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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, med 
möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i planom-
rådet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med kulturhistoriskt värde 
samt till så stor utsträckning som möjligt bevara trädridån utmed fastighetsgränserna. 
Sydvästra delen av planområdet med ädellövskog hyser höga naturvärden och bör 
säkras. 

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i södra delen av Färjestaden, öster om Runsbäcksvägen och 
söder om Knaps väg. 

Areal
Planområdet omfattar ca 3,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Runsbäck 2:195 ägs av Prästhagen AB, Runsbäck 22:1 ägs av Mörby-
långa kommun och Runsbäck 2:3 är privatägd.

Planområdet

Runsbäck 2:195
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Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
11 §. 

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i februari 2016. 

Granskningsbeslut i december 2016.

Granskningsbeslut II juni 2017.

Antagande i september 2017. 

Laga kraft i november 2017.

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2016-02-18, reviderad 2016-12-22 
och 2017-06-22

--Planbeskrivning, upprättad 2016-02-18, reviderad 2016-12-22 och 2017-06-22

--Social checklista, upprättad 2016-02-18

--Checklista miljöbedömning, upprättad 2016-02-18, reviderad 2016-12-22

--Beslut miljöbedömning, daterad 2016-12-22

--Naturvärdesinventering, daterad 2015-10-19

--Beräkning av vägtrafikbuller, upprättad 2016-02-04, reviderad 2016-11-30

--Dagvattenutredning, upprättad 2017-03-31, reviderad 2017-05-26

--Skötselplan, daterad 2017-08-28

--Aktuell grundkarta

--Aktuell fastighetsförteckning  
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utdrag ur gällande översiktsplan

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Runsbäck 2:195 inkom 2012-05-23 med 
syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 2012-09-11 ställde sig Kommun-
styrelsen positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med 
normalt planförfarande.  

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

--stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

--stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

--medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5.

Tidigare ställningstaganden 
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Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Trädridåer ska 
bevaras i området, speciellt viktigt är det att bevara natur ut mot kustvägen väster 
om området för omhändertagande av dagvatten. Ny bebyggelse kan vara i form av 
villabebyggelse med liknande gatustruktur som i området norr om det föreslagna 
området utmed Knaps väg. I samband med exploatering av området ska utformningen 
och skötseln av område p2 säkras så att en tillgängligpassage utmed områdets norra 
gräns finns.

Planprogram
Det finns inget planprogram för planområdet. 

Detaljplan, områdesbestämmelser 
F19 - Byggnadsplan för fritidsbebyggelse å fast. Runsbäck 2:3, 2:4, 2:5 m.fl, fast-
ställd 1963-11-25. Planen medger park eller plantering. 

F116 - Detaljplan för Runsbäcksområdet, södra delen, vann laga kraft 1993-06-23. 
Planen medger bostäder i friliggande villabebyggelse. Största bruttoarea är 1/5 av 
fastighetsarean. Minsta tomtstorlek är 1000 kvm med högst en bostad på varje fastig-
het. Planen säkrar även naturmark inom området. Kommunen är inte huvudman för 
de allmänna platserna. 

omgivande och pågående detaljplaner

planområdet

pågående detaljplaner
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F160 - Ändring av detaljplan F106, F116, F121 vann laga kraft 2004-07-14. Planen 
ändrar planbestämmelserna för bruttoarea till byggnadsarea. 

Pågående planer
Detaljplan för Runsbäck 2:23 - Syftet med planen är att skapa ca. 8-10 tomter för 
enbostadshus samt reglera marken och byggnationen för den befintliga bebyggelsen 
på fastigheten.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Östra delen av planområdet berörs av Riksintresse för kulturmiljövård, Eriksöre 
(bymiljö) enligt 3 kap 6 §. Området är dock en utveckling av Färjestadens samhälle 
och bedöms inte påverka riksintresset för Eriksöre bymiljö.

Riksintressen 4 kap MB
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustban-
det. Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för 
undantag från bestämmelser.

