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INLEDNING

HANDLÄGGNING
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 20 §. 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar

Planbeskrivning, •	  upprättad 2008-09-15, senast rev 2011-03-15
Genomförandebeskrivning, •	 upprättad 2008-09-15, senast rev 2011-
03-15
Plankarta, •	 upprättad 2008-09-15, senast rev 2011-03-15
Behovsbedömning med bilagor, upprättad 2009-06-05, senast rev •	
2011-03-15
Beslut om behovsbedömning, upprättad 2011-03-15•	
Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor, upprättad 2011-03-15•	
Grundkarta, daterad 2008-09-17•	
Aktuell fastighetsförteckning•	

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas, 
planbeskrivning och genomförandebeskrivning, behovsbedömning 
samt övriga bilagor. Endast plankartan har juridisk rättsverkan. Övriga 
handlingar ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har.

BAKGRUND och UPPDRAG
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-04-27  §98
att bevilja att sökanden på egen bekostnad får påbörja planläggning av 
Strandskogen 4:14 för bostadsändamål.

HÄNDELSEHISTORIK
Planförslaget har gått igenom den sedvanliga planprocessen för normalt 
planförfarande och antogs av Miljö-och byggnadsnämnden i beslut 
2010-08-24 § 128. Länsstyrelsen upphävde beslutet om antagande i 
beslut 2010-12-16. 

Länsstyrelsens motivering för upphävande av antagandebeslut var att en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB borde ha upprättats där frågan om 
planens påverkan på ekoxe (Lucanus cervus) behandlats. 
I	flera	yttranden	under	samrådsprocessen	har	det	uppgetts	att	ekoxe	
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påträffats både inom och kring planområdet vilket inte har bemötts i 
planen	eller	behovsbedömningen.	Vidare	finns	uppgifter	om	att	större	
ekbock tidigare rapporterats från området. 

Därför har kommunen reviderat behovsbedömning samt kompletterat 
planhandlingarna med en upprättad miljökonsekvensbeskrivning där 
planens påverkan på ekoxen behandlas. 
Pga av det så börjar planprocessen för planförslaget om vid utställning, 
vilket nu kallas för utställning II.
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PLANENS SYFTE och HUVUDDRAG
Planens syfte är att medge ca 18 nya tomter bostadsändamål.

PLANDATA 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i höjd med Saxnäs golfbana öster om landsvägen 
mellan brofästet och Glömminge. I söder och öster gränsar området mot 
åkermark. På åsen sydost om planområdet gränsar området Porskärr 
som innehåller bostadsbebyggelse. I norr finns skogsmark och en del 
bostadsbebyggelse. I väster gränsar planområdet mot vägen. 

Planområdet är cirka 540 m i öst-västlig riktning och cirka 80 – 200 m i 
nord-sydlig. 

Areal
Planområdet omfattar ca 7 ha.

Markägoförhållanden 
Marken är privatägd och ägs av Kenneth Nilsson
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANFÖRhÅLLANDEN och PoLITISKA DIREKTIV
Översiktsplan

Planerad bostads-
bebyggelse

Utdrag ur översiktsplan 2007 för Mörbylånga kommun. 

I den gällande översiktsplanen för Mörbylånga kommun, antagen 2007-
06-18 är planområdet utpekat för ny bostadsbebyggelse.

Planprogram
Planområdet är med i kommunens översiktsplan och därmed bedöms 
inte ett planprogram vara nödvändig. 
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Detaljplaner

Befintliga detaljplaner planområdet är markerad med röd fyllning. 

Planområdet är inte tidigare planlagt. Det finns några omgivande 
detaljplaner i anslutning till planområdet.

Omgivande detaljplaner;
F 37 -	Byggnadsplan	för	Strandskogen	5:1,	6:1	samt	Porskärr	1:2,	m	fl.	
Fastställd 1977-10-06.

F193 - Detaljplan	för	Saxnäs	1:7,	1:243	m	fl	fastigheter,	Saxnäs	Golf-
bana och Golfby, laga kraft 2009-01-18

F 197	-	Detaljplan	för	Saxnäs	1:21	m	fl	fastigheter,	laga	kraft	2009-12-
10

F193

F37

F197
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Landskapsbildskydd (NVL 19 §) 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd. 

Områdesskydd, (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av något områdesskydd.

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB

Riksintressen (4 kap MB)
Enligt Miljöbalkens 4 kapitel berörs Öland i sin helhet av riksintresse 
med	hänsyn	till	de	natur-	och	kulturvärden	som	finns.	Vidare	skall	på	
Öland generellt turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. 

