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Mörbylånga 2018-12-20

Anita Karlsson   Marie-Christine Svensson 
Planarkitekt    Stadsarkitekt

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun.  
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun: 
Anita Karlsson   Planarkitekt 
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare 
Roland Nanberg   Servicechef/Landskapsingenjör 
Peter Eriksson    Rörnätschef 
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef 

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det 
dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att 
beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskriv-
ningen ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att 
planen ska genomföras.

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 användningen av mark- och vat-
tenområden 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 särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter 
och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare 
emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom 
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kom-
munen bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.
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Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även figuren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst 
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som 
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som 
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och even-
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt 
tillgängligt för granskning under minst två veckor. Under granskningen är det återigen 
möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och  
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för antagande 
av Miljö- och Byggnadsnämnden. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljpla-
nen laga kraft tre veckor efter det att protokollet från Miljö- och Byggnadsnämnden 
anslås.

Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Syfte och omfattning

Planens syfte
För området finns en detaljplan (M113) som vann laga kraft 2013-10-23. Syftet med 
detaljplan M113 är att möjliggöra uppförande av bostäder för förslagsvis seniorboende 
med lättillgängligt boende. Området i väster ska ges möjlighet att rymma handel och 
småskalig verksamhet. Även mindre restaurang/servering och stugor för uthyrning 
planeras. Parkeringsplatser i anslutning till detta ska anläggas inom området. Inom 
parkområdet föreslår man uppföra ett växthus med möjlighet för samlingslokal för 
gemensamma aktiviteter. Ett område avsätts för vinodling. Parkeringsplatser för 
boende sker på respektive fastighet. 

Syftet med denna planändring är att möjliggöra för större och mer flexibla byggrätter, 
högre byggnadshöjd samt friare takutformning. Ett sammandrag av de nya planbestäm-
melserna finns på nästföljande sida. De nya bestämmelserna ska ta hänsyn till att 
planområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö. 

Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte. Ändringen bedöms inte heller påverka 
användningen av marken negativt.

Gällande plan M113
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Sammandrag av planförslaget
Högre byggnadshöjd 
-Områdena BHJP får ändrad högsta byggnadshöjd från 5 m till 6 m. 
-Vissa av områdena B får ändrad högsta byggnadshöjd från 4 m till 4.5 m. 
-Vissa av områdena B får ändrad högsta byggnadshöjd från 4 m till 6 m. 
-Bestämmelse om högsta antal våningar (en våning) borttages. 
-Där byggnadshöjd om max 6 m införs, införs även bestämmelse om en högsta nock-
höjd på 8 m. 
 
Friare takutformning 
-Bestämmelse om endast sadeltak med största taklutning 45 grader borttages. 
-Material på yttertak kompletteras ifrån tidigare endast lertegel till att även inkludera 
växter, plåt och trä.  
 
Utökad byggrätt 
-e1 utökas från total byggnadsarea 90 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för komplement-
byggnad, till 125 m2 för huvudbyggnad och 10 m2 för komplementbyggnad. 
-e2 utökas från total byggnadsarea för samlingslokal 250 m2 till 300 m2. 
-e4 utökas från total byggnadsarea 300 m2 till 600 m2. 
-e5 utökas från total byggnadsarea 600 m2 till 800 m2.

-e6 och e7 är nya bestämmelser vilka ersätter e1 på vissa platser. 
e6 ger en total byggnadsarea på 600 m2 för rad- och kedjehus. För friliggande enbo-
stadshus gäller fortfarande e1. 
e7 ger en total byggnadsarea på 250 m2. För friliggande enbostadshus gäller fortfarande 
e1.

-En ny administrativ bestämmelse är dock att bygglov krävs för bygglovsbefriad åtgärd 
enligt 9 kap 4 § stycke 3, samt 9 kap 4a och 4b §§ PBL. Det vill säga att bygglov krävs 
för friggebod samt attefallsåtgärderna komplementbyggnad på 25 m2 utbyggnad 15 m2 
och takkupor. 
-Nya bestämmelser är även v1 och v2, vilka gäller på områden e4 och e5  (BHJP) och 
begränsar byggnadernas volymer.  
v1 Obruten fasad får vara högst 15 m lång. 
v2 Enskilda husdelar får ej överskrida 150 m2.

