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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
PLANBESKRIVNING 
Handlingar 
 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 
 Planprogram, upprättad 2008-12-17, reviderad 2009-03-18 
 Samrådsredogörelse från planprogram daterad 2009-03-18 
 Behovsbedömning, daterad 2008-12-09 
 Beslut om betydande miljöpåverkan, daterad 2009-03-18 
 Planbeskrivning, daterad 2012-09-18, redaktionell ändring 2012-11-20 
 Plankarta med bestämmelser, daterad 2012-09-18, redaktionell ändring 

2012-11-20 
 Samrådsredogörelse, daterad 2012-09-18 
 Särskilt utlåtande, daterad 2012-11-20 
 Aktuell fastighetsförteckning 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Detaljplanens främsta syfte är att möjliggöra exploatering av området med 

bostäder i form av friliggande villor samt reglera mark för natur och 
lokalgator med gc-stråk. 
 

 
BEDÖMNINGSGRUNDER 
 Planområdet omfattas av mark som använts som upplag av restmassor 

från sockerbetshanteringen. Marken är privat ägd.  
 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning Planområdet är beläget i utkanten av Mörbylånga köping, på mark väster 

Bruksparken. Infart till området sker från Köpmangatan i söder via 
Skansvägen. Stigar och cykelstråk finns även i området som kopplar 
samman området med köpingen och närområdet. Området ligger även i 
direkt anslutning till hav och natur. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Planavgränsning 
 

Areal Planområdet omfattar ca 2,5 ha. 
 

Markägoförhållanden Marken inom planområdet är i privat ägo. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan I gällande översiktsplan, antagen i juni år 2007, finns bl.a. följande 

ställningstagande för planområdet och Mörbylånga köping: 
 

- Planprogram för ”Mörbylånga hamn och sockerbruksområdet” 
ska följas. Det huvudsakliga ändamålet för marken i detta 
program, var etableringen av golfbana. I planprogram upprättat 
2008-12-17, reviderat 2009-03-18, är området reglerat för 
bostadsändamål.  

- Området domineras av Mörbylånga tätort.  
- Tillgång till strand- och hamnmark gynnar attraktiviteten för 

bostads- och rekreationsetableringar. 
 

Detaljplan, 
områdesbestämmelser 

Området omfattas av detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, Norra 
Viken, Mörbylånga kommun, antagen 2009-09-23. Detaljplanen reglerar 
främst mark för bostadsändamål. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Omgivande detaljplaner 
 

 
Omgivande detaljplaner. 
 
M6 Stadsplaneändring av hamnen, Mörbylånga köping, fastställd 

1946-03-08. 
M11 Ändring av stadsplanen för kvarteret Boken och Piren, 

fastställd 1951-06-19. 
M24 Ändring och utökning av stadsplanen kring Köpmangatan i 

Mörbylånga tätort, fastställd 1967-02-09. 
M29 
 

Ändring och utökning av stadsplan kring Köpmangatan, 
fastställd 1968-04-17. 

M67 
 

Detaljplan för Kvarteret Gästgivaren, Mörbylånga, laga kraft 
1989-06-02. 

M78 Detaljplan för Tulpanen 1 och 2 m fl, laga kraft 1997-01-10 
M82 Ändring av detaljplan för Krögaren 2, laga kraft 1999-05-05. 

M105 Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, Norra Viken, 
antagen 2009-09-23. 

 

 
Landskapsbildsskydd  
NVL 19 § 
 

 
Berörs ej. 

Strandskydd 
 

Strandskyddet är genom tidigare detaljplan upphävt. Då ny detaljplan 
upprättas återinträder strandskyddet automatiskt. Det strandskyddade 
området inom detaljplanen måste dock åter upphävas för att denna ska 
kunna genomföras. Eftersom området bedöms vara en del av tätorten 
samt den naturliga expansionsriktningen för tätortsutveckling, föreslås 
därför strandskyddet att upphävas. Vidare är marken redan ianspråktagen 
och förberedd för exploatering enligt underliggande detaljplan med bland 
annat avbaning av massor. Strandskyddet föreslås därför att upphävas 
för kvartersmark, gator och gc-vägar samt för anordningar på naturmark.
 