Området inom planområde som kan anses rekreationsvärt är åsen på 
den östra delen av planområdet. Tidigare har åsen varit igenväxt och 
slyig, dock har markägaren rensat de senast åren och åsen har blivit mer 
tillgänglig. Dock bedöms inte den föreslagna exploateringen påverka 
riksintresset enligt 4 kap MB då området kan anses som litet i förhål-
lande till övrigt natur i omgivningen.

Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar	av	planer	och	program	som	finns	i	6	kap	
11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En beslut angående ställningstagande om miljöbedömning för detaljplan 
har tagits 2011-03-15, se bilaga. Den visar att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökon-
sekvensbeskrivning daterad 2011-03-15 upprättats. Se bilaga.
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MARK och VATTEN 

Vy mot åsen från väster.

T.v. Vy över åsens västra sluttning, t.h. vy mot planområdets västra del med den befintliga grusvägen i 
framgrunden och tallskogen i bakgrunden.
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Geotekniska förhållanden och hydrologi

Karta över jordarter inom planområdet enligt SGUs geologiska jordartskartor

Tallskogen i den västra del består av clacial grovlera. Åkermarken 
består	av	grovmo	med	inslag	av	postclacial	finmo	vilket	även	fortsätter	
nedanför	åsen	längst	i	öster.	Åsen	består	av	grus	med	inslag	av	flugsand	
ovanpå.

Topografi
Planområdet har en terräng som varierar från ca 12 - 14 m över havet 
i väster mot åsen i öster. Åsens högsta punkt ligger på ca 18 m över 
havet var efter det planar ut mot 14 m över havet i planområdets allra 
östligaste del.

Förorenad mark
Någon förorenad mark är inte känd inom planområdet.

Radon
Planområdet är betecknat som lågriskområde för markradon enligt 
kommunens översiktliga radonkartor. Från väster mäter radonhalten 1 
ppm vilket övergår till 1,5 ppm efter tallskogens slut ända till den östra 
sidan av planområdet. 

Glacial grovlera
grovmo

Postclacial finmo

Grus med 
flygsand 
ovanpå
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NATUR, KULTUR och LANDSKAP

Mark och vegetation

Karta över planens vegetation

Planområdet består både i östra och västra delen av tallskog. Åkermar-
ken breder sig ut i mitten av planområdet som sedan ansluter mot en ås 
bestående av blandad skog bestående av bl. a.ek och tall.

Planterad tallskog i planområdets västra del

Åkermark

Tallskog

Ek- och 
tallskog Tallskog
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Vy över åkermarken inom planområdet

Fornlämningar

   

Kartutdrag ur riksantikvarieämbetets databas fornsök, planområdet inom röd markering.

1

2
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Inom	planområdet	finns	inga	kända	fornlämningar.	Utanför	planområdet	
finns	enligt	riksantikvarieämbetet	följande	noteringar	kring	fornläm-
ningar:

1. Boplats, undersökt. Inför vägbreddning/ -rätning undersökteslängs 
en ca 500 m l sträcka (år 1993), härdar, kokgropar, stolphål, markfärg-
ningar	mm.	Fynd	i	flintavslag.	Undersökt	och	borttagen

2. Boplats, 340x10-30 m (N-S). Vid särskild undersökning 1993 fram-
kom	kokgropar	längs	med	boplatsens	Ö	del.	Fynd	av	flinta.	

Kulturmiljö
Inom	planområdet	finns	ett	antal	stenmurar	som	går	att	utläsa	på	grund-
kartan. Varje markingrepp inom planområdet är tillståndspliktigt enligt 2 
kap kulturminneslagen.

Landskapsbilden
Planområdet ligger i ett delvis öppet landskap som innehåller både skog 
och åkermark.

BEFINTLIG BEBYGGELSE och MARKANVÄNDNING
Bostäder och bebyggelsens utformning

Inom	planområdet	finns	ett	befintligt	hus	som	beläget	i	mitten	av	
området.

Det befintliga huset inom planområdet.
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Kommersiell service
Större	handelsetablering	finns	idag	i	Färjestaden	och	Kalmar.	Till	
Färjestaden	är	det	ca	5	km	och	till	Kalmar	ca	14	km.	Det	finns	även	
affärer som tex. Ö.B i Skogsby, ca 9 km från planområdet. 

Offentlig och social service
I	Färjestaden	och	Mörbylånga	finns	skola,	barnomsorg,	äldreomsorg,	
bibliotek,	hälsocentral	m.m	I	Glömminge	finns	även	en	skola	och	
förskola	finns	även	i	Algutsrum.