 
Begränsningar av markens bebyggande 
-Maximalt 40 % av fastighetsarean får nu hårdgöras. 
-Prickmarksbestämmelsen ”marken får ej bebyggas” ändras till ”byggnad får inte 
uppföras”, vilket gör det tillåtet med parkering på prickmark. 
-Det nordvästra BHJP-området får en reducering i begränsningen av markens bebyg-
gande, prickmarken tas här bort 6 m i västlig riktning. 
 
Placering 
-Placeringsbestämmelserna gäller nu även för områden BHJP. 
 
Utförande 
-Fasadmaterial kompletteras med glas. 
-Bestämmelse om att byggnader ska utföras radonsäkert borttages.
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Bakgrund och uppdrag
Detaljplan för fastigheten Stora Vickleby 6:9 m.fl. (M113) vann laga kraft 2013-10-23. 
Exploatören har därefter påbörjat byggnation av bostäder, VA-nät och dagvattenhante-
ring. I dagsläget är två fastigheter byggda. 

Exploatören har inkommit med ansökan om detaljplaneändring 2016-05-19 vilket 
har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-25 §122. Ansökan om detalj-
planeändringen rör sig om ändring av total byggnadsarea, högsta byggnadshöjd och 
utformningsbestämmelser för tak. Exploatören har önskemål om större och mer flexibla 
byggrätter, högre byggnadshöjd samt friare bestämmelser vad gäller byggnaders takut-
formning. Plankartans markanvändningar ska dock ej förändras. 
 
Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 
 
-Samrådsbeslut i miljö- och byggnadsnämnden juni 2018 
-Granskningsbeslut i miljö- och byggnadsnämnden oktober 2018 
-Antagandebeslut i miljö- och byggnadsnämnden december 2018 
-Laga kraft januari 2019

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
-Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2012-12-18,  
rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24, rev. 2018-05-17, rev. 2018-10-18 
-Planbeskrivning, daterad 2018-12-20 
-Checklista miljöbedömning, daterad 2018-05-17 
-Gestaltningsprogram, upprättad 2012-12-18,  
rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24, rev. 2018-05-17, rev. 2018-10-18 
-PM angående geoteknik, dagvattenhantering och VA-anslutningar,  
daterad 2012-11-04 
-Grundkarta, daterad 2018-03-08 
-Aktuell fastighetsförteckning

Läge och areal
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vicklebys samhälle och gränsar till Linds 
väg och Carl Malmstens väg. Planområdet omfattar ca 3,3 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet är privatägt.
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Förutsättningar

Natur 

Landskap, vegetation och djurliv 
Inom planområdet har exploatering påbörjats. Marken består därutöver av gräsbe-
vuxen, obrukad åkermark, en damm för dagvattenhantering samt diken och stenmurar 
som är växt- och trädkantade. Planområdet genomkorsas av en gammal fägata med 
kalkstensmurar på bägge sidor som är övervuxna och börjar luckras upp, till stor del på 
grund av den vegetation som spränger sönder dem inifrån.  
 
Inom planområdet utgör flera stenmurar samt stora lövträd exempel på småbiotoper, 
vilka är viktiga för det mindre växt- och djurlivet. Murarna omfattas av biotopskydd 
enligt Miljöbalken 7 kap. 11 § om de ligger i anslutning till jordbruksmark. Detta 
innebär att dispens måste sökas hos Länsstyrelsen för förändring av murarna. Träd 
skyddas enligt gestaltningsprogrammet, sida 9. 
 
Planområdet inrymmer i sig inga särskilt utpekade naturvärden eller rödlistade arter.

Lek och rekreation
Inga anlagda lekytor finns inom området. Den gamla fägatan fungerar som en gångväg 
i öst-västlig riktning och utnyttjas frekvent. En fotbollsplan ligger strax utanför 
planområdet i öster. Norr om planområdet ligger Capellagården som ger möjlighet till 
besök i örtagårdar, rosengårdar, fruktträdgårdar och grönsaksodlingar. 

Fornlämningar
En arkeologisk utredning utfördes i juli 2007 av Kalmar läns museum. Denna visade 
att de arkeologiska spåren var sparsamma. Den enda lämning med en förhistorisk 
datering återfanns centralt inom ytan och utgjordes av ett sotigt sandlager, med inslag 
av kol. I matjorden ovanför lagret återfanns ett rikligt inslag av skörbränd sten. 

