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Planprogram för Kalvhagen 1 m fl.  
Mörbylånga 
Mörbylånga kommun 
 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Eventuellt efterföljande detaljplan ska hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 5 
kap 20 § (1987:10). Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2012-02-20 – 2012-
03-19. Beslut om samråd för programmet togs i jävsnämnden, protokoll 2012-02-07 § 5. 
 
 
Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i 
högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en lista 
över revideringar. 

 
Inkomna skrivelser Kommentarer 

2012-03-13 § 56  Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Inga erinringar finns mot förslaget. 

Noteras 

2012-03-20 Länsstyrelsen 
Kerstin Ainouz, Länsarkitekt 
Christian Forssell, Planhandläggare 

 

Allmänt och rådgivande  

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens 
ambition att utveckla campingplatsen i 
Mörbylånga samhälle, vilket kan få positi-
va effekter både för det rörliga friluftslivet 
och handeln i samhället. Länsstyrelsen 
synpunkter under hälsa och säkerhet, mil-
jökvalitetsnormer och strandskydd behöver 
dock beaktas, detta för att planen i ett sena-
re skede ska kunna accepteras. 

Noteras  

Riksintresse  

Planområdet omfattas som också uppges i 
planen av riksintressen för rörligt frilufts-
liv (miljöbalken 4 kap 2 §) samt riksintres-

Noteras  
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se för obruten kust (miljöbalken 4 kap 3 
§).  
Länsstyrelsen delar kommunens bedöm-
ning att planområdet ligger inom Mörby-
långa tätort och därmed omfattas av un-
dantag från bestämmelserna om riksintres-
sen. 

Hälsa och säkerhet  

Enligt 2 kap 3 § i PBL ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat  
risken för översvämning. Planområdet är 
beläget -0, l till + 2 meter över havsnivån 
och är utsatt för översvämningsrisk, en 
situation som kommer att förvärras i ett 
förändrat klimat. Redan idag har havsni-
våer på 134 cm över medelvattenstånd 
uppmätts i länet och till 2100 bedöms  
havsnivån stiga med en meter enligt 
SMHI. En upphöjd strandpromenad möj-
liggörs i planprogrammet för att skydda 
planområdet från översvämning, ett ge-
nomförande av denna behöver säkerstäl-
las. Kommunen måste dessutom beakta att 
grundvattennivån stiger vid höjda havsni-
våer, varför planområdet riskerar att över-
svämmas inifrån. Dessutom är det inte  
bara själva husen som ska klara en över-
svämning, detsamma gäller för all infra-
struktur så som vägar, el, vatten och av-
lopp etc. 

Beaktas 
Frågorna behandlas i kommande planarbete 
och kompletteras i planbeskrivningen.   

Miljökvalitetsnormer   

Vattenmyndigheten i Kalmar län fattade i 
december 2009 beslut om miljökvalitets-
normer (MKN) samt åtgärdsprogram. Det 
aktuella planområdet påverkar både yt- 
och grundvattenförekomster med fastställ-
da MKN. Av planförslaget ska det framgå 
vilka MKN som påverkas samt en påver-

Noteras 
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kansanalys av planförslaget på dessa. Den 
grundvattenförekomst som berörs av plan-
förslaget är Mörbylånga - Borgholm. 
Grundvattenförekomsten är redan idag 
av god kemisk och kvantitativ status, men 
får inte försämras till 2015 då MKN träder 
i kraft. För ytvatten påverkas vattenföre-
komsten Ö s Kalmarsund kustvatten. Yt-
vattenförekomsten är idag av god kemisk 
status och får inte försämras till 2015 då 
MKN träder i kraft. Ytvattenförekomstens 
ekologiska status är dock av måttlig status 
och ska senast till 2021 uppnå god status. 
Ytvattenförekomsten omfattas därför av 
åtgärdsprogram, varför förbättringsåtgär-
der krävs för att kunna uppnå god ekolo-
gisk status, så även i planer enligt PBL.  
 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av 
hur planförslaget ska bidra till att vattnets 
kvalité i Kalmarsund ska förbättras. Det är 
visserligen positivt att planområdet ska 
anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet, men kommunen behöver  
uppmärksamma att en rad andra faktorer 
har en negativ inverkan på vattenkvalitén. 
Utsläpp av orenat dagvatten samt risken 
för översvämningar är faktorer som har en 
negativ inverkan på möjligheten att efter-
leva MKN. Länsstyrelsen delar därför inte 
kommunens ställningstagande i behovsbe-
dömningen om att planförslaget inte be-
döms orsaka någon försämring av vatten-
kvalitén. Kommunen behöver inför sam-
rådet visa på en adekvat lösning av dag-
vatten samt säkerställa en lösning på över-
svämningsrisken, detta för att planen sena-
re ska kunna accepteras. 
 
Strandskydd  
För att det ska vara möjligt att uppföra nya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivningen avseende planering för sti-
gande vatten och hur omhändertagande 
sker, beaktas och utreds under planarbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Noteras för detaljplanläggning. Beaktas i 
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byggnader m.m. inom strandskyddat områ-
de, krävs både att det finns särskilda skäl 
enligt 7 kap 18 c miljöbalken, men också 
att strandskyddets syften inte påverkas ne-
gativt. Kommunen har i planprogrammet 
inte motiverat varför strandskyddet kan 
upphävas. Länsstyrelsen gör emellertid 
bedömningen att det femte skälet delvis är 
tillämpbart (se nedan), detta eftersom ex-
ploateringsintresset (tätortsutveckling) kan 
anses överväga strandskyddets intressen. 
 

det fortsatta planarbetet.   

 

Ett mycket omfattande område för bryg-
gor och kallbadhus (W) föreslås. Något 
särskilt skäl för en utbyggnad av W enligt 
plankartan bedöms inte finnas, och en 
utbyggnad kan inte anses vara förenligt 
med strandskyddets syfte. För att ett upp-
hävande av strandskyddet i W ska tillåtas, 
krävs det dels att kommunen visar på att 
ett behov av bryggor och kallbadhus finns 
utifrån den utveckling som föreslås av 
planen, dels att området för W kraftfullt 
begränsas. När strandskyddet upphävs, 
ska dessutom alltid en fri passage lämnas 
som tryggar allmänhetens tillgänglighet 
utmed vattnet. Inför samrådsskedet behö-
ver kommunen motivera ett upphävande 
av strandskyddet och säkerställa allmän-
hetens tillgång utmed strandlinjen. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt;  
l. trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Handlingar revideras.   

