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INLEDNING 
 
 
HANDLÄGGNING 
 Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt PBL 

5 kap § 7 (1), SFS 2010:900.  
 
HANDLINGAR  
 Till detaljplan hör följande handlingar 

- Planbeskrivning, upprättad 2011-11-22, reviderad  
  2012-01-17 
- Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2011-11-22,  
   reviderad 2012-01-17 
- Aktuell Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning-Checklista, daterad 2012-01-17 
- Behovsbedömning beslut, daterad 2012-01-17 
- Social checklista, upprättad 2011-11-22 
- Bilaga 1, Dagvattenhantering vid exploatering av Saxnäs 
1:7,1:243 m fl. fastigheter, Skanska 2008-09-15 
- Samrådsredogörelse, upprättad 2012-01-17 
- Särskilt utlåtande, upprättat 2012-02-21 

 
BAKGRUND OCH UPPDRAG 
 För området finns gällande detaljplan F193 som medger B, 

bostäder och BS1, bostäder och/eller förskola och 
samlingslokal i sydvästra delen. Efterfrågan på bostadstomter 
med generösare byggrätter är stor inom området vid Saxnäs 
golfby och det finns ett stort behov och intresse av att bygga 
en ny förskola inom området. Omplacering av förskolan 
inom området efterlyses av både exploatören Myresjöhus AB 
och initiativtagare till förskolebyggnationen. Preliminär 
byggstart för förskolan är våren 2012 med inflyttning till 
hösten 2012. 
 
Mörbylånga kommuns Samhällsbyggnadsutskott ställde sig i 
sitt beslut 2011-10-25, § 32 positiv att pröva planansökan för 
området.  
 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
 Detaljplanens syfte är att utöka byggrätter för de enskilda 

enbostadshusen samt att ändra placering för 
förskoleverksamhet. 
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PLANDATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lägesbestämning 
 

 
Planområdet är beläget ca 3 km norr om Ölandsbron mellan 
väg 958 och Kalmarsund. I söder angränsar infartsvägen till 
golfcentrum och i norr finns delvis bebyggt bostadsområde 
med en grönremsa sinsemellan områdena. 
Närområdet präglas av aktiviteter med anknytning till Saxnäs 
golfbana. 
 

Areal 
 

Planområdet omfattar ca 2,5 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet ligger på fastigheten Saxnäs 1:294 som ägs av 
Myresjömark AB. 
 
Tillfart i söder sker via gemensamhetsanläggning ga:8 
belägen på fastigheter saxnäs 1:312 och 1:294. 
 

Figur 1, Planområdets läge vid infarten till Saxnäs golfbanan (källa: Google Earth med egen komplettering) 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

PLANFÖRHÅLLANDEN OCH POLITISKA DIREKTIV 
Översiktsplan 
 
 

 

Figur 2, Kartutdrag ur översiktsplanen 
 
I gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun 2007 är 
området utpekat för framtida blandad bebyggelse. Golfbanan 
intill är utpekat som område för rekreation och friluftsliv. 
 

Detaljplaner 

 
Figur 3, Kartutdrag ur gällande detaljplan F 193, med gul färg markeras 
planområdet 
 
För området finns gällande detaljplan F 193, lagakraftvunnen 
2009-01-18. Planen medger för området B, bostäder och 
BS1, bostäder och/eller förskola och samlingslokal i 
sydvästra delen. Bostadsområdet omgärdas av naturområde 
där bl.a. gc-väg och lek ingår. 

PLANOMRÅDE 
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Förordnanden  Områdesskydd enligt 7 kap MB eller landskapsbildsskydd 
enligt tidigare NVL § 19 berörs ej. 
 

Riksintressen 
(3, 4 kap MB) 

Öland i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap MB 
på grund av sina samlade natur- och kulturmiljövärden. 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt 
beaktas, 4 kap § 2 riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap 3 § 
riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar främst på bad-, 
camping- och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
 
Då angränsande områden är detaljplanelagt för främst golf 
bedöms att planförslaget inte utgör ett hinder för att 
riksintresset värnas. 
 