I anslutning till lagret framkom en malstenslöpare, ett litet bränt ben och två bitar 
slagen kristianstadsflinta. Dateringen av lämningen är osäker. Den skörbrända stenen 
och malstenslöparen antyder en datering till brons- eller järnålder. (”Avstyckning 
av fastigheter för husbyggnation”, Arkeologisk utredning, Juli 2007, Kalmar läns 
museum).  

En översiktlig kontroll gentemot det äldrehistoriska kartmaterialet visade att det 
åtminstone under 1800-talet löpt en mindre väg över ytan.  De kulturhistoriska 
lämningarna i området visar sig också i form av en välbevarad äldre fägata, flankerad 
av stenmurar. Anmälningsplikt till länsstyrelsen gäller enligt Kulturminneslagen om 
ytterligare fornlämningar påträffas. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Marken är relativt flack inom planområdet och lutar från öster till väster. I öster ligger 
marknivån på ca + 34 möh och i väster på ca +31 möh.

En geoteknisk utredning är upprättad av Vatten och samhällsteknik i Kalmar, daterad 
2012-11-04. Den geotekniska undersökningen av planområdet visar att det överst är ett 
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20-30 cm lager matjord som lagras av sand alternativt moränlera ner till ca 1,5 – 1,8 m. 
Moränleran har inslag av skiffer. Sanden eller moränleran underlagras av lerskiffer.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Vickleby är en av de små och lite gammaldags radbyar som finns på Öland. Här finns 
många och väl bevarade byggnader. Dessa är inventerade av Gunnar Magnusson och 
Sabine Wiese 1995. Här beskrivs det föreslagna planområdet som karaktär av malmbe-
byggelse med kraftig variation. 

Det finns tre byggnader inom planområdet, dels en tidigare uppförd byggnad på 
fastighet Stora Vickleby 6:43, dels två nyare byggnader uppförda av exploatören på 
fastigheterna Stora Vickleby 6:55 och 6:56. De nya byggnaderna är på 1½-plan och har 
fasad av vit puts, kalksten och stående träpanel, samt brutet sadeltak av lertegel.  

Befintlig bostadsbebyggelse runt planområdet finns mestadels i öster och i norr. 
Bebyggelsen här utgörs av 1-1½-plans villor med ljusa träfasader och tegeltak. I väster 
finns ett par mindre hästgårdar med betande hästar i anslutning till planområdet.

Stora Vickleby 6:55 och 6:56, april 2018
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Kulturhistoria
För det aktuella området gäller område av riksintresse kulturmiljö (K 5), bebyggelse 
och odlingslandskap. I natur- och kulturmiljöprogrammet Natur- och kultur på Öland, 
Länsstyrelsen i Kalmar Län 2001, redovisas att planområdet ligger inom ett större 
område som bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. Bland annat nämns Vickleby 
kyrkomiljö, Vickleby alvar och Landborgsgravfälten.  
Fägatan och stenmurar utgör rester av ett äldre kulturlandskap i området och visar hur 
landskapsstrukturen en gång har sett ut.

Tillgänglighet
Planområdet består idag av ett öppet landskap där vägnätet ej är färdigutbyggt, men 
har inga andra tillgänglighetshinder.

Bostäder
Inom planområdet och i närområdet finns friköpta villor som används för permanent-
bostäder. Inom Vickleby finns även småhus som används som fritidsbostäder, samt 
Capellagården som har studentbostäder.

Arbetsplatser och service
I samhället finns Capellagården med utställningslokaler, trädgårdar och en butik för 
försäljning av trädgårdsprodukter med ekologisk inriktning. Bo pensionat har rum för 
uthyrning och restaurang. För övrig finns café, hantverk, förskola och en fotbollsplan. 
Butiker och övrig service finns i Mörbylånga och Färjestaden ca 8 km åt vardera 
hållet.

Stora Vickleby 6:55 och 6:56, april 2018



Antagandehandling 
Detaljplaneändring för Stora Vickleby 6:9 m.fl.  

Sida 11

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet nås idag via Carl Mamstens väg i nordost, eller via Linds väg i sydväst. 
Vickleby Samfällighetsförening är huvudman för Carl Malmstens väg, och  kommunen 
är huvudman för Linds väg. 
 
Gatunät

Vägarna inom planområdet är idag ej utbyggda.

Gång- och cykelvägar
Den gamla fägatan används som gång- och cykelväg genom planområdet.