 

Avgränsning av MKB 

 

Ett planförslag som medger att en perma- Noteras. MKB ska genomföras i samband 
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nent campingplats tillskapas förväntas all-
tid innebära en betydande miljöpåverkan 
(PBL 5 kap 18 §). En miljökonsekvensbe-
skrivning ska därför tas fram. 

med detaljplanen. Bestämmelserna i 6 kap. 
11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas. 

Övrig  

Sedan den förstajanuari 2012 har Länssty-
relsen tagit över det statliga samordnings-
ansvaret i länet. Det innebär att kommunen 
fortsättningsvis enbart behöver skicka sina 
planer enligt PBL till Länsstyrelsen. Läns-
styrelsen samråder med eventuellt berörda 
statliga myndigheter, vilket framgår av  
samråds- och granskningsyttranden. 

Noteras 

Upplysning om tillstånd och dispenser 
med mera som kan komma att krävas 

 

Vatten verksamhet 

Vid byggande av ett kallbadhus samt små-
båts- och badbryggor ska en anmälan om 
vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen. 

 
Noteras 

2012-02-29 Lantmäteriet 
Sophia Stenfeldt  

 

Vid genomgång av planens samrådshand-
lingar (daterade 2012-02- 07) har Lantmä-
teriet en rekommendation. 

Då fastighetsindelningen och äganderätt är 
något oklar i området kan en fastighetsbe-
stämning och äganderättsutredning av  
Mörbylånga Köping 1:1 krävas för att 
fastighetsbildning i planområdet ska kun-
na genomföras. För att underlätta kommu-
nens planeringsarbete och att inte försvåra 
eller fördröja kommande fastighetsbild-
ning rekommenderar Lantmäteriet att 
eventuell fastighetsbestämning och ägan-
derättsutredning alternativt att ansökan om 
lagfart sker i tidigt skede. 

Fastigheten Mörbylånga Köping 1:1 utgörs 
av vattenområde i planprogrammet.  Fastig-
heten Mörbylånga 2:12 ägs av Mörbylånga 
kommun och fastigheten Kalvhagen 1 är 
privatägd. Ägareförhållande får utredas i 
samband med detaljplaneringsarbete. Bruk-
ligt är dock att exploatören initierar och 
bekostar fastighetsbildningen och att kom-
munen är huvudman för allmän platsmark 
inom tätorter. 

Området är idag tillgängligt för allmänhe-
ten vilket kommer att beaktas även fort-
sättningsvis. 
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2012-03-07 Skanova 
Andres Bartl 

 

Skanova har markförlagd teleanläggning 
inom detaljplaneområdet, se bifogad nät-
skiss 

Beaktas i kommande planarbete. 

 

 

2012-03-12 E ON 
Pernilla Winblad  

 

Inom och i anslutning till den föreslagna 
detaljplanen finns ett befintligt el nät med 
1 O kV och 0,4 k V jordkablar, enligt bi-
fogad karta.  
 
För att säkerställa kablarnas exakta läge 
beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält 
via vår kundtjänst 020-22 24 24 eller via 
vår hemsida www.eon.se 
 
Det finns även en befintlig transformator-
station "Mörbylånga Camping" norr om 
planområdet och försörjer området med el.
Vi förutsätter att befintliga ledningar kan 
bibehållas.  
 
Erfordras någon ledningsflyttning förut-
sätter vi att överenskommelse träffas kring 
eventuella ledningsflyttningar.  
 
För information om E.ON Elnäts anlägg-
ningar kontaktas Gunnar Krondahl, E. ON 
Elnät Sverige AB, tfn 070-665 98 09. 

Noteras  
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För övrigt har vi inget att erinra mot plan-
förslaget 

 

      

2012-02-23 Polismyndigheten 
Olof Bråve, Polisinspektör 

 

Polisenhet Öland har tagit del av inkomna 
handlingar och har ingen erinran eller an-
ledning till ytterligare kommentar med 
hänsyn taget till de intressen polisen har 
att ta till vara. 

Noteras 

2012-03-13 KSRR 
Kurt Svedberg 

 

Viktigast för KSRR är att tillgängligheten 
till sopkärl och ev. miljörum är god och att 
utformning av vägar och vändmöjligheter 
för sopbilarna samt utformning av eventu-
ella miljörum sker enligt bifogade "Råd 
och rekommendationer". 

Beaktas i kommande detaljplan.  

2012-02-21 Ölands kommunalförbund 
Anders Sporrong, Stf räddningschef och 
Säkerhetsingenjör 

 

• Anläggandet av skyddsvall är en bra och 
angelägen anpassning till effekterna av ev.
framtida klimat med höjda havsvattenni-
våer. 
• Dike/diken inom området behöver un-
derhållas för att säkerställa att markavrin-
ning från området kan ske på ett erforder-
ligt sätt. 

Noteras 
 
 
 
Beaktas i vidare detaljplanarbete.  
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• Framkomlighet för räddningstjänstens 
fordon skall beaktas. Lämpligt är att  
KSRR's riktlinjer i detta avseende följs vid 
anläggning/uppgradering av vägnät inom 
planområdet. 
• Befintligt brandpostnät kan ev. behöva 
kompletteras. Antingen kan man med 
maximalt 150 meters avstånd från bygg-
nader ha tillgång till brandposter som 
minst ger 600 l/minut, eller dimensionera 
med längre avstånd och då ha tillgång till 
brandposter som ger ett högre vattenflöde. 
Väljs det senare alternativet skall dimen-
sionering ske i samråd med räddnings-
tjänsten, och då göras utifrån räddnings-
tjänstens fastställda minimala vattenkapa-
citet på de fordon som finns på brandsta-
tionen i Mörbylånga. 
• Brandspridning mellan campingstugor 
skall inte kunna ske fortare än 60 minuter. 
Detta kan säkerställas mha skyddsavstånd 
och/eller brandtekniska åtgärder i bygg-
nadskonstruktionen. 
• Anläggandet av campingtomter för 
tält/husvagnar skall ske på sådant sätt att 
brandskyddsregler; SRVFS 2004:12: Sta-
tens räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om brandskydd vid cam-
pinganläggningar, kan följas. 
• Livräddningsutrustning vid badplatser 
skall följa SRVFS 2007:5 allmänna råd 
och kommentarer om utrustning for vat-
tenlivräddning vid hamnar, kajer, bad-
platser och liknande vattennära anlägg-
ningar. 
 
Yttrandet skall också ses som räddnings-
tjänstens yttrande. 

 
 
 
 
 
Beaktas i bygglovskedet.  

