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Behovsbedömning 
 

Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och 
enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Om planen antas medföra 
en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och beskrivas i form av 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Planens beteckning Torslunda 2:24 m fl 
 
Planens syfte Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda 

förutsättningarna för en utbyggnad av bostadsbebyggelse 
österut i Torslunda samhälle.  
Bostadsområdet avses utformas med generösa grönytor och 
vägar där trafikspridning uppnås och säkerhet för alla trafik-
slag eftersträvas. 

 Vidare är syftet att tillskapa mer utrymme för 
skolverksamhetens behov av expansion bland annat i form 
av en gymnastiksal och att säkra hembygdsgårdens kulturella 
verksamhet. 

  
Planområdet 
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. 

 JA NEJ 

Natura 2000  x 

Detaljplan för tillstånds-
pliktig verksamhet enligt 
MKB förordningen bil. 1 

 x 

Detaljplan för tillstånds-
pliktig verksamhet enligt 
MKB förordningen bil. 3 

 x 

Bedömning enligt nedan sker med hänvisning till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4 och vid behov bilaga 2. 
Inverkar → ta med i planbeskrivning 
Betydande → avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

* revidering efter samråd med Länsstyrelsen. 

 

BEFINTLIG PÅVERKAN/KONSEKVENSER 
 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Planer 

 

 

x 

 

 Gällande översiktsplan för Mör-
bylånga kommun antogs 2007-
06-18. För området redovisas 
blandad bebyggelse.  

   De mellersta delarna av planom-
rådet är utpekat för ny bebyggel-
se. 

Översiktsplan, om-
rådesbestämmelser 
och detaljplan 

   Mellan Färjestaden och Torslun-
da finns alternativa sträckningar 
av Förbifart Färjestaden presen-
terade.   



 2010-05-19 3 (18) 
 BEHOVSBEDÖMNING  
Miljö- och byggnadsförvaltningen Dnr 09/229 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

   Torslunda kyrka och Kåtorp by 
är utpekade som värdefulla kul-
turmiljöer.  

   Tors lund och ett stort område 
öster om Färjestaden är utpekad 
värdefull naturmiljö.  

   Planområdets östra delar ligger 
inom Arontorps yttre vatten-
skyddsområde. 

 x  Områdesplan Ölands Skogsby 
antogs av Kommunfullmäktige 
1985-12-16 § 155. Områdespla-
nen föreslår en förtätning av be-
byggelsen främst inom Lunds-
borgsområdet. Åkerklassning, 
energieffektivisering, lokalise-
ring av byggnader för bästa mik-
roklimat är beskrivna. Miljöer för 
kulturminnesvård och naturvård 
är utpekade. 

 x  Gällande detaljplan F105 ligger 
till viss del inom det aktuella 
planområdet. De delar som be-
rörs föreskriver skoländamål och 
bostadsändamål. 

Resursutnyttjande 

Nuvarande 
markanvändning/resurs-
värde 

vattenresurs, grustäkt, 
jordbruksmark 

 x  I söder finns två brukade skiften 
och i de centrala delarna ligger 
ytterligare ett skifte som används 
som betesmark eller slåtteräng 
och ett skifte brukad åkermark. 

Befintliga verksamheter 

industri, djurhållning, trans-
formatorstationer 

 x  I anslutning till planområdet 
finns en mindre hästgård och ett 
lantbruk. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

  x  Inom planområdet finns två  
transformatorstationer. 

Hushållning med mark 
och vatten  

x    

 x  Planområdet är omgiven av ett 
väl utbyggd vägnät. Vägarna är 
av skiftande kvalité och ålder. 

Kommunen är huvudman för 
samtliga vägar utom länsväg 136 
för vilken trafikverket är huvud-
man. 

 x  Gång- och cykelväg leder genom 
skolområdet ner till Kåtorpsgatan 
och västerut mot Färjestadens 
samhälle.  

Längs Järnvägsgatan i Färjesta-
den är en gång- och cykelväg 
under utbyggnad för att underlät-
ta för cykeltrafiken mellan 
Skogsby och Färjestaden. Första 
etappen öster om Kantarellgatan 
till Lundborgskrysset färdigställs 
våren 2010. 

 x  Från busshållplatsen Torslunda 
skolan går dagligen täta turer 
både söderut, norrut och via Fär-
jestaden över till fastlandet. 