Kollektivtrafik
Busshållplats finns utmed Länsväg 136 ca 300 m österut.

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering på de tre bebyggda fastigheterna sker på egen mark.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning 
På Öland råder en generell vattenbrist. Det påverkar dock inte kommunens utbyggnad 
av vatten och avlopp utan detta löper på enligt gällande VA-plan. Arbete pågår för att 
lösa vattenförsörjningen genom ett antal olika åtgärder både på kort och på lång sikt.

Planområdet ingår i dagsläget inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Utbygg-
nad av VA-nät har påbörjats inom planområdet av exploatör. Efter färdigställandet 
och garantibesiktning kommer dricks- och spillvattenanläggningar överlåtas till 
Mörbylånga kommun.

I dag finns en brandpost placerad invid Linds väg utanför det sydvästra hörnet av 
planområdet.

Dagvatten 
Planområdet ingår i dagsläget inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Utbyggnad av damm och övriga åtgärder har påbörjats inom planområdet av exploatör. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av dagvattenanläggningar och efter färdigstäl-
landet och garantibesiktning överlåts dess till Mörbylånga kommun.

El och tele
E.ON är ansvarig nätägare för befintliga bebyggelseområde. Planområdets sydvästra 
hörn korsas av en högspännings-luftledning som inte uppfyller kraven för att ligga 
inom detaljplanerat område enligt Starkströmsföreskrifterna, (ELSÄK-FS 2008:1 och 
2010:1).  

Skanova svarar för telefonnätet. 
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Avfall och värme
Intentionen med gällande detaljplan (M113) är att uppföra passivhus. Syftet med 
passivhus är att minimera kostnads- och energieffekten, dvs bygga energisnålt. Detta 
medför byggnation med hållbara material, energieffektiva fönster samt välisolerade 
och lufttäta ytterväggar, tak och grund. Uppvärmning sker med individuella lösningar. 
KSRR ansvarar för sophanteringen i området.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden i framtiden att öka i perioder och i 
intensitet. Det ställer krav på anpassningsåtgärder. I samband med planläggning och 
exploatering bör man överväga lämpligheten med ny andel hårdgjord yta, och under-
söka möjligheten att använda sig av genomsläppliga ytor. Det kan också vara viktigt att 
avsätta områden som får svämmas över, exempelvis fotbollsplaner eller lekplatser, och 
att vidta åtgärder för att leda överflödigt vatten till dessa vid behov. 

Inom planområdet förekommer högt grundvatten som trycks upp under regniga perio-
der. Området måste dräneras och vattnet föras vidare västerut för att på så sätt få bort 
vatten österifrån. En uppsamlingsdamm har därför påbörjats i väster.  
Planområdets västra del är känt för att vara sankt och har sämre förutsättningar för 
byggnation.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger enligt SGU:s översiktliga karta inom lågriskområde för radon.

Trafik & Buller
Planförslaget bedöms inte ge upphov till mer trafik än gällande plan. En trafik-
utredning genomfördes 2013 i samband med gällande detaljplan. Utredningen visade 
att tillkommande trafikmängder till följd av den tänkta exploateringen är relativt små.

 
Förändringar

Natur
Ändringen av detaljplanen förändrar ej markanvändning eller utformning av allmänna 
platser jämfört med gällande plan (M113), förutom en något utökad byggrätt för 
samlingslokal i parkområde, se e2 nedan. Ändringen av detaljplanen innebär utökad 
byggrätt på kvartersmark men detta anses inte medföra någon negativ förändring för 
landskap, vegetation och djurliv. 
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur och bostäder
Ändringen av detaljplanen innebär en friare takutformning där tidigare bestämmelse 
om endast sadeltak med största taklutning 45 grader borttages. Materialval på yttertak 
kompletteras även ifrån tidigare endast lertegel, till att även inkludera växter, plåt och 
trä. Materialval på fasad inkluderar nu även glasmaterial.

Ändringen av detaljplanen innebär även att det går att bygga högre byggnader. Gäl-
lande plans bestämmelse om högst 1 våning i område B och BHJP borttages. Maximal 
byggnadshöjd ökar med 1 meter i den västra delen av området (BHJP), där bostäder är 
tänkt att blandas med småskalig verksamhet, exempelvis i form av ateljébostäder, ifrån 
5 meter till 6 meter.  
Maximal byggnadshöjd för bostäder (B) ökar även i den södra och västra delen av 
planområdet, ifrån 4 meter till 6 meter. Maximal byggnadshöjd för bostäder (B) i den 
nordöstra delen av planområdet ökar ifrån 4 till 4.5 m.  
Nockhöjd sätts till högst 8 m i de områden där byggnadshöjden är högst 6 m. Detta 
innebär att det i dessa områden nu är möjligt med 2-våningshus, jämfört med gällande 
plan där maximal våningshöjd är 1 våning.