Vattenskydd Berörs ej. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljökvalitetsnorm (MKN) 
för grundvatten 

Grundvattenstatusen kommer inte att påverkas då inget vattenuttag ur 
grundvattenförekomsten sker i närheten. Närmsta plats är vattenverket i 
Resmo som ligger drygt 10 km nordost om planområdet.  
 
De MKN som påverkas av planförslaget är Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271 
 
I Mörbylånga har kommunen gjort om sockerbrukets dammar till dag-
vattendammar, som tar emot vatten från Resmobäcken och som i sin tur 
avvattnar ca 600 hektar av de näringsrika åkrarna öster om Mörbylånga. 
Detta ökar reduktionen av närsalter till recipienten Kalmarsund vilket ger 
en positiv effekt på miljökvalitetsnormerna ekologisk status och kemisk 
status.  
 

Riksintressen (3 kap MB) 
 

Inga riksintressen enligt 3 kap MB finns. 

Riksintressen (4 kap MB) 
 

Inom området gäller riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 §) och 
obruten kust (4 kap 3 §). 4 kap i Miljöbalken omfattar ” Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
landet”. 
 
Enligt 4 kap 1 § miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något 
hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket och 
i 2-6 §§ utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförande av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. 
 

Områdesskydd (7 kap MB) 
 

Strandskydd – se ovan. 

Program för planområdet 
 

Ett planprogram, ”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”, upprättat 
2008-12-17, reviderat 2009-03-18, och godkänt av miljö- och 
byggnadsnämnden 2009-03-18, ligger till grund för föreliggande 
detaljplan. Detaljplanen följer intentionerna i planprogrammet. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Illustrationsplan till planprogram.  
 

Miljökonsekvens-
beskrivning 
 

Då detaljplanen ska följa planprogrammets intentioner, för vilket tidigare 
behovsbedömning upprättats, daterad 2008-12-09, bedöms det att en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11-12 §§ 
miljöbalken inte behöver genomföras.  
 

  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Markbeskaffenhet 
(geotekniska förhållanden 
och förorenad mark) 

Nuvarande förhållande 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet består av högst 5 meters fyllningsjord och 
därunder 0,5 - 2 meter organisk jord som i sin tur vilar på fast 
friktionsjord. Grundvattenytan var vid utförda mätningar belägen på  
+0,5 – +1,5 meter. 
 
Markföroreningar 
Marken inom området, som är rester från sockerbetshanteringen, bedöms 
på grund av sin användning inte innehålla några föroreningar. 
 
Den övriga marken inom området är ej specifikt utredd i samband med 
aktuellt planarbete, men enligt tidigare framtagna uppgifter kan 
föroreningar i marken dock uteslutas.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Föreslagna förändringar 
 
Geotekniska förhållanden 
Inom planområdet erfordras massförflyttning av befintlig fyllnadsjord. 
Lägsta golvnivå inomhus skall utföras lägst +2,5 meter. Befintlig 
fyllningsjord över nivån +2 meter har fungerat som överlast, vilket är till 
fördel vid utformningen av grundläggning och markarbeten. Det kommer 
dock att finnas kvar befintliga fyllningsmassor och organisk jord under 
nivån på +2 meter. Omfattningen av grundförstärkningen beror på den 
kvarvarande jordens sammansättning och egenskaper, samt på vilken 
byggnadstyp som avses. Gator och vägar kan troligen utföras utan 
grundförstärkning. 
 
Vid exploatering krävs dock att platsspecifika geotekniska undersökningar 
utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur grundläggning bör 
genomföras. En generell bestämmelse, ”Geoteknisk utredning eller besiktning 
ska genomföras vid fortsatt exploatering av området”, införs på plankartan. 
 
 

Natur  
(mark och vegetation, 
radon, risk för skred/höga 
vattenstånd samt 
fornlämningar) 

Nuvarande förhållande 
 
Mark och vegetation 
Planområdet består av ytor av rudimentär karaktär som tidigare använts 
för upplag av restmassor från sockerbetstvättningen. En del av dessa 
massor har schaktats bort och marken är grovt avbanad inom området. 
Detta innebär att i princip ingen vegetation finns. 
 
Radon 
Enligt kommunens översiktliga radonkartor klassas området som låg till 
normalriskområde då inga uranrika bergarter finns i området. 
 