Områdesskydd 7 kap MB
Stenmurar i eller angränsande till jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 
MB. Detsamma gäller öppna diken. Stenmurar finns längs fastighetgräns i söder, öster 
och norr. Stenmur omgärdar även skogsdungen i sydvästra delen av planområdet. 
En stenmur, med ett par befintliga öppningar, löper i nord-sydlig riktning längs östra 
sidan av skogsområdet och norrut mot Knaps väg.  

Ett öppet dike finns längs stenmuren vid Runsbäck 2:195 norra fastighetsgräns, mot 
Knaps väg. Ett öppet dike finns även längs stenmuren vid skogsdungens norra sida. 
Vid ingrepp i stenmur eller öppet dike krävs dispens från biotopskyddet.

Planområdet berörs inte av något annat områdesskydd enligt 7 kap MB.
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Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa. Buller från trafik och verksamheter är inte idag 
så höga och bedöms inte öka så att MKN överskrids.
Luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité och bedöms inte 
försämras av aktuellt planförslag.
Vatten

Grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, SE628596-154217, kommer inte 
att påverkas av aktuellt planförslag.

Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som mynnar ut i vattenförekomsten 
”Ö s Kalmarsunds kustvatten” SE562000-162271 och där det finns fastställda miljö-
kvalitetsnormer (MKN) för såväl den ekologiska och kemiska statusen. Den kemiska 
statusen är av god status och får inte försämras till 2015. Den ekologiska statusen har 
bedömts som måttlig och riskerar att ej uppnå god ekologisk status till 2015. Förlängd 
tidsfrist till 2021 och åtgärdsprogram för att minska näringsbelastningen på Kalmar 
läns kustvatten och Östersjön som helhet har beslutats av Vattenmyndigheten.

Planområdet föreslår bostadsbebyggelse, vilket inte orsakar utsläpp av näringsämnen 
i den omfattningen som skulle bidra till försämring av ekologiska statusen. En 
dagvattenutredning, upprättad 2017-03-31 och reviderad 2017-05-26, visar på hur 
dagvattnet ska omhändertagas inom planområdet när området exploateras och får fler 
hårdgjorda ytor. 

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för kommunens 
ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.  
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, upprättad 2016-02-18 och reviderad 2016-12-22, bifogas planförslaget. 
Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en 
betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
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Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsun-
derlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av 
en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs. 

Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
Planområdet angränsar i sydväst en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop (löv-
skogslund). Skogsområdet i den sydvästra delen av planområdet har liknande struktu-
rer som utpekad nyckelbiotop. En naturvärdesinventering har därför genomförts. 

Den större delen av planområdet består av en igenväxt åkermark som omgärdas av en 
trädridå i alla väderstreck. Delar av åkermarken har ett relativt kraftigt uppslag av sly 
främst av björk. Igenväxningen av marken har gått ganska långt och det är inte troligt 
att åkerbruket skulle tas upp igen. I områdets nordvästra del finns det en fuktäng som 
även den omgärdas av trädridåer. Fuktängen har en gradient med ett fuktigare parti 
i delområdets sydvästra del. I sydväst finns ett skogsparti med ädellövskog. I ädel-
lövskogen består krontäcket främst av grov ek och äldre hamlad lind däremellan är 

Sydvästra trädbevxna delen. Vy mot väst
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Fuktängen, vy mot väst och Runsbäcksvägen. 

Trädridån i norr.
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det uppslag av yngre lönn, lind och asp. Buskskiktet består av med hassel med inslag 
av hagtorn. Det finns även enstaka grövre träd av vårtbjörk, asp, gran, sälg och lönn. 
Äldre sälg och björk håller på att skuggas ut varefter de dör och murknar sakta ner. 
Det finns även en trädridå som omgärdar det mesta av Runsbäck 2:195. Främst består 
trädridån av ek med inslag av asp, sälg och björk. Buskskiktet är av hassel, slån, vide 
och hagtorn. Utmed den norra delen finns även ett dike som har en mindre förgrening 
mitt i området. 