Kommunikationer 

trafik, gång- cykelväg, kollek-
tivtrafik, VA-nät 

 x  Bebyggelsen i Torslunda ligger 
inom kommunens verksamhets-
område för vatten och spillvatten. 

Alla bebyggda fastigheter inom 
planområdet, utom 2:10 är an-
slutna till kommunalt vatten- och 
spillvattennät. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Värdefulla äm-
nen/material 

Riksintresse, grus mm 

x    

Fiskevatten 

Riksintresse, yrkesfiske och 
hamnar, fredningsområden 
mm 

x    

Skogsbruksmark x    

Jordbruksmark  x  Ca 13,5 ha består av brukad 
mark. 

Avfallshantering  x  KSRR ansvarar för sophanter-
ingen i området. 

Skyddade/Värdefulla områden 

 x  Hela Öland omfattas enligt 4 kap 
MB som helhet av Riksintresse 
för natur- och kulturmiljövärden. 
Planområdet ligger inom Tors-
lunda tätort och uppfyller därmed 
kravet för undantag från be-
stämmelser. 

Riksintressen 

4 kap, 3 kap 8 § miljöbalken. 

x   3 kap miljöbalken är inte berört.  

Nationalpark 
/nationalstadspark 

x    

Världsarv x    

Strandskydd x    

Landskapsbild x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Biotopskydd  x  Befintliga stenmurar är biotop-
skyddade enligt 7 kap miljöbal-
ken eftersom området ligger 
inom jordbruksmark. Samma 
skydd gäller åkerholmen i plan-
områdets östra del. 

Fornminnen x   Inom planområdet finns inga av 
kommunen kända fornlämningar.

Kulturlandskap 

Äng- och hagmarker, 

x    

Skyddade djur/växter 
(rödlistat) 

x 

 

  Inom området finns inga av 
kommunen kända rödlistade ar-
ter. 

Naturmiljö 

Naturmiljö 

ekologisk känslighet, lövskog, 
naturvårdsprogram, 
grönstrukturplan mm 

 x  Skogspartierna domineras av 
äldre lövträd som ek, ask, björk 
och yngre trädbestånd med ex-
empelvis hassel. Undervegetation 
är tät. 

Asken är hotat på grund av ask-
skottsjukan, om döende träd på-
träffas ska de i den mån det är 
möjligt bevaras dels på grund av 
att de kan återhämta sig, dels för 
att de är viktiga för vissa sorters 
lavar. 

Biologisk mångfald 

Flora och fauna 

 x  Befintlig åkermark bedöms inte 
hysa något större antal arter. 
Området består dock av en 
mosaik av åker, lövskog och till 
viss del betade skiften som kan 
hysa en relativt stor diversitet 
vad gäller framförallt insekter 
och fåglar.  

Våtmarker x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Vattenmiljö  

 x  Inom området finns endast en 
fastighet med enskilt avlopp 
resten är anslutna till kommunala 
VA-ledningar. 

 x  Planområdets östra delar ligger 
inom Arontorps yttre 
vattenskyddområde, området ska 
skyddas mot föroreningar och 
företeelser som kan påverka 
förutsättningarna för 
vattenförekomsten negativt. 

 x  Arealer som brukas kan vara en 
källa till utsläpp från gödsel. 

 x  I planområdets västra del finns 
ledningar för omhändertagandet 
av dagvatten. Till största del sker 
dagvattenhanteringen i 
närområdet med LOD, lokalt 
omhändertagande av dagvatten.  

Grundvatten 

Nivå, enskilda brunnar, 
grundvattentäkt, 
infiltrationsområde, spillvatten, 
utsläpp, dagvatten, avledning, 
hårdgjorda ytor mm 

x   Andelen hårdgjorda ytor är små i 
förhållande till planområdets 
totala yta. 

Ytvatten 

Känslig recepient, 
ytvattentäkt, 
avrinningsområde, spillvatten, 
utsläpp, dagvatten, avledning, 
hårdgjorda ytor mm 

x    

Vattenflöden, 
sedimentering och 
infiltration 

x    

Känsliga bottnar x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Kulturmiljö 

Områden   x  Området består av bland annat 
äldre betesmarker som sakta hål-
ler på att växa igen och odlad 
åkermark med kraftiga, höga 
stenmurar och vegetationsridåer 
främst bestående av yviga slån-
buskar.  