Marknivå 
Inom planområdet varierar marknivåerna enligt grundkartan på mellan ca 
+2,5 inom kvartersmark till ca+5 meter i naturområdet i norr. 
 
Strandskydd  
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Detta kommer dock i och 
med den nya detaljplanen att återinföras. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar finns inom 
planområdet. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Föreslagna förändringar 
 
Mark och vegetation 
Marken inom planområdet exploateras med villabebyggelse och gatumark. 
Viss mark kommer att regleras som natur.  
 
Radon 
En generell bestämmelse införs ”Nya byggnader ska konstrueras 
radonskyddade”. 
 
Marknivå  
Marknivån inom planområdet kommer att moduleras för att klara av VA- 
exploatering och dagvattenhantering. Markhöjder kommer att ligga runt 
+2,5 till +3,0 meter inom kvartersmark. 
 
Strandskydd 
Det strandskyddade området inom detaljplanen måste upphävas för att 
denna ska kunna genomföras. Eftersom området bedöms vara en del av 
tätorten samt den naturliga expansionsriktningen för tätortsutveckling, 
föreslås en upphävning av strandskyddet inom föreslaget planområde. 
Vidare är marken redan ianspråktagen och förberedd för exploatering 
enligt underliggande detaljplan med bland annat avbaning av massor. 
 
Ytor som föreslås undantas från strandskyddsbestämmelserna finns 
redovisade på plankartan, markerade med ”a”. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet, men skulle ändå 
sådana upptäckas vid exempelvis schaktarbete, ska arbetet genast avbrytas 
och kontakt tas med Länsstyrelsen. 
 
 

Bebyggelse 
(bostäder, arbetsplatser, 
övrig bebyggelse, offentlig 
service, kommersiell 
service, tillgänglighet, 
byggnadskultur samt 
gestaltning) 

Nuvarande förhållande 
 
Bebyggelse 
Bebyggelse saknas idag inom planområdet. 
 
 
Föreslagna förändringar 
 
Bebyggelse 
Inom planområdet införs bestämmelsen ”B”, ”Bostäder”. Enligt illustration 
kommer 20 tomter att kunna bybyggas med friliggande villor. Byggrätten 
per tomt begränsas till 140-180 kvm byggnadsarea för bostadshus i en till 2 
våningar.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Byggnadsarea och våningsantal beror på placering. Generellt är att höjden 
ökar med avstånd till hav. På några de västra tomterna begränsas även 
nockhöjden till 6,0-7,0 meter. 
 
 

 
Föreslagen hustyp i ett plan. Illustration Willa Nordic AB. 
 
 
Mot lokalgatan i planområdes östra del, införs en bebyggelsefri zon om 6 
meter för att skapa ett respektavstånd. Övriga begränsningar finns gällande 
närmsta bebyggelseavstånd mot gränser. Dessa varierar från att kunna 
bygga komplementbyggnad direkt i fastighetsgräns till 6 meter för carport 
och garage. Se ”p” bestämmelser under ”placering” på plankartan, för 
närmare beskrivning. 

  
 

Gator och trafik 
(gatunät, gång-, cykel- 
och mopedtrafik, 
kollektivtrafik, parkering, 
varumottag samt utfarter) 

Nuvarande förhållande 
 
Gator och trafik 
Planområdet matas idag via infart från Köpmangatan och en ej definierad 
köryta över det gamla sockerbruksområdet samt via Skansvägen. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Den odefinierade körytan över sockerbruksområdet. 
 
 

Föreslagna förändringar 
 
Gator och trafik 
I detaljplanen regleras gatumark som ”LOKALGATA”. Vägområdet 
föreslås bli 7,0 meter. Inom detta område ska även belysning och 
eventuella trottoarer kunna inrymmas. Lokalgatan avslutas i vändplaner 
med gc-stråk mot stranden.  
 
I den östra gränsen och en bit in på lokalgatorna införs in- och ut- 
fartsförbud. 
 
Villakvarteret bedöms tillföra 5 bilrörelser per bostad och dygn som 
främst kommer att påverka området via Skansgatan. 
 
 

Friytor 
(lek och rekreation, 
naturmiljö) 

Nuvarande förhållande 
 
Friytor 
Området har inga specificerade friytor utan består av ytor med restmassor 
från beteshanteringen. Däremot gränsar planområdet till ”bruksparken” 
med stigar, dammar och utsiktstorn.  
 