Planens behov av 
miljökonsekvens-
beskrivning 
 
 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer 
och program (Miljöbalken 6 kap 11-18 och 22 §§) skall 
kommunen låta göra en miljöbedömning för alla detaljplaner 
och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder 
fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver 
göras eller inte. 
 
Vid enkelt planförfarande: En förutsättning för att detaljplan 
skall kunna handläggas med enkelt förfarande är att 
behovsbedömningen leder fram till att det inte krävs en 
miljöbedömning, plan- och bygglagen 5 kap 7 § (PBL 
2010:900) 
 

Ställningstagande till 
miljöbedömning 

 

En behovsbedömning, daterad 2012-01-17, har upprättats 
och bifogas planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för 
kommunens ställningstagande att genomförandet av 
detaljplanen inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan. Enligt beslut, daterat 2012-01-17, visar att ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, 
vatten och andra resurser.   
 

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 kunskapsunderlag 
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.  
En checklista för sociala konsekvenser, daterad 2011-11-22, 
har upprättats och bifogas planhandlingarna.  
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 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
MARK OCH VATTEN 
Mark och vegetation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nuvarande förhållanden 
Planområdet utgörs främst av plan, sandig terräng som sluttar 
svagt från ost mot väst. Marknivån är kring +10 m ö h. 
Området har tidigare varit skogsmark och har röjts eller 
avverkats för ny exploatering.  
 

Planområdet är avverkat i väntan på ny bebyggelse  
 
Planområdet omgärdas av naturområden med olika 
karaktärer. I norr finns naturområde med lekplats och 
fördröjningsdamm för omhändertagande av dagvatten. I öster 
angränsar avverkat område med några höga tallträd längs 
vägen 958.  
I söder har det tillfälligt uppkommit ett jordupplag i samband 
med utbyggnad av gator, gc-väg och ledningar. Upplaget ska 
tas bort vid framtida exploatering. 
I väster finns några större träd och buskar som avskärmar 
området mot golfanläggningen och uppförda hus. 
 
 

Föreslagna förändringar 
Nuvarande avverkade område avses utgöra framtida 
tomtmark. En del som enligt gällande detaljplan avses för 
tomtmark, överförs till NATUR. 
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Geotekniska förhållanden 
och hydrologi 

 

Jordarterna inom planområdet utgörs till största delen av 
sand, till viss del morän. 
Med ledning av erfarenheter från angränsande bebyggelse 
och färdigutbyggt lednings- och gatunät bedöms ingen 
geoteknisk undersökning krävas. 
 
Planområdet berörs av beslut kring miljökvalitetsnorm 
(MKN) för grundvatten; god kemisk status ska uppnås senast 
2015. Vattenförekomsten är redan idag av god kemisk status, 
varför inga ytterligare åtgärder föreslås. Planförslaget avser 
vidare inga verksamheter som skulle kunna orsaka en 
försämring av vattenkvalitén. 
Planområdet är vidare beläget i ett delavrinningsområde som 
mynnar ut i vattenförekomsten ”S n Kalmarsund” och där det 
finns fastställda 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 bostadstomter, vilka till skillnad från 
jordbruksmark och golfanläggningar, ej orsakar utsläpp av 
näringsämnen i den omfattningen som skulle bidra till 
försämring av ekologiska statusen. Bostadstomter ansluts till 
kommunalt VA-nät och dagvattenanläggningar (dammar och 
diken) har utbyggts för att uppnå reduktion av 
dimensionerade flöden större än 75 %.  
För hantering av dagvatten se under avsnitt Teknisk 
försörjning samt bilaga 1. 
 

Förorenad mark 
 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.  
 