 

 

2012-03-22 Kalmar Läns Trafik AB 
Thomas Rehnström 

 

 

KLT har ingen erinran mot förslaget. Noteras 
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Mörbylånga Blomstrar och ler  
Joan Lunde, ordf 
 

 

Planen syftar till att ge gällande camping-
verksamhet betydande exploateringsök-
ning samt att säkerställa allmänhetens  
tillgänglighet längs stranden. 
Planen medger bl a att campingen berätti-
gas att uppföra ca 50 stugor enligt utsänt 
material, utöka omfattningen av hus-
vagnsplatser samt att göra betydande 
markutfyllnader. 
 
Glädjande att kommunen avser satsa re-
surser på att iordningsställa en strandpro-
menad. Detta har funnits på förslag sedan 
länge och välkomnas. Strandremsan mot 
Kalmar sund är, trots att få insatser gjorts 
för att rusta upp och göra den tillgänglig, 
en av de största kvaliteerna för Mörby-
långa. Vi ser här en av de väsentligaste 
frågorna/ riskerna för bevakande av det 
rörliga friluftslivet i Mörbylånga. 
 
Nuvarande plan medger idag betydande 
utökning och förändring, vilket inte ut-
nyttjats under de 7 år planen gällt. Under 
denna tid har få av de möjligheter som 
getts utnyttjats, och campingens utseende 
och skick har sannerligen inte förgyllt 
samhället. Stranden har inte skötts. Dess-
utom vittnar många om en avog inställ-
ning från campingen (via dess arrendato-
rer) gentemot passerande och promene-
rande längs strandkanten. 
 
Vi är medvetna om förändrade krav för 
campingverksam heter, vilket i många 
lägen förutsatt ex vis uppförande av cam-
pingstugor. Men därifrån till det omfat-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen instämmer 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
Inom programområdet finns fyra gällande 
planer. Detaljplanen ska reglera och styra  
huvudsakligen befintlig  markanvändning i 
området samt möjliggör en nödvändig ut-
veckling av detta. Området kommer även 
fortsättningsvis fungera som en kombina-
tion av rekreations- och campingområde. 
Befintliga naturvärden och tillgängligheten  
till dessa kommer att värnas om och skyd-
das i planen.  
 
 
Planen ska långsiktigt ge möjlighet till ett 
hållbart nyttjande. 
Planerat utfyllningsområde består av en 
vasstäckt strandmark med en vacker med 
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tande planförslag och ianspråktagande av 
allmänytor som nu föreslås är steget 
mycket stort. Det tilltänkta området för 
husbyn utgör idag en vacker fond för den 
sjönära promenaden, med om våren 
blommande slånbärsbuskar och inslag 
körbärsträd. Ett av de sista styckena orörd 
natur l samhällets närhet, en pärla för 
Mörbylånga tätort. Den föreslagna, troli-
gen kostsamma, utfyllnaden enligt försla-
get, kommer att vanställa området, samt 
försämra de ekonomiska förutsättningarna 
för en i nuläget oredovisad förutsättning 
för eventuell lönsam drift. 
 
Koppling mellan campingen och allmän-
ytor behöver helt klart regleras tydligt i 
exploateringsavtal som upprättas för att 
allmänhetens intressen ska kunna säker-
ställas i en eventuell detaljplaneändring. 
 
 
 
Det allra mest iögonfallande är dock det 
förslag som finns att privatisera såväl 
strandområde, grönområde som Kalvha-
gens brygga. Lärdomar från försäljningen 
av Haga Park borde finnas färskt i minnet, 
och misstaget skall inte upprepas. Det 
finns inga som helst skäl att sälja ut mar-
ken för att uppnå de syften man vill avse-
ende ex vis medverkan vid skötsel. Den 
stora vinningen driftsmässigt för cam-
pingen är möjligheten till utökad cam-
pingverksamhet och stugor. Att överlåta 
såväl markytor som bryggor är endast att 
skänka pengar till privata ändamål och för 
all framtida mista kontroll över väsentliga 
inslag för allmänheten. Det svårt att se hur 
detta är förenligt med allmänhetens intres-
se och framför allt är en sådan process 

emellanåt svårtillgänglig naturmiljö. Den är  
belagd -0, l till + 1,3 meter över havsnivån 
och är utsatt för översvämningsrisk. Därut-
över beräknas ett förändrat klimat leda till 
ytterligare nederbördsmängder och därmed 
ökar risken för översvämningar. En fram-
synt projektering kan minska riskerna för 
stora skador till följd av klimatförändringen 
och anpassa ett samhälle för konsekvenser-
na av höjda vattennivåer. För att kunna be-
vara och nyttja denna eller liknande ytor 
blir utfyllnaden en del av förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Förhållandet, camping/ allmäntillgänglig-
mark regleras i detaljplan samt vid ev. 
kommande förrättningar. 
Planens ekonomiska genomförande och 
fastighetsindelningsbestämmelser införs 
senare när detaljplaneläggning påbörjas och 
exploateringsavtalet utformas. 
 
Detaljplaneläggning kommer inte att beröra 
Kalvhagens brygga och befintliga naturvär-
den och tillgängligheten till strandområdet 
kommer att värnas och skyddas i planen.  
 
 
 
 
 
 
 
Huvudmannaskapet och tillgängligheten 
utreds i planarbetet. 
Kommunen kommer att vara huvudman för 
badet även i fortsättning.  
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icke-reversibel. 
 
Nuvarande ägare har ej visat att begärd 
markutvidgning för stuganläggning är 
lönsam, utan baseras på allmänna anta-
ganden i branschen. Den bedrivs dessutom 
i arrendeform, enligt uppgift 10 år av en 
ägare som ej är bosatt på orten, vilket ge-
nerellt sett ej gynnar en positiv utveckling.
 
Upplåtelseformerna för stugor inom cam-
pingområdena är oklara, och kan i prakti-
ken utvecklas till stugbyar av permanent-
karaktär. 
 
Önskar man få privata intressenter att dela 
mark och verksamhet kan detta mycket 
väl ske genom arrende; avtal som, om de 
inte sköts el motsvarande, kan brytas och 
kommunen därmed fortsatt kan vara rådig 
över hur detta fungerar för samhällets in-
vånare. Vi tror inte på iden att det privata 
kommer sätta det allmännas bästa före den 
egna verksamheten. 
 
Vi vill även fästa uppmärksamhet på att i 
dagens Mörbylånga finns ingen bra bad-
plats för små barn, i åldern 0-5 år. Tidiga-
re fanns en brygga i området enligt bifo-
gade bild från 1935 som på ett bra sätt 
tillgodosåg deras behov på de naturligt 
bildade sandbankarna söder om den nuva-
rande campingen. 
 