 Planområdet innehåller flera 
skikt av byggnadstraditioner från 
bondesamhällets smågårdar via 
efterkrigstidens villor, vidare till 
60-70-talets villa- och stugområ-
de och helt nybyggda villaområ-
den.  

De befintliga vägarna har stor 
betydelse för områdets karaktär 
med smala lågtrafikerade gator 
utan trottoarer och enbart spora-
diskt förekommande gatubelys-
ning. 

 

Objekt   x  Det finns ett flertal stenmurar i 
planområdet. 

I planens sydöstra hörn ligger en 
gammal källare, kallmurad i 
kalksten. Källaren har till vissa 
delar rasat.  
 

  x  Främst att nämna är Kåtorpsga-
tans allé med Torslunda kyrkan i 
fonden. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Visuell miljö 

 x  Landskapsbilden är varierad där 
slutna och öppna rum avlöser 
varandra. Åkertegarna omgärda-
de av kraftiga, höga stenmurar 
och vegetationsridåer är främst 
orienterade i nordsydlig riktning 
och skapar därmed utblickar i 
dessa riktningar. 

Kåtorpsgatans allé med Torslun-
da kyrkan i fonden erbjuder 
långa siktlinjer i ost-västlig rikt-
ning.  

Landskapsbild 

Gestaltning, särskilda element, 
landskapsrum, utsikter, ut-
blickar, landmärken mm 

   Området rymmer flertalet land-
märken i form av ett flertal sten-
murar, en kallmurad källare i 
kalksten och en imponerade ek. 

Stadsbild 

Särskilda element, gestaltning, 
stadsrum, offentlig miljö mm 

x    

Friluftsliv/rekreation 

 x  Ordnade lekplatser för olika 
åldrar finns på skolgården, här 
finns också en bollplan och en 
enklare friidrottsanläggning.  

Grönytor/rekreations- 
områden 

Lekplatser, vandringsleder, 
hamnar, parker 

   Ca 1 kilometer öster om området 
börjar mittlandskogen, ett stort 
sammanhängande 
lövskogsområde med många 
strövstigar. 

Väster om bebyggelsen i 
Skogsby ligger Tors lund, en ek- 
och hassellund viktig för 
rekreationen i närområdet. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Hälsa och säkerhet 

Lokalklimat 

Solljusförhållanden, starka 
vindar, kalluftssjöar 

x   

Planområdet är vindexponerat 
och det kan uppstå kalluftsjöar i 
dess norra del. 

Ljusmiljö x    

Ljud och buller  x  Buller alstras från trafiken på 
länsväg 136 och från lantbruket 
söder om planområdet. 

Utsläpp till luft 

Uppvärmning, industri, lukter 
mm 

x    

Markföroreningar x   Inga förekomster av föroreningar 
i mark är kända av kommunen. 

Markförhållande 

Geologi, radon, översväm-
ningsrisk, skredrisk 

 x  Enligt SGUs geologiska kartor 
består jordarten inom området av 
lerig och sandig morän. 

Exponering från elektris-
ka fält eller magnetiska 
fält 

x    

Sker avsteg från rekom-
menderade skyddsav-
stånd 

x    

 

 

Skuggning av 
vegetation 

kalluftsjö 
soligt  
vind- 
skyddat 
läge 

Vind- 
exponerat  
läge 

Förhärskande 
vindriktning vintertid 
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PLANENS PÅVERKAN/KONSEKVENSER 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Sammanhang 

Är planen del av ett 
större projekt 

 x  Gällande översiktsplan för 
Mörbylånga kommun antogs 
2007-06-18.  

Delar av området är utpekat för 
ny bebyggelse i samband med 
utveckling och förtätning av 
Torslunda. 

Bevarandet och utbyggnad av 
GC-vägnätet är prioriterat. 

Mellan planområdet och 
illustrerad sträckning av framtida 
förbifart redovisas naturområden 
som ska utgöra någon form av 
avskärmning mot störningar från 
planerad förbifart Färjestaden. 

