt bedöms planen inte medföra någon betydande påverkan på miljön. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
− Planen medger verksamhet i form av utökning av permanent camping. 

I samband med detaljplan som reglerar campingverksamheten ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

− 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. Bestämmelsen utgör dock inget hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller näringslivet. 

− Marknivån inom planområdet är låg och till största delen flack. Risk 
för ras eller skred är därför minimal, däremot kan översvämningar 
förekomma. Nivåer kan komma att behöva höjas och vid utfyllnad och 
invallningar bör markens geotekniska förutsättningar utredas. 

− Hårdgjorda ytor kan komma att öka vilket leder till en ökad mängd 
dagvatten. Beroende på var och hur utlopp av dagvatten anordnas kan 
sedimentering i havet uppkomma. Dagvatten ska anordnas så att 
minimal sedimentering i havet uppkommer. 

− Planprogrammet ger möjlighet till kallbadhus, brygga samt en 
utfyllnad av mark. Detta kan orsaka förändrade strömförhållanden och 
därmed förändrade erosions- och ackumulationsförhållanden. Risken 
för detta måste utredas i kommande detaljplan. Anmälan eller tillstånd 
om vattenverksamhet ska göras och dispens från strandskyddet ska 
sökas. 

− Ökningen av fordonstrafiken kan inte anses vara betydande. 

− Största delen av planområdet ligger idag på en nivå som understiger 
2,5 meters höjd över befintlig havsnivå, vissa delar så lågt som ca 0,1 
under havsnivån. Detta gör att hela planområdet kan komma att 
påverkas av stigande havsnivåer. För att skydda planområdet och även 
andra lågt liggande områden i Mörbylånga tätort kommer den 
föreslagna strandpromenaden anläggas upphöjd och på så sätt fungera 
som skydd. 
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För jävsnämnden 

Upprättad av 
 
 
 

 

Lill Ljunggren 
Miljöhandläggare 

 

 