Ett återupprättande av detta föreslås här, 
exvis via en bockbrygga och plats i 
strandkanten för att sola sig. Även denna 
föreslås vara en kommunal angelägenhet. 

 
 
Detaljplansarbete bedömer inte bevekelse-
grunderna bakom en ansökan från fastig-
hetsägaren. I detaljplansarbete regleras an-
vändningen inom allmänna platser, kvar-
tersmark och vattenområden. 
Detaljplanen kommer att gälla oberoende 
av exploatören bosättning eller arrende-
form.   
Detaljplan styr inte upplåtelseform för stu-
gorna. Däremot, exploateringsgraden och 
ändamål kan styras och bedömas utifrån 
platsens förutsättningar.  
 
Frågor om huvudmanskap, kvartersmark/ 
allmänplatsmark och eventuella andra avtal 
löses i detaljplan, förrättningar och eventu-
ellt exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
Programmet hindrar inte möjligheten till 
brygga. Intentionen är att efterföljande de-
taljplan kan frågan utredas. 
 
 
 
 
 
Noteras 
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Sammantaget föreslås: 
1. Behåll promenadstråken längs strand-
kanten - utöka med rejäl buffertzon för att 
säkra allmänhetens tillträde. 
2. De ytor som är allmän platsmark idag 
ska fortsatt vara det. Skötsel av befintlig 
brygga skall fortsättningsvis vara ett kom-
munalt ansvar. 
3. Genomför invallning på de avsnitt som 
anses nödvändiga och gärna en uppsnyg-
gad strandpromenad. 
4. Utöka badmöjligheter på den sk sand-
banken 
 
Mörbylånga blomstrar och ler, som före-
träder 20 föreningar i Mörbylånga samhäl-
le, medverkar gärna till konstruktiva för-
slag och diskussioner hur området kan 
utvecklas till gagn för samhället. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
Kalvhagens brygga och badplats kommer 
att ha kommunalt huvudmannaskap.  
 
 
Noteras 
 
 
Noteras 
 
 
 

2012-03-18 Mörbylånga GolF 
Katarina Westerlund, ordförande 
Mattias Petterson, kassör 

 

 
Mörbylånga GolF har generellt intet att 
erinra mot presenterat planprogram. 
 
Vi förutsätter emellertid att vi i det fall 
nuvarande stenmjölsplan ej längre går att 
nyttja vid eventuell byggnation av utom-

 
 
 
 
Noteras 
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hus- eller inomhuspool alternativt mark-
försäljning, kommer att erbjudas likvärdi-
ga möjligheter till träning på annan plats i 
Mörbylånga tätort. 
 
Beslut avseende detta yttrande har fattats 
vid ordinarie styrelsemöte 2012-03-18. 
 
2012-03-18 Garvaren 4 
Bergmans Åkeri AB  
Helene Bergman Svensson 

 

 
Bergmans Åkeri AB uppskattar att kom-
munen har visioner och vilja till satsningar 
i det aktuella området. Framförallt är vi 
positiva till planerna på en simhall. En 
sådan anläggning skulle verkligen vara till 
nytta för medborgarna och säkert locka 
fler människor till Mörbylånga både som 
turister och bofasta. Att en simhall sedan 
skulle hjälpa till att dölja det "storskaliga 
och oorganiserade intryck", som bland 
andra vi på Bergmans Åkeri AB ger, ser vi 
som en synergieffekt. 
I övrigt har undertecknad läst igenom och 
stödjer föreningen Mörbylånga Blomstrar 
och Lers yttrande över planprogrammet 
för Kalvhagens Camping. 
 
Det är av största vikt att se till att dessa 
vackra strandmarker inte hamnar i orätta 
och ovarsamma händer. 
  

 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 

2012-03-15 Neptun 3 
Marianne Hedberg och Hans Hedberg 

 

 
Tillbaka blick.  
Den som först hade planer på en bebyg-
gelse av den kommunala marken söder 
om fastigheten Kalvhagen l, var den nuva-
rande campingägaren. Då skisserade den-

 
 
Gällande detaljplanen för fastigheten Kalv-
hagen 1 har syftet att möjliggöra utbyggnad 
av befintlig servicebyggnad samt ange 
lämpliga byggrätter och utformningsbe-
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ne en konferensbyggnad, ett konstnärshus 
m.m. Tillsammans skulle han och kom-
munen" sätta Mörbylånga på kartan". Var 
och en trodde att den andre skulle svara 
for investeringarna och så dog de storvul-
na planerna ut. 
I samband med revidering av områdespla-
nen 2007 och därpå följande arbete, lades 
bl.a, ett 25-tal byggnadsrätter for småhus 
ut på kommunens mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu aktuellt planprogram. 
I det nu aktuella planprogrammet anges en 
höjning och förstärkning av strandvallen 
for att härigenom kunna hålla det stigande 
havet på sin plats. 
Dessa arbeten kombineras med, att den 
nuvarande stigen längs sjön omvandlas till 
promenadstråk. Vi tycker det är ett fram-
synt och bra inslag i planprogrammet och 
förutsätter att camping inte kommer att 
ske i direkt anslutning till gångstråket. 
Planprogrammet innefattar även förslag 
till en utbyggnad av campingen på den av 
kommunen nu ägda marken. 
Här har ett trettiotal hus lagts ut, som tyd-
ligen avses att förses med vatten, avlopp, 
fjärrvärme, vägar o.s.v. Härutöver tas en 
fotbollsplan i anspråk för en, i första ske-
det, swimmingpool som med tiden tros 
omformas till simhall. I tjänstemännens 
ambitiöst utformade underlag anges också 

stämmelser för villavagnar alternativt ut-
hyrningsstugor. Utnyttjandegraden för ut-
hyrningsstugor fastslår enligt plankartan: 
"Byggnadsarean får totalt uppgå till högst 
1000 m² inom området, varav enstaka 
byggnad ej får vara större än 40 m², inkl. 
veranda".  
Gällande plan vann laga kraft den 21 juni 
2006 och som syftet avser, är det detaljpla-
nelagt för campingändamål och beskriver 
inte någon  annan typ av förslag eller före-
skriver användningen utanför fastighets-
gränser.  Vidare är planens genomförande-
tid 10 år från den dag planen vann laga 
kraft.   
Mörbylånga kommuns Översiktsplan 2007 
Delområden, sidan 118 betonar:  "Utveck-
ling av Badplats/camping (Kalvhagen) ska 
beaktas" 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medföljande illustrationskarta för samråd i 
Planprogrammet redovisar ett första utkast. 
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att bryggor skall kunna byggas, liksom ett 
kallbadhus, en servering närmare vattnet 
m. m. Men .... var är det tänkt att dessa 
funktioner skall placeras ?  
 