Rödlistade arter
En naturvärdesinventering har gjorts i området. Inventeringen konstaterar höga 
naturvärden i ädellövskogen i sydvästra delen av planområdet. Totalt påträffades det i 
hela området 13 rödlistade arter varav 10 av dem noterades i den utökad naturvärdes-
inventering av ädellövskogen. Den samlade bedömningen är att ädellövskogen hyser 
höga naturvärden och bör kvarstå vid exploatering.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av lera/silt med inslag av 
moränlera/lerig morän. 

Radon
Området ligger inom låg- till mellanriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-
10-19. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar inom planområdet, men fornlämningsområden finns 
på närliggande åkermarker. Söder om om planområdet finns fornlämningar (boplat-
ser). 

Stenmurar i eller angränsande till jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 
MB. Detsamma gäller öppna diken. Stenmurar finns längs fastighetgräns i söder, öster 
och norr. Stenmur omgärdar även skogsdungen i sydvästra delen av planområdet. 
En stenmur, med ett par befintliga öppningar, löper i nord-sydlig riktning längs östra 
sidan av skogsområdet och norrut mot Knaps väg. 

Grundläggning

Planområdet ligger på ca 10,5 m ö h. Området lutar cirka 1,9 meter från öster mot 
väster, respektive 1,8 från norr till söder. 
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Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget kommer att innebära en ökad mängd hårdgjorda ytor i form av 
byggnader samt vägar. En bestämmelse skrivs in i plankartan som säkrar trädridåerna 
inom området. Generellt gäller en utökad lovplikt för fällning av träd inom området, 
marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 0,3 m mätt 1 meter 
från mark. En del av trädridån som gränsar mot Knaps väg kommer dock att behöva 
fällas vid anläggning av vägar in till planområdet. Området med ädellövskog på 
Runsbäck 2:195 hyser höga naturvärden och säkras genom naturmark och bestäm-
melse i plankartan. En skötselplan tas fram för det området inför antagande.

Geotekniska förhållanden
Två tomter i nordväst ligger lågt och kan medföra svårigheter att erhålla tillräcklig 
marknivå, därför föreslås att tomtmark fylls upp till en mininivå på +10.1 m. 
Radon

Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat utförande på 

Stenmur i områdets sydvästra del.
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byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det är nödvändigt.

Fornlämningar
Söder om om planområdet finns fornlämningar (boplatser).  Markingrepp inom 
planområdet kräver därför prövning enligt kulturmiljölagen. Tillstånd ska sökas i god 
tid innan markarbeten påbörjas. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträffas.

Stenmurar i eller angränsande till jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 
kap MB. Detsamma gäller öppna diken. Stenmurar som angränsar till jordbruksmark 
finns längs fastighetsgräns i öster och söder. Jordbruksmarken är igenväxande och 
stenmurarna är överlag i dåligt skick.  

Omgivande bebyggelse norr om planområdet.
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Stenmur finns även längs den norra fastighetsgränsen. Här behöver fyra öppningar 
göras för in- och utfart mot Knaps väg. De partier av stenmuren som kvarstår 
skyddas genom planbestämmelse, stenmur skall bevaras. Planbestämmelse om att 
stenmur skall bevaras gäller även för övriga stenmurar inom planområdet. Här avses 
den stenmur som omgärdar skogsdungen i sydvästra delen av planområdet och den 
stenmur som löper i nord-sydlig riktning längs östra sidan av skogsområdet och 
norrut mot Knaps väg. 

 
Grundläggning

Två tomter i nordväst ligger lågt och kan medföra svårigheter att erhålla tillräcklig 
marknivå, därför föreslås att tomtmark fylls upp till en mininivå på +10.1 m.

Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet men området i övrigt präglas 
av gammal fritidsbebyggelse som succesivt blivit permanentboende. På grund av 
detta varierar bebyggelsen ganska mycket och spridda utbyggnader har tillkommit 
succesivt i området. 

Bebyggelsen är huvudsakligen lågmäld i trä med sadeltak. Övervägande delen har 
fasadmaterial av trä i varierande kulörer med vita knutar. 

Service
Kommersiell service med olika serviceutbud (restaurang, matbutik, bank) finns 
i centrala Färjestaden inom ett avstånd av ca 2 km. Det finns även en del affärs-/
näringsverksamheter norr om planområdet vid industriområdet och vid Storgatan.