Radon Planområdet ligger inom normal-lågriskområde för radon. 
 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar 
och/eller stenmurar. 
Öster om planområdet intill länsväg 958 finns registrerade 
fornlämningar RAA Algutsrum 167:1 och RAA Algutsrum 
217.  Bägge fornlämningar utgör boplatser som undersöktes 
1993 i samband med vägens breddning och/eller rätning. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
 
Byggnader, 
byggnadskultur och 
gestaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuvarande förhållanden 
Inom föreslaget planområde är inga byggnader uppförda. I 
gällande detaljplan illustreras 23 st bostadstomter med 
minsta tomtstorlek 1000 m2. Största byggnadsarea per tomt 
är 200 m2 varav huvudbyggnad får vara högst 150 m2. 
I sydväst redovisas ett område BS1 där bostäder och/eller 
förskola och samlingslokal får uppföras.  
Inom kvartersmarken får byggnader uppföras i en våning och 
utan källare. Ny bebyggelse ska huvudsakligen utformas med 
fasader av träpanel. Tak ska ha en lutning mellan 15-45 
grader och får ej vara brutet eller valmat. Tillåten 
byggnadshöjd är 4,0 meter. 
Angränsade bebyggelseområde i norr har samma byggrätter 
och utformningsbestämmelser. Här finns ett 10-tal byggnader 
uppförda.  
 
 
Föreslagna förändringar 
Planförslaget avser att utöka byggrätten för kvartersmarken 
till en största byggnadsarea på 250 m2 och en minsta 
tomtstorlek 1100 m2. 
Planbestämmelsen f1 reglerar takutformningen, största 
byggnadshöjd är 4,0 meter och det får uppföras endast 
källarlösa hus. Illustrationen nedan redovisar en utbyggnad 
av området enligt planförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:1 

5:1 

6:14 
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Illustration ändrade byggrätter 
 
Möjlighet till kombination bostäder och/eller förskola, flyttas 
till nordöstra delen av området, planbestämmelse BS. 
 

 
Kommersiell service 

 
Kommersiell service med olika serviceutbud finns i både 
Algutsrum och Färjestaden inom ett avstånd av ca 4-5 km. 
 

Offentlig och social 
service 

Offentlig och social service i form av förskola, skola och 
äldreomsorg samt kulturellt utbud finns i Glömminge, 
Algutsrum och Färjestaden.  
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FRIYTOR OCH REKREATION 
 
Friluftsliv, närrekreation 
och friytor 

 
Nuvarande förhållanden 
Saxnäs golf, Kronocamping Saxnäs och bebyggelse vid 
Saxängen i söder har stor betydelse för kommunens och 
Ölands rekreations- och friluftsliv. GC-väg utmed väg 958 
och iordningställda strövstråk mellan Saxnäs´ bebyggelse-
/rekreationsområden är ett viktigt tillskott för det rörliga 
friluftslivet. I norr finns nyanlagd lekplats. 
 

Nyanlagd lekplats direkt norr om planområdet 
 
Föreslagna förändringar 
GC-stråket i nord sydlig riktning och den gröna naturkilen i 
centrala delen av området bevaras. Placering av framtida 
förskola angränsande till naturmark och lekplats i norr är av 
stor fördel för både förskolebarn och besökare/passerande av 
området. 
Angränsande naturområden runt området berörs ej av 
planförslaget men säkerställer områdets attraktivitet för 
framtida boende. 
 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, Gång- och 
cykeltrafik 

 
Nuvarande förhållanden 
Området nås från väg 958 via infartsvägen till golfbanan.  
Gatunät med gatubelysning inom området är utbyggt enligt 
gällande detaljplan.  
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Utbyggt gatunät med gatubelysning, vy mot väster 
 

Längs med väg 958 finns separat gc-väg mellan 
Strandskogen och Färjestaden. GC-vägen används idag flitigt 
av både arbetspendlare, motionärer och turister. 
Befintliga vägar inom planområdet och vid angränsande 
områden är av bra standard och bedöms vara tillräcklig för 
nuvarande och framtida behov.  
Kollektivtrafikförbindelse och skolskjuts till 
Mörbylånga/Träffpunkt Öland och Glömminge finns vid väg 
958. Närmsta busshållplats, Saxängsvägen, finns ca 350 norr 
om planområdet 
 
 