Camping i Mörbylånga 
 
"Grundbulten" i hela denna historia är 
enligt vad som meddelats att: En utbyggd 
camping skulle göra denna lönsam och 
tillföra Mörbylånga plusvärden . 
Vi förstår att campingägaren när detta 
hopp, då intäkterna från campingen 
tydligen inte motsvarat förväntningarna. 
Efter indikationer från vissa gäster, 
att Mörbylånga järnfort med Borgholm 
och Färjestaden är ett "dött" samhälle, 
vill han tillsammans med kommunen "rus-
ka liv " i orten. 
Andra gäster har framställt önskemål om 
att årsparkera sina vagnar på campingen, 
eftersom det blivit dyrt att köra omkring 
med dem. 
Vad vi Mörbylångabor har att se fram 
emot, om campingägaren tillmötesgås, 
är således en omvandling av Mörbylånga 
till södra Ölands Borgholm med håll-i-
gång för sommargäster, en guldgruva for 
campingägare och en uppställningsplats 
for campingvagnar på Sjösala ängar, året 
runt. 
Allt detta om bara kommunen säljer sin 
mark till campingägaren. Det framhålls 
också att affärsverksamheten i samhället 
skulle öka, samtidigt som campingägaren 
själv bygger en cafeteria! matställe for 90 
gäster samt kiosker! ? 
Vi förstår att campingägaren på alla sätt 
försöker framställa Mörbylånga Campings 
expansion som något helt undergörande 
för kommunen. Det är lätt att hamna i 

Vidare arbete i planprocessen undersöker, 
samråder och utvecklar slutliga förslaget.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelser kan styra tillåten upp-
ställningstid för parkering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsyftade utökning av affärsverksamheten i 
samhället anses förekomma i samband med 
behovet av att erbjuda andra alternativ för 
besökarna, såsom restauranger,  affärer, etc. 
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önsketänkande och söka utvägar for att 
hålla ett hopp vid liv. Vi som under åren 
följt campingens verksamhet, har intrycket 
av att en camping i Mörbylånga är en fel-
satsning. På ganska nära håll finns mot-
svarande anläggningar, som inte ligger i 
anslutning till industriområde och bostä-
der, som har härliga, barnvänliga bad-
stränder och nära till aktiviteter av skilda 
slag. Det är sådana platser camping-gäster 
söker sig till! 
En i grunden affärsmässig felsatsning är 
naturligtvis svår att acceptera. Hade cam-
pingen varit attraktiv, hade den redan i 
nuvarande storlek gett god avkastning. 
Nu gör den inte det. En fördubbling av 
verksamheten skulle troligen inte ändra på 
detta faktum, utan göra villan än värre. 
Det enda bestående resultatet skulle vara, 
att kommunen frånhänt sig ägandet till 
Sjösala ängar och att dessa blivit uppställ-
ningsplats for allehanda campingenheter. 
 
Försäljning av kommunal mark. 
 
I förlängningen av den information vi fick 
vid samrådsmötet den 6 mars -12 skulle en 
försäljning av berörd kommunal mark bli 
aktuell. 
Att sälja kommunal mark i en centralorts 
närområde måste idag betraktas som 
mindre välöverlagt Mark är en tillgång, 
som numera endast kommuner typ Kristi-
nehamn slarvar bort. 
 
Mörbylångas attraktionskraft. 
 
Att Mörbylånga har en attraktionskraft 
vittnar alla de fastighetsköp och upprust-
ningar som gjorts inom samhället. Från 
politiskt håll har detta uppmärksammats 

 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplaner grundas ofta på ett planpro-
gram, vars syfte är att bredda beslutsunder-
lag i ett tidigt skede. I en detaljplan har 
kommunen möjlighet att arbeta med olika 
preciseringar av användning, omfattning, 
utformning, fastighetsindelning med mera. 
Planprogrammet och vidare planarbete för 
"Kalvhagen 1" syftar till att pröva lämplig 
markanvändning. 
 
 
 
Kommunens olika organisationer samarbe-
tar och yttrar sig som en enskild enhet.  
Om orten ska kunna fortleva måste vissa 
förändringar ske.  
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och konstaterats kraftigt bidragit till den 
förbättrade ekonomin inom kommunen. 
Tyvärr arbetar kommunen kontraproduk-
tivt i detta avseende. Man har på infarten 
till Mörbylånga, mellan arkitektoniskt 
välformade byggnader, uppfört några i  
detta avseende mindre lyckade. Man vill 
inte ens, sedan norra friområdet sålts, själv 
ansvara for att Mörbylånga tätorts sista 
grönområde hålls i stånd. 
 
 
 
 
 
 
 
......och 25000 kvm mark belamrad med 
campinghus, husbilar och campingvagnar 
ökar definitivt inte Mörbylångas attrakti-
vitet. 
Flera av oss som bor här har valt Mörby-
långa just for att orten inte är som Borg-
holm. Den har valts for sitt lugn och de 
orörda områdena längs vattnet. 
Det vore förödande, när nu norra viken 
forsvunnit som fritidsområde, att även 
Kalvhagsområdet och Sjösala ängar skulle 
frånhändas invånarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Infarten till Mörbylånga berörs inte av 
planprogrammet.  
 
Syftet med gällande detaljplanen för del av 
Mörbylånga  11:27, Norra viken är bl. a. att 
öka tillgängligheten för allmänheten till kust, 
hav och bad. Plankartan redovisar stora all-
mäntillgängliga dammytor, natur och park. 
Planprogrammet för Kalvhagen 1, har samma 
syfte att förtygliga och göra området tillgäng-
ligt. Dessa grönytor och andra, annars nära 
promenadvägar ut till naturområden i tätor-
ten anses bevara en bra relation till tätortens 
storlek.       
Programområdet omfattar ca 24,5 hektar 
härav av ca 50% är vattenområde. Ca 12,65 
hektar är markyta fördelad mellan camping, 
simhall eller pool, parkering, bad, naturom-
råde och naturpromenad.  
Planerad området för uthyrningsstugor är i 
Programkartan brunfärgad och betecknad 
"N stugor". Ytan utgör ca 25 000 m² (2,5 
hektar)  och föreslår ett 50 tal uthyrnings-
stugor, troligen av ca 35 - 40 m² vardera. 
Detta skulle innebära en yta av ca 450- 500 
m² för varje stuga, dvs. ca 8-9 % av utnytt-
jandegrad för samtliga stugor av begränsad 
yta.   
Detaljplanen för "Norra viken" medger vid 
stranden, Parkområde samt Naturområde 
med allmänna gång- och cykelvägar.  
Programkarta för Kalvhagen föreslår också 
ett område med Naturpromenad intill stran-
den.  
Kommunens intentioner är att alla åtgärder 
som berör den mera kända "Sjömarkens" 
tillgänglighet gynnas så att en bred allmän-
het kan röra sig runt och ha tillgång till  den 
havsnära miljön. 
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Sammanfattning. 
 