 
Föreslagna förändringar 
 
Friytor 
Området kommer att exploateras med villor på friköpta tomter. Vid 
lokalgatornas vändplaner kommer släpp mot havet att anordnas så 
allmänheten kan röra sig i öst västlig riktning genom området. Vidare 
lämnas markytor som natur dit allmänheten har tillträde. I dessa områden 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

kan även gc-vägar anläggas.   
 
Området gränsar mot allmän strand där yta för rekreation och dylikt finns. 
Direkt i söder finns även Bruksparken, vilken innehåller allmänna ytor för 
lek och rekreation och vistelse i naturmiljö. 
 
 

Störningar  Nuvarande förhållande 
 
Trafikbuller 
Ingen trafik finns idag i området som bedöms skapa buller. 
 
Som information kan nämnas att Trafikverket tillämpar riktvärden för 
buller från vägtrafik. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid icke väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är 65 dBA 
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).  
 
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i 
tätorter. Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, 
kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i utomhusluft).  
 
 
Föreslagna förändringar 
 
Trafikbuller 
WSP har bedömt områdets påverkan på trafiken till en ökning med ca 
1000 fordonsrörelser per dygn vid infarterna från Köpmangatan vid full 
utbyggnad enligt detaljplaner. Detta innebär att sommardygnstrafiken 
skulle uppgå till ca 6000 fordon per dygn. Beräkningar visar att riktvärdet 
på 65 dBA utomhus vid fasad klaras ca 3 meter från körbanekant vilket 
innebär att Trafikverkets rekommenderade gränsvärde 65 dBA utomhus 
vid fasad på Köpmangatan inte överskrids. 
 
Trafiken kommer efter genomförandet att öka inom området. Varje 
hushåll antas generera 4 fordonsrörelser vardera per dygn. Bullerberäkning 
har utförts av WSP där man räknat med 1000 fordonsrörelser per dygn 
totalt inom sockerbruksområdet vid full utbyggnad, inklusive 2% tung 
trafik. Bullerberäkningen visar att gällande riktvärde på 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus vid fasad klaras ca 8,5 meter från vägmitt. En 
generell planbestämmelse om utformning av nya bostäder avseende 
bullernivå, finns på plankartan för att säkerställa att bullernivåerna inte 
överskrids. 
 
Planerad markanvändning inom sockerbruksområdet bedöms medverka 
till att trafikintensiteten ökar. På sommaren kommer allmänheten bl a att 
besöka den föreslagna badplatsen i väster. Då huvuddelen av de bilburna 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

besökarna är hänvisade till parkeringar utanför planområdet bedöms 
fordonsrörelserna inte öka mer än marginellt inom bostadsområdet.  
Buller från Köpmangatan bedöms inte heller påverka bostadsområdet då 
detta ligger på ett avstånd om minst 200 meter. Topografin med 
dammvallar kommer även att hindra bullrets utbredning. 
 
Ökningen av trafiken bedöms inte vara av den storlek att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 
 
 

Risker Nuvarande förhållande 
 
Dammar 
I anslutning till planområdet i öster ligger Bruksparken med öppna 
dammar.  
 
Dike 
Planområdet gränsar till ett djupt dike i väst. 
 
 
Föreslagna förändringar 
 
Dammar 
I samband med genomförande av tidigare detaljplan ”Detaljplan för del av 
Mörbylånga 11:27, Norra viken, Mörbylånga kommun.”, antagen 2009-09-23, 
ska tillkommande damm i öster ges möjligheten att sammankopplas med 
de befintliga dammarna inom Bruksparken. Detta för att skapa ett 
fungerande närsaltsreducerande system. Åtgärderna kommer att innebära 
att vattennivåerna blir högre i samtliga dammar. Detta, samt att fler 
människor kommer att bo och röra sig i området, ökar risken för 
drunkningsolyckor. Dammarna ska därför utformas med exempelvis 
grunda stränder för att förhindra olyckor. 
 
 
Dike 
I detaljplanen införs en bestämmelse i naturområdet i väst, ”staket”, vilken 
innebär att, ”Skyddsstaket ska finnas. Placeras på dikeskrön”. Bestämmelsen 
införs för att öka säkerheten för bl.a. barnen i området. 
 