Föreslagna förändringar 
Gatunät och gc-väg ska bibehållas. Parkering ska ske inom 
egen fastighet.  
Personalparkering för förskolans fastigheter, motsvarande 2x 
3 st. parkeringsplatser, föreslås att anordnas mellan de två 
planerade fastigheterna inom BS-området.  
För hämtning och lämning avses 4 st parkeringsplatser inom 
kvartersmarken. I övrigt bedöms att tillfällig uppställning av 
personbilar kan ske på gatan eftersom gaturummet har 
tillräcklig bredd och att det inte sker någon genomfartstrafik 
inom denna del av lokalgatan. 
Alternativ där endast en fastighet används för förskola har 
studerats. Personalparkering bör justeras längre bort från 
östra fastighetsgränsen. Se alternativ nedan. 
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Illustrationen redovisar att förskolan uppförs endast på den västra fastigheten inom BS-området 

Illustrationen redovisar att förskolan uppförs på bägge fastigheterna inom BS-området 

1:
29

4 
1:

29
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STÖRNINGAR 
 Störningar i form av buller bedöms kunna uppstå i samband 

med utökande frekventering och aktiviteter på 
golfanläggningen.  I tidigare planhandlingar har gjorts 
bedömning att störningar är ringa, vilket fortfarande gäller. 
Avståndet mellan bebyggelse och väg 958 på ca 45 meter 
bedöms utgöra bra marginal och störningar anses vara ringa, 
enligt tidigare ställningstaganden i gällande detaljplan. 
 
En skyddszon/vegetationsskärm som ska förhindra att 
golfbollar kommer in i bostadskvarteret finns. 
 
Avståndet mot närmaste djurhållning i söder är över 500 m, 
och bedöms därmed som tillräcklig för att undvika störningar 
(lukt och flugor). 
 
Vid fördröjningsdamm finns viss risk för olyckor, särskilt om 
barn vistas i närheten. 
För att minska dessa risker ska ett staket uppföras vid 
fördröjningsdamm och förankras på plankartan med särskild 
beteckning. 
 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten och avlopp samt 
dagvatten 
 

 
Nuvarande förhållanden 
VA-ledningar är utbyggda utmed allmän platsmark (gc-väg, 
Natur och lokalgator).  
 
Föreslagna förändringar 
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga VA-ledningar. 
Dagvattnet ska tas omhand lokalt. Dessutom finns nyanlagd 
fördröjningsdamm norr om planområdet för 
omhändertagandet av dagvatten från bostadsområden norr 
om planområdet. Vattnet från dammen, lokalgator och gc-
vägar leds vidare via dike inom NATUR-området till 
ytterligare 3 fördröjningsdammar innan den når recipienten 
Kalmarsund. 
 

El och tele, uppvärmning, 
avfall 

 
Nuvarande förhållanden 
E.ON är ansvarig nätägare för befintlig bebyggelseområde 
och TELIA Skanova svarar för telefonnätet. El- och 
teleledningar är förlagda utmed allmän platsmark (gc-väg 
och NATUR samt lokalgata). Tidigare, tvärgående elledning 
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i centrala och södra delen av planområdet som delvis säkrats 
via u-område enligt gällande detaljplan har tagits bort. 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för 
avfallshanteringen. Närmaste återvinningsstation finns i 
Algutsrum. 
 
Föreslagna förändringar 
Framtida bostadsområden ska anslutas till befintliga el- och 
telefonledningar. Tidigare u-område utgår. 
Uppvärmning föreslås ske individuellt.  
KSRR´s regler och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar ska beaktas. 
 

Brandvattenförsörjning  
Nuvarande förhållanden 
Generellt skall en brandpost finnas inom ett avstånd på 
maximalt 150 m till bostad och den ska ge minst 600 
minutliter. Befintlig brandpost med tillräcklig kapacitet finns 
väster om planområdet. Se karta nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig brandpost väster om planområdet 
 
Översikt brandposter vid planområdet 
 
Föreslagna förändringar 
Planerade bostadstomter kan försörjas via befintlig brandpost 

Befintlig brandpost 
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i väster.  
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 Planen medför utökad byggrätt för 23 st bostadsfastigheter 

och förändrad placering av förskola inom ett attraktivt 
område nära Kalmarsund, naturen och service och med goda 
trafikförbindelser.  
I övrigt bedöms planens genomförande inte medföra större 
förändringar eller miljöpåverkan, jämfört med tidigare 
resonemang i gällande detaljplan.  