Byggrätten ökar även genomgående i och med planändringen. I den västra delen av 
planområdet (BHJP) ger bestämmelse e4 nu möjlighet att bygga totalt 600 m2  jämfört 
med tidigare 300 m2 och bestämmelse e5 nu möjlighet att bygga totalt 800 m2 jämfört 
med tidigare 600 m2. 
I mitten av planomådet finns en planerad park vars samlingslokal, med bestämmelse e2,  
får utökad total byggnadsarea ifrån 250 m2 till 300 m2. 
Den småskaliga villabebyggelsen med bestämmelse e1 får utökad byggrätt från en total 
byggnadsarea på 90 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för komplementbyggnad, till 125 
m2 för huvudbyggnad och 10 m2 för komplementbyggnad.

e6 och e7 är nya bestämmelser vilka ersätter e1 på vissa platser. 
e6 ger en total byggnadsarea på 600 m2 för rad- och kedjehus. För friliggande enbo-
stadshus gäller fortfarande e1. Tanken är att möjliggöra för sammanbyggda hus. 
e7 ger en total byggnadsarea på 250 m2. För friliggande enbostadshus gäller fortfarande 
e1. Tanken är att möjliggöra för lägenheter. 
 
För att skapa en sammanhållen byggnadsstruktur kommer bygglov krävas vid byggna-
tion av friggebod och attefallsåtgärder. En ny administrativ bestämmelse är därför 
att bygglov krävs för bygglovsbefriad åtgärd enligt 9 kap 4 § stycke 3, samt 9 kap 4a 
och 4b §§ PBL. Det vill säga att bygglov krävs för friggebod samt attefallsåtgärderna 
komplementbyggnad på 25 m2 utbyggnad 15 m2 och takkupor.

För att lätta upp volymerna i område BHJP införs två bestämmelser, v1.och v2. . v1 säger 
att obruten fasad får vara högst 15 m lång. Med detta menas att fasaden efter högst 15 
m ska brytas med vinkelförändring, materialbyte, burspråk eller liknande. v2.säger att 
enskilda husdelar ej får överskriva 150 m2. Med husdel menas en urskiljbar del av en 
byggnad som har en speciell användning eller som är utbyggd i en etapp, exempelvis 
en flygel eller en veranda.
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Gator och trafik
Ändringen av detaljplanen medför ingen ändring gällande gatunätet. Kvartersmark ska 
vara tillgänglig för räddningstjänst så att materialtransport och slangdragning inte blir 
mer än 50 meter.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning 
Planområdet ingår i dagsläget inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Utbygg-
nad av VA-nät har påbörjats inom planområdet av exploatör. Efter färdigställandet 
och garantibesiktning kommer dricks- och spillvattenanläggningar överlåtas till 
Mörbylånga kommun. 
I dag finns en brandpost placerad invid Linds väg utanför det sydvästra hörnet av 
planområdet. För att säkerställa tillgången på brandvatten i det aktuella området ska 
Svenskt Vattens publikationer VAV P76 och VAV P83 följas. Detta innebär att minst en 
brandpost ska placeras centralt i det aktuella bostadsområdet. Brandposten ska ha ett 
flöde på minst 600 liter/min.

Dagvatten 
Planändringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kan öka, detta medför ett ökat krav 
på dagvattenhanteringen jämfört med gällande plan. Totalt sett kan andelen hårdgjorda 
ytor öka med ca 20 %.  
 
En dagvattenutredning togs fram 2012 i samband med gällande detaljplan av Vat-
ten- och samhällsteknik i Kalmar, PM Geo- VA- och dagvattenutredning. En yta för 
uppsamling av dagvatten säkrades i den västra delen av området och anläggandet av 
dammen har nu påbörjats. Därmed kan dagvatten fördröjas och en viss sedimentation 
och rening ske innan vattnet förs vidare ut i Kalmarsund.