Vi motsätter oss för kommunens och dess 
invånares skull en försäljning av kommu-
nal mark. 
Vi hoppas att kommunen, till skillnad från 
campingägaren, ser verkligheten bakom 
allt önsketänkande och förespeglingar. 
Vi tror också, att de 250 nya husen vid 
norra viken räcker for att " ruska liv " i 
vårt samhälle. 

 
 
Noteras 
Planprogrammet fastställer ingen försälj-
ning.  Huvudmannaskapet och tillgänglig-
heten utreds i planarbetet. 
Kommunen vill utbreda och utveckla olika 
utbud av boende och vistelsemöjligheter på 
södra Öland.  

2012-03-14 Tången 5  
Magnus Nilsson 

 

Vi har fått tillfälle att yttra oss om en ut-
ökning av Mörbylångacamping. Vi har 
fått ett planförslag med en karta om en 
tänkt utbyggnad av campingen. Den inne-
håller förslag på strandpromenad och flera 
stugor vilket vi ser positivt på då vi anser 
att det skulle vara ett lyft får både Mörby-
långa med dess invånare och campinggäs-
terna. 
Men nuvarande detaljplan Kalvhagen l 
skall följas med hänsyn till intilliggande 
fastigheter.  
Områdena N l campingverksamhet tält, 
husvagn, husbil samt uppställning av vil-
lavagn och uthyrningsstugor. 
N2 campingverksamhet endast tält, hus-
vagn och husbil. Inom området får cam-
pingfordon ej uppställas under perioden 
november till mars. 
N3 Campingverksamhet reception, restau-
rang och serviceanläggning till camping-
verksamheten. 
Områdena N l , N2 och N3 hänvisar vi till 
gällande detaljplan, vilket vi fortfarande 
vill ska kvarstå. 
Fast byggnation på dessa områden kom-
mer inte att accepteras. 
Strandskydd måste finnas så att allmänhe-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
Noteras. 
 
Man kommer att föreslå att strandskyddet 
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ten har tillgång till promenader och lik-
nande intill havet. 
Simhall på nuvarande stenmjölsplan är 
positivt men måste avgränsas från intillig-
gande industriområde med ett förslagsvis 
rejält plank. 
Har en fråga varför stugorna ska vara vin-
terisolerade, stugorna måste också ha en 
bestämd höjd? 

Jag bor själv på Linnegatan 5A tärnan 20 
och vill inte få ett lägre fastighetsvärde 
och en försämrad utsikt, en fast byggna-
tion på dessa områden skulle försämra 
kraftigt. Så en fast byggnation på N l , N2 
och N3 kommer inte att accepteras. 

upphävs i delar av planen och ligga kvar i 
delar som ska vara allmänt tillgängliga. Se 
Länsstyrelsen yttrande ovan. 
Noteras 
 
 
Planprogrammet bearbetar inte bestämmel-
serna vad gäller utformning eller utförande. 
Detta utreds i planarbete.  

Se gemensamma kommentarer. 

2012-03-18 Skytten 6 
Håkan Nilsson och Karin Birgersdotter 
Nilsson 

 

Undertecknade, ägare till fastigheten Mör-
bylånga Skytten 6, har tagit del av rubrice-
rade förslag och lämnar följande yttrande.
Förslaget innebär väsentligen  
• att inom nuvarande campingområde 
medges en ökad byggrätt: for vissa servi-
cebyggnader och att området i övrigt dis-
poneras for camping på samma sätt som 
hittills, 
• att campingverksamheten utökas genom 
att uthyrningsstugor uppföres på område 
omedelbart söder om nuvarande camping, 
• att strandvall anlägges i syfte att skydda 
programområdet och lågt liggande delar 
av tätorten for översvämning, 
• att " strandpromenaden" förlägges till 
strandvallen, 
• att den befintliga grusplanen ersättes av 
simhall eller pool och ny kommunal par-
kering utföres i anslutning därtill, 
• att nuvarande kommunala parkerings-
plats överföres till campingen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Planprogram för fastighet Kalvhagen 1 m fl. 20 (30) 
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 Dnr: 09/213 
 2012-06-19 

 

  

 

• att "badplatsen säkras i plan med möjlig-
heten att uppföra bryggor och ett kallbad-
hus."  
Vad som föreslås for programområdet är 
att hänföra till två principiellt helt olika 
intressen, ett samhällsintresse och ett före-
tagarintresse. Visserligen är en väl funge-
rande camping indirekt av betydelse även 
for tätorten men det är viktigt konstatera 
att intressena representeras av olika hu-
vudmän - kommunen resp. enskild person 
som företagare - med mycket olika förut-
sättningar och målsättningar for sin verk-
samhet. 
 
Vi är angelägna att Mörbylånga kan ut-
vecklas bl. a. med avseende på turismen 
och vara en attraktiv tätort. Alltsammans 
föreslaget låter därför, spontant tänkt, 
mycket bra. Med lite mera eftertänksam-
het inställer sig dock frågan. Kan det 
verkligen bli bra? Med det underlag som 
föreligger kan vi inte se att den frågan nu 
kan besvaras utan t.v. står öppen. 
 
En grundläggande förutsättning for att 
kunna bedöma förslagen som goda är att 
de medför att det etableras en tydlig an-
svars fördelning mellan det kommunala 
samhällsintresset och det enskilda intres-
set av campingen och att verksamheterna 
gränsas och regleras planmässigt - tekniskt 
och rättsligt - så att de kan existera paral-
lellt utan störningar. För att se om detta 
grundläggande kriterium uppfylles måsta 
ett antal delfrågor behandlas och förslag 
till lösning lämnas. 
 
Följande ser vi som nödvändigt att be-
handla. 
 