Inom Färjestaden finns ett omfattande, offentligt och socialt serviceutbud samt kul-
turutbud; vid Äppelvägen finns äldreboendet Äppelvägen 8 och vid Skogsgatan finns 
förskolan Vitsippan. Nyuppförda byggnadskomplex vid Järnvägsgatan/Granitvägen 
innehåller vårdcentral samt bostäder.

Tillgänglighet
Planområdet nås idag ifrån Knaps väg. Tillgängligheten idag är mindre god, Knaps 
väg och planområdet gränsas av ett dike som går i öst-västlig riktning. 
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Förändring

Arkitektur
Tillkommande bebyggelse regleras i placering, storlek och höjd. Planen gör det 
möjligt att uppföra villabebyggelse men också sammanbyggda bostadshus. 

Huvudbyggnad  och komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från fast-
ighetsgräns mot lokalgata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övrig 
fastighetsgräns eller sammanbyggas. Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter 
från övrig fastighetsgräns eller sammanbyggas.

För att knyta an till den befintliga, lågmälda bebyggelsen i närområdet föreslås en 
byggnadshöjd på 4,5 meter samt att vind får inredas. Takkupor får uppföras till 
maximalt 1/3 av takets längd.  

Service
Planförslaget innebär inga förändringar på servicen. 

Tillgänglighet
Planförslaget kommer förbättra tillgängligheten till området. Vägstrukturen kommer 
att följa den befintliga vid Knaps väg och det kommer att finnas två väganslutningar 
till planområdet från Knaps väg.  Byggnader och allmänna platser utformas tillgäng-
ligt, gällande bygglagstiftning reglerar. För tillgänglighet är det också viktigt med en 
genomtänkt belysning som varieras mellan olika rum och användningsområden. Både 
höjd på stolpar, armaturer och ljuskällor kan varieras.

Friytor

Öppen dagvattenlösning i Dämmet, Färjestaden. 
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Förutsättning

Lek och rekreation
Utmed Järnvägsgatan finns ett aktivitetsområde med bland annat lekplats, skatepark, 
boulebanor, multiarena, parkouranläggning med mera. I området finns också en 
grillplats med bänkar och bord. I direkt anslutning till boulebanorna ligger Färjehallen 
som utgör en viktig attraktion för olika sportevenemang som lockar till sig många 
besökare i olika åldrar. På sommaren utgör främst badplatsen vid Talludden/Granud-
den och Färjestadens strandpromenad värdefulla besöksmål i tätorten.

Naturmiljö
Det tätortsnära landskapet med sin variation av skog, öppen jordbruksmark och 
värdefull bymiljö runt Södra Sandåsgatan, Runsbäcks by och Lundtorp lockar många 
att promenera utmed befintliga vägar och stigar.

En telemast finns uppförd ca 70 meter från planområdet.

Förändring

Lek och rekreation
Planförslaget innebär ingen förändring gällande lek och rekreation. Befintliga områ-
den kan användas.

Knaps väg, vy från nordöst.



 19 (26)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Runsbäck 2:195 m fl
PLANBESKRIVNING
Dnr 12/487
SAMRÅDSHANDLING 2016-02-18 §30
GRANSKNINGSHANDLING 2016-12-22 §176 
GRANSKNINGSHANDLING II 2017-06-22 §90
ANTAGANDEHANDLING 2018-11-27 §277
LAGA KRAFT 2018-12-27

Naturmiljö
Planförslaget innebär ingen större förändring gällande naturmiljö. En dagvattendamm 
kommer anläggas för att avleda det dagvatten som belastar området. Dagvatten som 
synliggörs kan öka det estetiska värdet och ge positiv inverkan på naturmiljön.  

Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Planområdets norra del gränsar mot Knaps väg som är en lågtrafikerad ändgata. I 
väster gränsar området till väg 943 som leder trafikströmmar till Färjestadens centrum 
och fastlandet, men även söder- och västerut. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
En gång- och cykelbana finns utmed väg 943/Runsbäcksvägen som leder gångtrafi-
kanter vidare inom tätorten samt söderut. Överfart finns nordväst om planområdet där 
gång- och cykelbanan byter sida. Det finns ingen gång- och cykelbana utmed Knaps 
väg som är en lågtrafikerad ändgata. 
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Kollektivtrafiken
Närmaste busshållplats med dagliga avgångar mot Kalmar och norra- samt södra 
Öland finns vid Runsbäcksvägen (ca 200 m).

Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten. 

Trafik
Väg 943 har en årsdygnstrafik år 2012 (ÅDT) på ca 3180 fordon varav drygt 190 av 
dessa är tung trafik. 

Förändring

Gatunätet
Vägstrukturen kommer att följa den befintliga vid Knaps väg och det kommer att 
finnas två väganslutningar till planområdet från Knaps väg.  Vägkoppling mot område 
söder om planområdet möjliggörs i planen och anläggs vid det fall att området söder 
om planområdet exploateras. 

Diket längs med planområdets norra del. 
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet kommer inte belastas av någon högtrafik därför gående och cyklister 
anses kunna gemensamt yttnyttja vägområdet med biltrafiken.   

Kollektivtrafiken 
Befintliga busshållplatser kan utnyttjas.

Parkering
Parkering anordnas inom den egna fastigheten.

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad trafikmängd på upp 
till 64 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafikrörelser per 
bostad i området per dygn.

Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Utmed planområdets norra del finns ett dike som har en mindre förgrening mitt i 
området. Kommunala VA-ledningar (vatten, dagvatten och spillvatten) löper längs 
med Knaps väg. Planområdets norra del ingår i Mörbylånga kommuns verksamhets-
område för vatten och avlopp. 

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandpost finns vid korsningen mellan Vackers väg och Knaps väg. 
 
El, tele och kommunikation

E ON är innehavare av elnätet i området.

Närmaste transformatorstation som kan försörja området är lokaliserad cirka 120 
meter noröst om planområdet utmed Runsbäcksvägen. 

Skanova är telenätägare. 

Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar. 
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Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området. 

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningar ska läggas inom vägområde för 
lokalgata. Planområdet kommer ingå i Mörbylånga kommuns verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. 

De rådande jordartsförhållandena gör att det kan vara svårt att uppnå dagvattenhante-
ring genom infiltration inom den egna tomten. För att hantera dagvattnet föreslås där-
för att diken i öst och syd tillkommer, samt att diket norr om skogsdungen förstärks. 
Det befintliga norra diket föreslås ersättas av ett makadamdike med dräneringsledning 
som leder vattnet till dammen samt har två anknytningspunkter till det kommunala 
befintliga dagvattensystemet norr om Knaps väg. Det är möjligt att använda ledningar 
med dimension 160 mm för att anknyta till den kommunala dagvattenledningen. 
Dammen har föreslagits i en naturlig lågpunkt i området. Inom denna yta föreslås att 
det annordnas volymer på ca 190 m3 som kan magasiner dagvattnet för att sedan via 
ett strypt utlopp avleda vattnet till den kommunala dagvattenledning som löper strax 
norr om området, för vidare transport mot Kalmarsund. Tomtmarken närmast dam-
men förslås fyllas upp till en mininivå på +10.1 m.

Brandvattenförsörjning
En befintlig brandpost finns vid korsningen mellan Vackers väg och Knaps väg. Den 
bedöms täcka behovet för tillkommande byggnation. Dock bör ytterligare en brand-
post byggas i området för att säkra tillgängligheten. Kvartersmark ska vara tillgänglig 
för räddningstjänstens fordon så att materialtransport och slangdragning inte blir 
längre än 50 meter.

El, tele och kommunikation 
Den befintliga transformatorstationen vid Runsbäcksvägen bedöms ha kapacitet att 
förse tillkommande bebyggelse med el. Det behöver dock kompletteras med ytterli-
gare 0,4kV kabelmatningar inom området.