Enligt dagvattenutredningen behöver dammen vara minst 600 m2  (med djup 1 m). För 
att ha större marginaler och större möjligheter till estetiskt utformning, rekommende-
rades en yta om ca 800 m2 . Med ökad andel hårdgjort yta i och med planändringen 
medföljer att dammen nu istället bör ha en yta om minst 720 m2 för att kunna ta emot 
tillkommande mängder dagvatten.

Enligt uppgift från exploatören kommer dammen ha en yta av minst 800 m2 med flacka 
slänter ner till ett djup av som mest 3 m. Plankartan säkrar en yta om ca 1500 m2 med 
möjlighet till översvämningsbar yta, vilket innebär att det finns marginal.

Planbestämmelsen ”damm – området ska utformas med översvämningsbar yta för 
fördröjning av dagvatten”, finns i gällande plan och ändras inte genom aktuellt förslag 
till ändring av detaljplanen.

Kalmarsunds kustvatten bedöms därmed inte påverkas negativt av planens genomför-
ande.

Planområdet ingår i dagsläget inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Utbyggnad av damm och övriga åtgärder har påbörjats inom planområdet av exploatör. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av dagvattenanläggningar och efter färdigstäl-
landet och garantibesiktning överlåts dess till Mörbylånga kommun.
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El och tele
Samordning ska ske med E.ON och Skanova i god tid före exploatering. 

Avfall och värme
Intentionen med gällande detaljplan är att uppföra passivhus. Syftet med passivhus 
är att minimera kostnads- och energieffekten, dvs bygga energisnålt. Detta medför 
byggnation med hållbara material, energieffektiva fönster samt välisolerade och luft-
täta ytterväggar, tak och grund. Kommunen ser positivt på energisnål uppvärmning. 
Uppvärmning sker med individuella lösningar. 

KSRR ansvarar för sophanteringen i området. Avfallssortering uppmuntras. Avfallet 
ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. KSRR:s regler och rekommendationer för 
avfallsutrymmen och transportvägar ska följas.

 
Hälsa och säkerhet

Översvämning
Ökad andel hårdgjord yta ökar översvämningsrisken, men dammen i väster anses 
kunna hantera ökad andel dagvatten.

 
Trafik & Buller
Planförslaget bedöms inte ge upphov till mer trafik än gällande plan. En trafikutred-
ning genomfördes 2013 i samband med gällande detaljplan. Utredningen visade att 
tillkommande trafikmängder till följd av den tänkta exploateringen är relativt små.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

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. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas gällande detaljplan, antagen 2013. Ändringen av gällande plan innebär inte 
någon ändring av användning. Den nya detaljplanen anses därför överensstämma med 
översiktsplanen.
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: M113 
Lagakraftvunnen 2013-10-23 
Planen medger bostadsbebyggelse, småskalig verksamhet och park med samlingslokal. 
Byggnadshöjd på 4 till 5 meter. Endast sadeltak med en största taklutning på 45 grader. 
Enskilt huvudmannaskap.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: M 64 
Lagakraftvunnen 1988-03-08 
Förslag till ändring och utvidgning av samt  upphävande av del av byggnadsplanen för 
Vickleby samhälle.

 
Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Ingen förändring sker i och med planändringen gällande jord- eller skogsbruksmark. 
Planområdet har redan förberetts för exploatering.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård, Albrunna Vickleby (bebyg-
gelse och odlingslandskap). Detaljplaneändringen tar bedöms ta hänsyn till områdets 
kulturmiljöer och fornlämningar.

Riksintresse 4 kap
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 kustbandet. 
Planändringen anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Detaljplaneändringen antas inte medföra några ökade bullervärden i planområdet eller 
omgivande miljö.

Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst SE629295-155070, Västra Öland. 
Vattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk status. Området kommer anslutas 
till kommunalt vatten och spillvatten. Det finns inte några kända markföroreningar 
i området. Grundvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

Ytvatten från området rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten SE562000-162271. 
Ytvattenförekomsten har fastställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag 
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uppnår ytvattenförekomsten inte god kemisk status och har en måttlig ekologisk status. 
Huvudregeln är att statusen inte får försämras.

Planbestämmelsen ”damm – området ska utformas med översvämningsbar yta för 
fördröjning av dagvatten”, finns i gällande plan och ändras inte genom aktuellt förslag 
till ändring av detaljplanen.

Kalmarsunds kustvatten bedöms därmed inte påverkas negativt av planens genomför-
ande.