 

Teknisk försörjning 
(vatten, avlopp, el, fjärr-
värme och dammar) 

Nuvarande förhållande 
 
Vatten och avlopp 
Området är inte tidigare exploaterat, men ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

El och tele 
El- och teleledningar finns i och i områdets närhet. 
 
Fjärrvärme 
En hetvattencentral ligger vid ”Zokker”, öster om Bruksparken. 
 
Dammar 
Öster om planområdet ligger det nedlagda Sockerbrukets 
sedimenteringsdammar, vilka användes vid sockerbetstvätt i samband med 
kampanjerna. Dammarna är sammanlänkade och har ett utlopp i havet. 
Idag är dammarna delvis tömda på vatten och ej i bruk. 
 
 
Föreslagna förändringar 
 
Vatten och avlopp 
Ledningar ska läggas inom vägområde för lokalgata. Ny bebyggelse ska 
anslutas till det kommunala VA-systemet.  
 
El och tele 
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Framtida 
ledningar som förläggs i mark, säkras med ledningsrätt om de eventuellt 
behöver korsa kvartersmark. Främst ska dock ledningar förläggas inom 
vägområden.  
 
Fjärrvärme 
Området föreslås använda fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla. 
Närhet och kapacitet finns att erbjuda från hetvattencentralen vid 
”Zokker” till det nya bostadsområdet.  
 
Dammar 
Befintliga dammar, utanför planområdet, rustas upp och används till 
dagvatten- och närsaltsreducerande system.  
 
Sophantering 
Reglerna som anges i ”Avfallsföreskrifter KSRR 2008, Regler för 
avfallsutrymmen och transportvägar m.m.”, ska beaktas. 
 
Räddningstjänst 
Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstfordon så att 
materialtransport och slangdragning inte blir längre än 50 meter. Generell 
bestämmelse införs på plankartan. Vidare förutsätts att VA-norm avseende 
brandvattenförsörjning följs vid anläggning av det nya VA- nätet i 
området. 
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Administrativa frågor Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandebeslutet vinner 
laga kraft. 
 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 

 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
 Genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. 

Motiverat ställningstagande framgår av beslutsunderlag för 
behovsbedömning för miljöbedömning och MKB till planprogram daterat 
2008-12-09, ”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”. Eftersom 
detaljplanen ska följa programmets intentioner bedöms inte en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen 
(PBL) behöva upprättas. Länsstyrelsen i Kalmar län, delar via 
samrådsyttrande över ”Revidering av planprogram för Sockerbruks-
området och Mörbylånga hamn”, diariefört 2009-02-06, kommunens 
uppfattning i frågan. 
 
Planerade ändamål inom planområdet bedöms medföra en marginell 
ökning av personbilstrafiken till och inom närområdet. Framför allt 
kommer Köpmangatan att påverkas. I samband med tidigare 
detaljplaneläggning har dock buller från trafiken inte bedömts överstiga 
gällande riktvärde för ny bebyggelse om 55 dBA ekvivalentnivå utomhus 
vid fasad. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (2 §) och 
obruten kust (3 §) enligt 4 kap Miljöbalken (Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). Enligt 4 kap 
1 § Miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 – 8 §§ 
och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket och i 2-6 §§ utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet 
eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Inga 
nämnvärda konsekvenser bedöms uppstå på riksintresseområdet.  
 
Planområdet berörs inte av några dokumenterade bevarandevärda 
områden för natur- och kulturmiljö. Inte heller berörs några fasta 
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden 
som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar och 
naturvärden. 
 
De MKN som påverkas av planförslaget är Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-16227. Grundvattenstatusen kommer dock inte att påverkas då 
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inget vattenuttag ur grundvattenförekomsten sker i närheten. Närmsta 
plats är vattenverket i Resmo som ligger drygt 10 km nordost om 
planområdet.  
Vidare har Mörbylånga kommunen gjort om sockerbrukets dammar till 
dagvattendammar, som tar emot vatten från Resmobäcken och som i sin 
tur avvattnar ca 600 hektar av de näringsrika åkrarna öster om 
Mörbylånga. Detta ökar reduktionen av närsalter till recipienten 
Kalmarsund vilket ger en positiv effekt på miljökvalitetsnormerna 
ekologisk status och kemisk status.  
 