 
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan Samråd planeras ske under november 2011. 

Planen bedöms vara klar för antagande våren 2012. 
 

Genomförandetid Genomförandetid är 10 år från den dag antagandet av planen 
vinner laga kraft. 

 
Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 

 
Kommunen är inte huvudman för vägar och allmän 
platsmark sedan tidigare, gällande detaljplan.  
 
Naturområden, lokalgatan och gc-väg inom planområdet 
ingår i gemensamhetsanläggningen Saxnäs ga:9, för 
underhåll ansvarar Norra Saxnäs samfällighetsförening. 
Tillgänglighet till planområdet från väg 958 sker via 
gemensamhetsanläggning Saxnäs ga:8, belägen på 
fastigheten Saxnäs 1:312 och 1:294. För underhåll av vägen 
ansvarar Saxnäs golf vägsamfällighetsförvaltning. 
 
Åtgärder enligt exploateringsavtalet för gällande detaljplan, 
såsom utbyggnad av vägar, VA-ledningar, belysning, 
lekplats, anläggning av dagvattenanläggning, har 
genomförts av exploatören Myresjömark AB. 
Kommunen har tagit över utbyggt ledningsnät (dricksvatten 
och spillvatten) efter godkänd garantibesiktning. Ledningar 
är säkrade genom servitut 0480-1868.2 
 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Bostäderna 

upplåts på enskilda fastigheter med eget ägande av de 
boende. Fastigheterna inom B-områden och BS-område 
bildas genom fastighetsbildning från
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 exploateringsfastigheten allt eftersom de säljs. 
Fastighetsbildning ombesörjs av exploatören.  
 

Gemensamhetsanläggning Framtida B- och BS-fastigheter ska ingå i nuvarande 
gemensamhetsanläggningar för grönområden och gator, dvs. 
Saxnäs ga:9 och Saxnäs ga:8.  
Lantmäteriförrättning krävs. 
 

 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader Plankostnader betalas av planområdets exploatör, 

Myresjömark AB.  
 

Planavgifter Planavgifter ska ej tas ut då planen avser nybyggnation av 
bostäder. 
 

Allmänna kostnader Planen medför inga exploateringskostnader för kommunen. 
Kostnader för eventuella tekniska utredningar, planläggning, 
fastighetsbildning m. m. ska betalas av 
fastighetsägare/exploatör. 
Kostnader för uppförandet av staket runt dammen i norr ska 
betalas av exploatören. 
Kostnader för el- och teleanslutningar betalas av framtida 
bostadsfastighetsägare enligt resp. taxor. 
 

 

TEKNISKA FRÅGOR 
 Tekniska anläggningar är utbyggda varför inga särskilda 

utredningar krävs. 
Staketet vid fördröjningsdammen ska vara uppfört innan 
förskoleverksamheten tas i drift.  
Personalparkering ska anordnas vid användning av BS-
området för förskoleändamål. 
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MEDVERKANDE 
 Samrådshandlingarna till detaljplanen har utarbetats av 

Birgit Endom, civilingenjör/planarkitekt, Atrio arkitekter.  
Detaljplanen har upprättats i samarbete med följande 
tjänstemän i Mörbylånga kommun; 
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt  
- Christina Lööv, plantekniker 
- Sten Forsberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
- Bengt Johansson, utredningschef. 

 
Mörbylånga 2011-11-22, reviderad 2012-01-17 
 
 
_______ 
Birgit Endom 
Planarkitekt, Atrio arkitekter Kalmar AB 
 

 
 
__________ 
Marie-Christine Svensson, 
Stadsarkitekt, Mörbylånga kommun 