Områdesskydd 7 kap
Den gamla fägatan samt stenmurar inom planen försågs med skydd genom 
planbestämmelser i gällande plan, dessa planbestämmelser finns kvar i nu aktuell 
planändring. Ett brott i stenmuren har beviljats med villkor av Länsstyrelsen i beslut 
2012-08-16.

Generellt biotopskydd
Inom planområdet utgör flera stenmurar samt stora lövträd exempel på småbiotoper, 
vilka är viktiga för det mindre växt- och djurlivet. Murarna omfattas av biotopskydd 
enligt Miljöbalken 7 kap. 11 § om de ligger i anslutning till jordbruksmark. Detta 
innebär att dispens måste sökas hos Länsstyrelsen för förändring av murarna. Träd 
skyddas enligt gestaltningsprogrammet, sida 9.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen och Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området. 

Kommunala beslut

Klimatstrategi
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klimat-
arbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående 
klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål 
finns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärm-
ningsformer.

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017 och redovisar översiktsplanens övergri-
pande mål för planering och bostadsbyggande, samt anger riktlinjer för bostadsför-
sörjningen i kommunen. Översiktsplanens mål är bl a att verka för en god arkitektur 
som är framåtblickande och förankrad i platsens särart, att stimulera till boende utanför 
kommunens tätorter, att ha en god plan- och markberedskap och att verka för grönom-
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råden och allmänna platser med god standard m.m. Bostadsförsörjningsprogrammets 
övergripande riktlinjer är:

A. Antalet bostäder i det totala bostadsbeståndet i kommunen ska öka.

B. Varierat och differentierat boende i hela kommunen.

C. Boende för alla.

D. Strategiskt boende.

Kopplat till var och en av övergripande riktlinjerna finns ett antal konkreta åtgärder 
eller strategier för hur kommunen ska arbeta vidare framöver.

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder 
för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

 
Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) 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, daterad 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget. 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.

Bedömningen grundas på följande:

- Planändringen stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan.

- Det finns en gällande detaljplan för området och exploatering av området har påbör-
jats. Planändringen innebär mindre förändringar jämfört med gällande detaljplan och 
syftar till att möjliggöra större och mer flexibla byggrätter, högre byggnadshöjd samt 
friare takutformning.

- Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.

- Detaljplanen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen.

- Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten överträds. 
En yta för uppsamling av dagvatten inom naturmark har säkrats i den västra delen av 
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området. Därmed kan dagvatten fördröjas och en viss sedimentation och rening ske 
innan vattnet förs vidare ut i Kalmarsund. Planbestämmelsen ”damm – området ska 
utformas med översvämningsbar yta för fördröjning av dagvatten”, finns i gällande 
plan och ändras inte genom aktuellt förslag till ändring av detaljplanen. Dagvattendam-
men ska ha en yta av minst 800 m2. Planen säkrar en yta om ca 1500 m2 med möjlig-
het till översvämningsbar yta, vilket innebär att det finns marginal. Dagvattendammen 
bör utformas för att även ge värden för rekreation och biologisk mångfald.

- Planförslaget tar hänsyn till områdets kulturmiljöer och fornlämningar. De skydd som 
finns i gällande plan avseende fägatan, stenmurar och en fast fornlämning finns kvar i 
det nya planförslaget.

- Planförslaget tar hänsyn till befintliga naturvärden. Skyddsvärda träd inventerades i 
samband med gällande detaljplan och skyddas genom planbestämmelser.

- Planförslaget bedöms inte ge upphov till mer trafik än gällande plan. En trafikutred-
ning genomfördes 2013 i samband med gällande detaljplan. Utredningen visade att 
tillkommande trafikmängder till följd av den tänkta exploateringen är små. Eftersom 
befintliga vägar är lågt trafikerade idag blir den förväntade ökningen relativt stor men i 
absoluta tal rör det sig även efter exploateringen om små trafikmängder.