Strandskyddet är genom tidigare detaljplan upphävt. Då ny detaljplan 
upprättas återinträder strandskyddet automatiskt. Det strandskyddade 
området inom detaljplanen måste dock åter upphävas för att denna ska 
kunna genomföras. Eftersom området bedöms vara en del av tätorten 
samt den naturliga expansionsriktningen för tätortsutveckling, föreslås 
därför strandskyddet att upphävas. Vidare är marken redan ianspråktagen 
och förberedd för exploatering enligt underliggande detaljplan med bland 
annat avbaning av massor. Strandskyddet föreslås därför att upphävas för 
kvartersmark, gator och gc-vägar samt för anordningar på naturmark. Zon 
närmast kuststräckan i väst, som utgörs av ändamålet ”NATUR” i 
underliggande detaljplan, är strandskyddad och bedöms därför bl.a. ge 
tillräcklig tillgänglighet.  
 

 
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 
 
 
Tidplan 
 
 
 
 
 
Genomförandetid 
 
 
Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för enkelt planförfarande enligt 5 
kap 28§ i plan- och bygglagen (PBL). Arbetet med detaljplanen påbörjades 
under våren 2012 och avses vara klar för samråd i juni/juli 2012. 
Underrättelse och laga kraft bör därför kunna ske under hösten 2012. 
 
 
Genomförandetiden är 15 år från den dag antagandet av planen vinner 
laga kraft. 
 
Exploatören bekostar samtliga kostnader för infrastrukturen inom 
planområdet. Efter iordningställande övertar kommunen ansvaret för den 
allmänna platsmarken och infrastruktur i form av VA ledningar och 
lokalgator. 
 
Kommunen blir således efter övertagandet huvudman för lokalgator, gc-
vägar, huvudstammar för VA-ledningar, inklusive dagvatten och 
naturmark. 
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Avtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighetsbildning, 
gemensamhets- 
anläggning mm 
 
 
 
 
 
 
Planekonomi 
 
 
 
 
VA 
 
 
 
 
 
Diken 
 
 
 
 
 
 
Strandskydd 
 
 
 
 

Den totala kostnaden för projektering/byggnation av infrastruktur inom 
planområdet bedöms uppgå till 2-3 Mkr 
 
Avtal om överlåtelse av mark samt ett genomförandeavtal har tecknats 
mellan kommunen och exploatören, Ecodom AB. 
Genomförandeavtalet reglerar bl a genomförandefrågor och fördelning av 
kostnader för genomförandet. 
 
Innan planen antas av kommunstyrelsen skall exploateringsavtal angående 
utbyggnaden av infrastruktur, m.m. tecknas mellan kommun och 
exploatör. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Åtkomsten av framtida eventuellt tillkommande allmänna underjordiska 
ledningar inom kvartersmark, kan då säkerställas genom ledningsrätt. 
 
Kostnader för avstyckningar och eventuella fastighetsregleringar står 
exploatören för. Allmän platsmark återgår i kommunal ägo. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på exploatören. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR  
 
Det kommunala VA-nätet skall byggas ut inom området och all ny 
bebyggelse skall anslutas till detta.  
 
VA-norm avseende brandvattenförsörjning följas och utformning av 
brandpostsystem i området ska ske i samråd med Räddningstjänsten. 
 
Utrymme för tillgänglighet till diken för underhåll finns genom 
naturmarken i väst och planerad lokalgata. Vidare ska staket sättas upp 
mot dike för att barnsäkerheten ska beaktas. 
 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark, lokalgator, gc-vägar 
samt för anordningar inom naturområden. På plankartan markeras 
områden som upphävs med ”a”. 
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MEDVERKANDE 
 
 
 
 
 

Planbeskrivningen har upprättats av Oscar Häggström (WSP) i samarbete 
med berörda tjänstemän inom Mörbylånga kommun. 
 
 
Mörbylånga 2012-09-18, redaktionell ändring 2012-11-20 
 
 
 
 
 
Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt 
Mörbylånga kommun 
 
 
 
 
Oscar Häggström                           
Planeringsarkitekt                    
WSP Samhällsbyggnad                   
 
 
 
 
 

 