3 o 4 kap miljöbalken 

natur, kultur, turism, friluftsliv 

*x* 

 

 

  *3 kap miljöbalken är inte berört. 
Planområdet ligger inom 
Torslunda tätort och uppfyller 
därmed kravet för undantag från 
bestämmelser i 4 kap.* 

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

x   Förbifart Färjestaden kommer ha 
stor påverkan på boendemiljön då 
genomfartstrafik leds utanför 
tätorten. *Buller från Förbifart 
Färjestaden bedöms inte påverka 
det nya bostadsområdet*  

Påverkan 

Va-försörjning  x  Tillkommande bebyggelse ska 
anslutas till kommunalt vatten- 
och avloppsnät.  
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Landskapsbilden  x  Ett stort område natur upptas i 
tätorten vilket innebär stor 
förändring på landskapsbilden.      
*Dock bedöms den föreslagna 
planen vara en naturlig expansion 
av det befintliga samhället* 

 x  Skogsbygatan hade 2005 en 
uppmätt årsdygnstrafik, ÅDT, på 
ca 3300 fordon. På de övriga 
vägarna i området beräknas ÅDT 
vara väsentligt lägre.   

 x  Skolan genererar under 
begränsade tider, morgon och 
eftermiddag, en stor mängd 
trafik.  

Trafiksituationen inom 
och utom planområdet 

 x  En utbyggnad av området med ca 
80-100 bostäder genererar en 
ökning av trafiken i närområdet. 
Framtida trafikrörelser uppskattas 
bli ca 320-400 årsdygnstrafik 
ÅDT. *Genomförandet av planen 
kan komma att påverka befintliga 
vägar eftersom trafikmängden 
beräknas öka.* 

Utnyttjande 

Mark  x  Planen tar 13,5 ha odlad 
åkermark i anspråk.* 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Vatten  x  Inom vattenskydd 
*genomförande av planen kan 
komma att påverka 
vattenskyddsområdet negativt 
vilket innebär att en förutsättning 
är att tillkommande bebyggelse 
ansluts till kommunalt VA-nät. 
Krav bör ställas på entreprenör 
att redovisa åtgärder som minskar 
risk för olyckor som kan förorena 
vattenskyddsområde under 
anläggnings-/byggtid.*  

Övriga naturresurser x    

Alstrande 

 x  Trafikvolymerna på länsväg 136 
kan ses som den enskilt största 
störningsfaktorn. *Bedömningen 
är dock att de tillkommande 
bostäderna ligger så pass långt 
från länsväg 136 att 
bullernivåerna antas bli 
acceptabla* 

Störningar 

   Lantbruket i söder har sitt 
brukningscentrum ca 50 meter 
från plangränsen. Djurstallarna 
och gödselvårdsanläggning ligger 
däremot ca 1000 meter från 
planområdet.  
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

    Hästgården strax öster om 
planområdet vars djurstallar och 
förvaring gödsel ligger ca 130 
meter från planområdet har 
betesmarker som delar gräns med 
planområdet. 
*Rekommendationer i 
kommunens översiktsplan 
gällande skyddsavstånd följs, 
därmed bedöms inte 
genomförandet av planen påverka 
djurverksamheten negativt, ej 
heller bedöms tilkommande 
bebyggelse påverkas negativt av 
djurverksamheterna.* 

Föroreningar  x  Uppvärmning sker individuellt, 
gärna med koldioxidfria 
uppvärmningssystem. * 
Föroreningar på grund av 
uppvärmning kan då hållas på en 
låg nivå.* 

* Genomförandet av planen 
bedöms medföra en ökad mängd 
trafikrörelser som kan orsaka en 
försämring av luftkvalitén.* 

Avfall   x  Med hänsyn till områdets storlek 
bör avfallssortering uppmuntras 
och behov och placering av 
återvinningsstation bör utredas i 
kommande detaljplan. 

 

Risker 

Hälsa  x  Byggnader uppförs i sk 
radonskyddat utförande om 
mätning i byggnadsläget visar att 
det behövs. 
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Brott/personlig säkerhet x    

Miljö, natur, förorenad 
mark 

x    

 x  Träd, särskilt större ädellövträd 
som ask och ek men även yngre 
bevarandevärda träd bör skyddas 
genom planbestämmelser. 