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 kunskapsunder-
lag 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 social checklista upprättades 2012-12-18 till gällande plan (M113). Aktuell plan-
ändring anses ej påverka planområdets sociala aspekter.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
-Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 
som man kommer att beakta i projekterings- och byggskedet. 
-Planen omfattar miljöer som i stort inte anpassas för barn. 
-Kommande detaljplan bör ta ställning till de principer som uttrycks för ett säkrare 
samhälle. 
-Planen kan ses som ett steg mot ökad jämlikhet. 
-Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska berörda myndigheter och organisationer höras i 
planärende och ha möjlighet att inkomma med synpunkter. 
-Kommunen vidtar inga extra åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.
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Genomförande 

Organisatoriska åtgärder  
 
Genomförandetid 
Gällande detaljplan (M113) vann laga kraft 2013-10-23. Genomförandetiden för 
gällande plan är 15 år från datum för laga kraft, det vill säga till oktober 2028. 

Vid nu aktuell ändring av detaljplanen sätts genomförandetiden till 10 år. Om aktuell 
ändring av detaljplanen antas av miljö- och byggnadsnämnden och följer preliminär 
tidplan, kommer genomförandetiden för aktuell detaljplaneförändring gälla till januari 
2029.

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 och ansvarsfördelning
Liksom i gällande detaljplan föreslås annan är kommunen att vara huvudman för 
allmän platsmark.

Till den gällande detaljplanen finns ett exploateringsavtal, undertecknat 2013-08-20. 

Här står att exploatören ansvarar för anläggning av lokalgator inom planområdet, samt 
även för åtgärder på Linds väg och åtgärder på diket öster om Linds väg. Lokalgatorna 
inom exploateringsområdet och Linds väg ska sedan ingå i Vickleby Samfällighetsför-
ening. Exploatören förbinder sig att informera samtliga fastigheter inom exploaterings-
området och fastigheterna Stora Vickleby 3:40 och Stora Vickleby 14:1 att de ska ingå 
i Vickleby Samfällighetsförening. Kommunen och Vickleby Samfällighetsförening 
har i exploateringsavtalet även kommit överens om en standard på Linds väg avseende 
asfaltsbeläggning, vägbredd, två mötesplatser och utökning av vägen vid korsningen 
med väg 944. Åtgärderna på Linds väg och på diket öster om Linds väg ska utföras 
och bekostas av exploatören i samband med utbyggnaden av exploateringsområdet.

Exploatören ansvarar även för anläggning av natur- och parkområden inom planom-
rådet samt att tillse att fastigheterna inom planområdet kommer ingå i en gemensam-
hetsanläggning som hanterar natur- och parkområden, diken samt parkeringsplats 
inom planområdet. Utformningen av gc-väg genom naturområde ska godkännas av 
kommunen och Vickleby Samfällighetsförening.

Exploatören ansvarar även för utbyggnad av gatubelysning, dricksvatten-, spillvat-
ten- och dagvattenanläggningar (inkluderat dagvattendamm) inom planområdet. 
Efter färdigställandet och garantibesiktning överlåts dricksvatten-, spillvatten- och 
dagvattenanläggningar samt gatubelysning till Mörbylånga kommun.  
 
E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är nätägare i området. 
KSRR ansvarar för sophanteringen.
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Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsreglering
Eventuella fastighetsregleringar ansöks och bekostas av exploatör. 

 
Gemensamhetsanläggningar
Till den gällande detaljplanen finns ett exploateringsavtal, undertecknat 2013-08-20. 

Enligt exploateringsavtalet förbinder sig exploatören att tillse att samtliga blivande 
fastigheter inom exploateringsområdet och fastigheterna Stora Vickleby 3:40 och Stora 
Vickleby 14: l informeras om att de skall ingå i Vickleby Samfällighetsförening som 
ansvarar får vägarna i området. 

Enligt exploateringsavtalet förbinder sig även exploatören att tillse att samtliga bli-
vande fastigheter inom exploateringsområdet skall ingå i en gemensamhetsanläggning 
som hanterar natur- och parkområden, parkeringsplats samt diken inom exploaterings-
området. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av sökanden.

Kostnad för genomförande
Kostnader för erforderliga utredningar samt anslutning till kommunala ledningar, 
förändringar i infrastruktur och utbyggnad av dagvattenhantering betalas av exploatö-
ren.

Konsekvenser av planens genomförande
 
Planförslaget innebär mindre förändringar jämfört med gällande detaljplan. Föränd-
ringarna innebär en utökad byggrätt, möjlighet till högre byggnadshöjd och friare 
takutformning. För att skapa en sammanhållen byggnadsstruktur kommer bygglov 
krävas vid byggnation av friggebod och attefallsåtgärder. För att säkerställa en säker 
dagvattenhantering får maximalt 40 % av fastighetsarean hårdgöras.