Förslagen i planprogrammet behöver iden-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen instämmer. 
I detaljplanearbetet måste frågan mellan det 
enskilda och det allmänna utredas.   
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tifieras med avseende på om de skall ses 
som samhällsintresse eller enskilt företa-
garintresse. Med ledning därav och den 
ambition som kommunen har anges för-
slag till huvudmannaskap enligt 4 kap. 5-7 
§§ Plan- och bygglagen och principer for 
hur allmänna platser resp. mark for enskilt 
bedriven verksamhet skall avgränsas. Det-
ta i sin tur leder till slutsatser om hur 
markägandet inom programområdet skall 
vara i fortsättningen. 
 
Det är av vikt att skilja på intressena efter-
som de leder till olika huvudmannaskap 
och olika förvaltning. I planprogrammet, 
sid. 22, finns följande formulering. "Lek-
platsen inom programområdet kan göras 
attraktiv både for besökare och for de 
kringboende året om." 
 
Om detta avser den lekplats som finns 
inom campingområdet syns det oss vara 
en sammanblandning av olika intressena 
med oklar innebörd. Man kan inte utan 
vidare bara med detta uttalande lägga en 
skyldighet på campingen att svara for lek-
plats även for de kringboendes behov. 
Skulle det anses vara en angelägenhet  
gemensam for allmänintresset och det 
enskilda campingintresset måste saken 
regleras med någon rättslig form av ex-
ploateringsamverkan. Saken synes oss 
knappast ha den digniteten och torde där-
för närmast vara anledning avföra från 
dagordningen. 
 
Såsom framgått ovan är ett av förslagen 
att "Badplatsen säkras i plan med möjlig-
heten att uppföra bryggor och ett kallbad-
hus." Förslagets innebörd är synnerligen 
oklar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om huvudmanskap kvartersmark/ 
allmänplatsmark och eventuell andra avtal 
löses i detaljplan och eventuellt exploate-
ringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badplatsen är den befintliga badplatsen vid 
Kalvhagen.  
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Vad avses med badplatsen? Är det när-
maste område vid befintlig brygga eller 
också dessutom större eller mindre del av 
programområdets övriga strandremsa? 
För vilket behov och var skall nämnda 
bryggor uppföras? Det torde åtminstone 
finnas ett behov av en eller annan brygga 
för campingen i anslutning till dess områ-
de. Det bör inte lämnas fritt att hur som 
helst anordna dessa. Om de är även for 
allmänheten fordras någon form av explo-
ateringssamverkan eller ett åtagande av 
kommunen att svara for dem. 
 
Vad gäller frågan om kallbadhus är det, 
om den kan bedömas vara realistisk, 
anledning att nu ange intentionerna om 
huvudman, for vem den skall uppföras, 
och ungefär var i området den skall lokali-
seras. 
 
I nuvarande detaljplan för campingområ-
det finns bestämmelser om allmänhetens 
möjligheter att passera genom området. 
Dessa bestämmelser begränsar möjlighe-
terna att inhägna campingen och ger möj-
lighet till allmän gångtrafik. I planpro-
grammet bör dessa frågor också behand-
las. 
 
I planprogrammet, sid. 20, anges "För att 
tydligare utskilja campingens område bör 
gränsmarkeringar upprättas, gärna i form 
av växtlighet, dessa får dock inte hindra 
de fria utblickarna eller framkomligheten i 
området." 
Bakgrunden till denna skrivning torde 
vara att det under flera år förkommit att 
tält, husvagnar och husbilar placerats 
utanför campingfastigheten och på den 
av kommunen ägda marken, som är av-
sedd för allmänhetens promenad, uppen-

I detaljplanearbete finns möjlighet att utre-
da lämplighet för ny badplats med brygga 
och lekplats längs strandremsan.   
 
Frågan behandlas i ett kommande detalj-
planarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan behandlas i detalj i kommande de-
taljplanearbete. I planprogrammet, hand-
lingen "Programbeskrivning" anförs (sid. 
20) kommunens intentioner och fastställer 
att framkomligheten i området inte får hind-
ras.  
 
 
 
Noteras.  
Gränser för campningsverksamheten kan 
regleras med bestämmelser i planarbetet så 
att det råder enighet om tydligheten. 
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barligen beroende på att campingens äga-
re/arrendator inte rätt anvisat plats för 
gästerna. 
I samband med detaljplaneändringen för 
campingen år 2006 begärde vi att kom-
munen skulle se till att detta ofog upphör-
de. Trots att kommunen som markägare 
har möjlighet att effektivt komma till rätta 
med detta har så inte skett. Övertrampen 
har fortsatt under åren. Vi bifogar några 
fotografier från 2009 som visar detta och 
ett fotografi taget i går som visar den 
"lekubåt" som fortfarande står på kom-
munmarken. 
 
En förutsättning får ett kommande positivt 
ställningstagande till campingens expan-
sion från vår sida är att kommunens fas-
tighetsförvaltning inte i fortsättningen 
står som passiv åskådare till fortsatta över-
tramp. Det räcker inte med att gränsutsätt-
ningar bör utföras utan att effektiva åtgär-
der skall utföras. 
 
I planprogrammet har inte med ett 
enda ord förenämnda frågor behand-
lats!! 
 
Utan en sådan redovisning kan vi, liksom 
inte heller en stor del av andra remissin-
stanser, vilka får förutsättas vara ovetande 
om kommunens bakomliggande bedöm-
ningar och intentioner, inte närmare be-
döma förslagen och dess konsekvenser. 
 
Detta förstår vi har i kommunen inte upp-
fattats utgöra något hinder för att tekniskt 
kunna fortsätta utredningen. Det sägs dock 
att ett av syftena med planprogrammet är 
att kommunen i ett tidigt skede skall kun-
na hämta in synpunkter från berörda parter 
och erbjuda insyn i processen och möjlig-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inget beslut finns om att börja med detalj-
planearbete. Planprogrammet ska först ut-
värderas och godkännas.  
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het att påverka. Med detta bristfälliga un-
derlag kan planprogrammet inte tjäna det-
ta syfte utan det framstår i den delen när-
mast som tämligen meningslöst. 
 
De delfrågor vi nämnt kan inte anstå till 
detaljplanens utformning. Vi menar inte 
att de nu skall behandlas i detalj. Planpro-
grammet skall emellertid vara vägledande 
får detaljplanläggningen. De grund-
läggande frågor, som vi pekat på, måste 
därför på ett övergripande och principiellt 
sätt behandlas i programmet för att det ska 
kunna bedömas hur kommunförslagen kan
förväntas fungera. 
 