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

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

Störningar

Förutsättningar
Den större delen av planområdet består av en igenväxt åkermark vilket innebär att 
inga störningar sker från området idag. Planområdet gränsar dock i väster av väg 943 
som har en årsdygnstrafik år 2012 (ÅDT) på ca 3180 fordon varav drygt 190 av dessa 
är tung trafik, vilket innebär en viss störning i form av buller. Skogspartiet i sydväst 
skyddar dock lite mot trafikstörningen. Nuvarande trafikintensitet bedöms ej medföra 
några hälsorisker för omgivande bostadsbebyggelse.

Förändringar
Ökningen av trafiken bedöms inte vara av den storlek att gällande miljökvalitetsnor-
mer för luft överskrids.

Föreslagen exploatering leder till en ökad trafikmängd på 64 fordonsrörelser per 
dygn. 

Föreslagen damm och naturområde medför ett skyddsavstånd mot buller från väg 
943.

Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Annan är kommunen är huvudman för allmän platsmark. Runsbäck vägförening är 
huvudman för vägar inom planområdet. Kommunen ansvarar för VA. En gemensam-
hetsanläggning bildas för det nya området vilken får ansvar för grönområden, diken 
och damm. 
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E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är telenätägare i området. 
KSRR ansvarar för sophanteringen. 
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av 
övriga anläggningar inom kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare för.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av E.ONs befintliga anläggningar bekostas av exploatören

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan 
planen antas gällande utbyggnad av infrastruktur och fastighetsrättsliga frågor. Avtalet 
ska godkännas av Runsbäcks vägsamfällighetsförening. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Planförslaget innebär att 16 nya fastigheter kan bildas. 

Kommunen ska erhålla ledningsrätt på annans mark som initieras och bekostas av 
exploatören. Allmän platsmark övergår till gemensamhetsanläggning som skapas för 
det nya området genom fastighetsreglering vilket initieras och bekostas av exploatö-
ren. Exploatören ansvarar även för fastighetsbildning av kvartersmark samt initierar 
och bekostar detta. 

VA och brandvattenförsörjning
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningar ska läggas inom vägområde för 
lokalgata.

En ny brandpost anläggs i anslutning till området.

Infrastruktur och kommunikation
Planförslaget innebär en utbyggnad av elledningar. Det ska ske samordnat och i 
samråd med E ON.

Planförslaget innebär en utbyggnad av teleledningar. Det ska ske samordnat och i 
samråd med Skanova.

Arkeologi
Markingrepp inom planområdet kräver prövning enligt kulturmiljölagen. Tillstånd ska 
sökas i god tid innan markarbeten påbörjas. 

Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på sökanden Prästhagen AB.  
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Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för samtliga fastig-
hetsrättsliga åtgärder i området. Exploatören bekostar även nödvändiga tekniska 
utredningar och byggande av infrastruktur. 

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget bedöms medföra en marginell ökning av personbilstrafiken till och inom 
närområdet.

Förslaget ger möjlighet till attraktivt, boende med bra pendlingsavstånd till Kalmar.

En ökad andel hårdgjorda ytor leder till behov av lösningar för att ta emot dagvatten. 
Dagvattendamm bör anläggas i nordvästra delen av planområdet för att omhänderta 
dagvatten från planerad bebyggelse.

Förlaget säkrar bevarandevärda stenmurar med kulturhistoriskt värde samt till så stor 
utsträckning trädridån. Området med ädellövskog hyser höga naturvärden och säkras 
genom planförslaget. 

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Rebecka Olsson, Emelie Bertholdson och Anita Karls-
son i samarbete med följande tjänstemän Bengt Johansson, Billy Gidö, Magdalena 
Andersson, Roland Nanberg.

Mörbylånga 2018-11-27

Anita Karlsson   Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt    Stadsarkitekt



Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga

E-post: miljobygg@morbylanga.se
Tel: 0485-470 00

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse 
ska förändras eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen använd-
ningen av mark- och vattenområden och redovisar hur gränserna mellan 
allmänna platser, privat kvartersmark och vattenområden ska se ut. En 
detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 
så kallad genomförandetid.
 
Detaljplaneprocessen 
 
Normalt planförfarande 
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med enkelt eller normalt 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer 
de samma mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med normalt 
planförfarande. 

 Här befinner vi oss nu