Naturmiljö 

   Åkerholmen är planerad att ligga 
inom naturmark och säkras 
därmed. 

 x  För att säkra de kulturhistoriska 
värdena området anses ha bör 
planen innehålla 
skyddsbestämmelser, avseende 
stenmurar inom hela 
planområdet. 

 x  De åtgärder som utförs ska ske så 
att vägarnas karaktär bevaras och 
därmed dess påverkan på 
områdets karaktär i sin helhet.  

 x  Källaren i planområdets syöstra 
hörn ligger inom föreslagen 
naturmark men bör likväl förses 
med skyddsbestämmelser. 

Kulturmiljön 

 x  Enligt Riksantikvarieämbetets 
webbtjänst ”fornsök” finns inga 
registrerade fornlämningar inom 
området. Påträffas fast 
fornlämning under byggskedet 
skall anläggningsarbetet avbrytas 
och länsstyrelsen kontaktas enligt 
kulturminneslagen 2 kap 10 §. 

Farligt gods, utsläpp eller 
explosion från upplag 
eller transporter 

x    
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ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Exponering från elektris-
ka fält eller magnetiska 
fält 

x    

Planens miljöpåverkan 

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter 

x    

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter  

x    

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan 

 

x    

Miljökvalitetsnormer och miljömål 

Överskrids miljökvali-
tetsnormer 

x   Miljökvalitetsnormerna bedöms 
inte komma att överskridas. 

 x  Grundvatten av god kvalitet All 
ny bebyggelse ska anslutas till 
kommunalt VA-nät. Detta kan 
komma att kräva pumpstationer i 
planområdets ostliga delar. 

Dagvattnet föreslås omhändertas 
lokalt i diken och eventuellt 
utjämningsmagasin. 

Påverkas möjligheten att 
uppnå miljömål 

 x  God bebyggd miljö att säkra en 
låg radonhalt i byggnadsläget. 

Alternativ 

Vad innebär nollalterna-
tivet 

   Skog- och åkermark förblir orörd 
och kan brukas som det gör idag. 

Har alternativ studerats    Nej 



 2010-05-19 17 (18) 
 BEHOVSBEDÖMNING  
Miljö- och byggnadsförvaltningen Dnr 09/229 

ASPEKT PÅVERKAN KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ringa inverkar betydande  

Kan alternativa lägen el-
ler utformningar ändra 
miljöpåverkan 

    

 

Ställningstagande 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 
§§ bedöms därför inte behöva genomföras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Delar av området är utpekat för ny bebyggelse i samband med ut-
veckling och förtätning av Torslunda. 

- Planen tar 13,5 ha odlad åkermark i anspråk 

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

- 3 kap miljöbalken är inte berört.  

- Inom planområdet finns inga av kommunen kända fornlämningar. 

- För att säkra de kulturhistoriska värdena området anses ha bör pla-
nen innehålla skyddsbestämmelser, avseende stenmurar inom hela 
planområdet. 

- Träd, särskilt större ädellövträd som ask och ek men även yngre 
bevarandevärda träd bör skyddas genom planbestämmelser. 

- Åkerholmen är planerad att ligga inom naturmark och säkras där-
med. 

- Källaren i planområdets syöstra hörn ligger inom föreslagen natur-
mark men bör likväl förses med skyddsbestämmelser. 

- De åtgärder som utförs ska ske så att upplevelsen av vägarna med 
de intima gaturummen bevaras och att särskild hänsyn tas till vä-
garnas påverkan på områdets karaktär.  

- Inom området finns inga av kommunen kända rödlistade arter. 
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- Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt i diken och eventuellt ut-
jämningsmagasin. 

- Byggnader uppförs i sk radonskyddat utförande om mätning i 
byggnadsläget visar att det behövs. 

- Uppvärmning sker individuellt, gärna med koldioxidfria uppvärm-
ningssystem. 

- Med hänsyn till områdets storlek bör avfallssortering uppmuntras 
och behov och placering av återvinningsstation bör utredas i kom-
mande detaljplan. 

- Vägar utformade så att trafikspridning uppnås minimerar utsläpp i 
form av avgaser. 

- Miljökvalitetsnormerna bedöms inte komma att överskridas. 

 

 

För miljö- och byggnadsnämnden 

Upprättad av  Granskad av 

 

 

 

Ylva Hammarstedt 
Arkitekt SAR/MSA 

Sten Forsberg 
Miljöhandläggare 

 