För vår del ser vi i sakfrågorna som 
angeläget 
att kommunen behåller badplatsområdet 
med befintlig brygga,  
att campingen avgränsas till område nord-
ost om strandpromenaden, 
att kommunen fortsatt äger den övriga 
delen av programområdet med mindre 
undantag för vad som kan behövas av en-
staka badbryggor för campingens behov, 
att frågorna om kallbadhus, om de kan 
anses vara realistiska, nu närmare klarläg-
ges,  
att inhägnadsbestämmelsen i nuvarande 
detaljplan står kvar, 
att bestämmelsen om allmän gångtrafik i 
nuvarande detaljplan står kvar, 
att om Simhall/Pool utföres så bibehålles 
grönområdet mot kv. Skytten, där vi 
bor, samt ordnas ett insyns- och buller-
skydd, 
att kommunens fastighetsförvaltning inte 
förblir passiv åskådare vid fortsatta "över-
tramp". 
Sammanfattningsvis begär vi således att 
planprogrammet ytterligare 

Handlingarna revideras och förtydligas an-
gående huvudmanskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
En detaljplan ger möjlighet till byggnation 
eller anläggning. Den framtida ekonomiska  
situationen avgör sedan genomförandet.  
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen planfråga.  
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bearbetas och kompletteras enligt det 
förenämnda samt sändes till 
intressentkretsen för nytt yttrande. 
 
Bilagor 
7 st fotografier 

Ett planprogramarbete kan inledas genom 
offentliga öppna möten där bl a. allmänhe-
ten lämnar önskemål för bl.a. inriktning, 
strategier, etc. Ett programskede är dock 
inte obligatoriskt. 
(se bilden nästa sidan, Planprocessen för-
klaras) 
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Gemensamma kommentarer 

- Syftet med detta planeprogram är att kommunens beslutsunderlag redan i ett ti-
digt stadium av detaljplanearbetet skall utreda och bredda berördas synpunkter. 
De berörda skall ges möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstagande är låsta varför vissa frågor har hänskjutits till det kommande 
detaljplanearbetet.  

- Detaljplanen ska reglera och styra huvudsakligen befintlig markanvändning i 
området samt möjliggöra en nödvändig utveckling av detta. Området kommer 
även fortsättningsvis fungera som en kombination av rekreations- och camping-
område. Befintliga naturvärden och tillgängligheten till denna kommer att vär-
nas och skyddas i planen.  

- Civilrättsliga uppgörelser styrs inte av plan- och byggnadslagstiftningen. 

- Tillgänglighet, avgränsning av campingverksamheten och utsiktsmöjligheter är 
frågor som behöver förtydligas i planbeskrivningen och ligga till grund för 
kommande utformningsbestämmelser i detaljplanen.  

- Kommunens intention är att utöka möjlighet för en verksamhet att få rimlig lön-
samhet. En långsiktigplanering med hänsyn till olika avseenden eftersträvar 
fortlevnad av Mörbylånga tätort.   

- För en tätort av Mörbylångasstorlek finns stora grönytor, promenadvägar ut till 
naturområde och havsnära miljöer.   

- Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att utveckla campingplatsen 
i Mörbylånga samhälle.  

- Kalvhagens brygga och badplats kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. 

- Området sydöst om befintlig anläggning kräver utfyllnad av markytan för att 
den ska kunna nyttjas.  
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Utblickar mot vattnet.           Ortofoto (ur google) och föreslagna platser för uthyrningsstugor.   

 

                                                      1                                                          2 

 

   

  

 

                                 3          Utformningen och placeringen av föreslagna  
                                                                  uthyrningsstugor kommer  ha en minimal  
                                                                  påverkan av utsikten från villaområdet  
                                                                 (punkt 2 och 3).  
                                                                   
                                                                  1.- Utblickar från grusplanen. 
                                                                  2.- Utblickar från Skansgatan. 
                                                                  3.- Utblickar från Linnégatan riktas mot det,  
                                                                   i stort sett, insynsskyddade området.  
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Planen berörs av Riksintresse enligt 4 kap 2 § MB och 4 kap 3 § MB, vilket 
uppmärksammas i planprogrammet och behandlas i detaljplanearbete. 

- Uträttning avseende MKN (miljökvalitetsnorm) och upprättande av MKB (mil-
jökonsekvensbeskrivning) ska ske för det kommande detaljplanearbete. Över-
svämningsrisk, grundvattenfrågan, dagvattenhantering och annan markavvatt-
ning behöver anpassas till framtida förtätning så att problem vid kraftig neder-
börd/snösmältning inte försvåras jämfört med idag. 

- Kommunen motiverar varför strandskyddet kan upphävas. 

- Föreslaget vattenområde (W) är mycket omfattande. Länsstyrelsen anser att nå-
got särskilt skäl för en utbyggnad av "W" enligt plankartan bedöms inte finnas. 
"W" området revideras och begränsas.  

- Vid byggande av ett kallbadhus samt småbåts- och badbryggor ska en anmälan 
om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.   

- Fastighetsbestämning och äganderättsutredning av Mörbylånga Köping 1:1 ut-
reds för att fastighetsbildning i planområdet ska kunna genomföras. 

- Teknisk försörjning finns inom planområdet. Kapaciteten och placering av an-
läggningar ska samrådas med berörda bolag i kommande detaljplaner. 

- Framkomlighet till nödvändig trafik ska beaktas. Bl a. framkomligheten för 
KSRR:s sopbilar och utformning av miljörum ska säkras i kommande detaljpla-
ner.  

- Brandskyddsregler och livräddningsutrustning beaktas. Brandpostsystem behö-
ver troligtvis kompletteras. Det förutsätts att gällande VA-norm följs i framtida 
planläggning. 

- Kommunen ska vara huvudman för naturområdet. Skötsel- och ansvarsfördel-
ning ska skrivas in i detaljplanens genomförandebeskrivning.  

-  Kommunen kommer att vara huvudman för badet även i fortsättning. 

- Detaljplaneläggning kommer inte att beröra Kalvhagens brygga och befintliga 
naturvärden och tillgängligheten till strandområdet kommer att värnas och 
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skyddas i planen.  

- Lämplighet för ny badplats med brygga och lekplats längs strandremsan ska ut-
redas.   

- Utblickar mot vattnet ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras. 

 
 
 
 

Med ledning av ovanstående föreslås Jävsnämnden 
   
att: 

 
att:  

godkänna 2012-06-19 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna 
synpunkter som sin egen. 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna de 2012-02-07 upprättade 
programhandlingarna tillsammans med samrådsredogörelsen ska 
utgöra underlag för en detaljplan inom programområden handläggs 
med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 
(1987:10). 

 

 
 
 
 
 

Ian Cortés  
Arkitekt SAR/MSA 

 