Friluftsliv, närrekreation och friytor
Inom	planområdet	finns	ytor	med	naturmark.	Utanför	planområdet	finns	
stora möjligheter till friluftsliv och rekreation, som tex Saxnäs badplats.

GATOR och TRAFIK

Gatunät 
Inom	planområdet	går	en	grusväg	till	det	befintliga	huset.	Längs	med	
planområdets västra siden löper länsväg 958. Mittemot planområdets 
utfart	finns	infarten	till	Saxnäs	golfbana.	

Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten.

Infart till Saxnäs 
golfbana

Planområdet

Vä
g 

95
8

Befintlig grusväg
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Gång- och cykeltrafik
Längs med länsväg 958 går en enskild gång- och cykelväg, från Saxnäs 
området i norr till Färjestaden i söder.

Kollektivtrafik
Länsväg	958	trafikeras	av	busslinje	518.
Tillgängliga hållplatser är Saxängsvägen norr om planområdet samt 
hållplatsen Saxnäs söder om planområdet.

STÖRNINGAR
Söder	om	planområdet	finns	en	lantbruksverksamhet.	Längst	med	
planområdets	västra	sida	går	väg	958	vilket	är	en	trafikerad	väg.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
I	planområdets	närområde	finns	kommunalt	vatten	och	avlopp	
framdraget.	En	serviskabel	för	el	finns	framdragen	till	det	befintliga	
huset.	Serviskabel	går	rakt	norrifrån	mot	det	befintliga	huset.	Samma	
sträckning	har	även	en	befintlig	telekabel.
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PLANFÖRSLAGET

Utdrag ur plankartan för detaljplan för Strandskogen 4:14

MARK och VATTEN
Bebyggelse och markanvändning

Planen medger 18 st nya tomter för bostadsändamål, reglerar byggrätten 
för	den	befintliga	fastigheten	samt	medger	en	yta	där	ett	förråd	för	
planområdetsskötsel får uppföras. 

Planförslaget föreslår bostadbebyggelse i två grupper både i öster och 
i väster, vilket gör att man bevarar det öppna landskapsstråket i mitten. 
Tomterna i den östra delen av planområdet får ej vara mindre än 900 
kvm, byggrätten som tillåts är 150 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm 
för komplementbyggnader. För att bibehålla vegetationen på åsens 
sluttningar får endast en mindre del av tomten bebyggas. 

Tomterna i den västra delen får ej vara mindre än 1200 kvm, byggrätten 
som tillåts är 175 kvm för huvudbyggnad och 75 kvm för komplement-
byggnader. I den västra delen av området får ett förråd för planområdets 
skötsel uppföras och den får högst vara 100 kvm.

Naturområden
I planområdets västra samt östra del anges beteckningen natur, vilket 
gör att området ska bevaras som naturområde.
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I planförslaget skyddas markerade ekar genom planbestämmelse om att 
träd ej får fällas. Detta för att säkerställa arten ekoxens fortlevnad inom 
planområdet
Centrerat i planområdet anges beteckningen natur, äng, vilket innebär 
att området ska skötas genom anpassad slåtter och bibehållas som 
ängsmark. Detta för att säkerställa arten allmän metallvingesvärmares 
fortlevnad inom planområdet. Se vidare miljökonskevensbeskrivningen 
som är upprättad för detaljplanen.

Mellan tomterna på åsens västra sida och åkermarken sparas mark för 
en gångstig. Detta kan främja insektslivet.

I den östra lågt belägna delen där två diken går ihop anläggs en mindre 
våtmark. Denna kan fånga upp kväve ur vattnet samt tidvis vara ett 
tillskott som vattenspegel.

Fornlämningar
Det	kan	finnas	boplatser	från	framförallt	stenåldern	inom	området.	Före	
exploatering ska tillstånd sökas enligt kulturminneslagen.
Påträffas fast fornlämning under byggskedet skall anläggningsarbetet 
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturminneslagen 2 kap 10 
§, lagen om kulturminne m.m.  

Riksintressen
Några riksintressen anses ej påverkas, se vidare behovsbedömningen 
som är upprättad för planen.

Natur och kultur
Stenmurar ska bevaras.

Radon
Planområdet är betecknat som lågriskområde för markradon. 
Vilket medför att särskilda åtgärder krävs ej vid byggnation.

TRAFIK

Gatunätet
Planförslaget föreslår en ny dragning av lokalgatan i planområdets 
västra	del,	och	därmed	även	ändring	av	lokaliseringen	av	den	befintliga	
infarten.	Därefter	fortsätter	vägen	på	den	befintliga	grusvägen	och	löper	
sedan upp mot åsen. Lokalgatan avslutas i en vändplan i planområdets 
sydöstra del. Lokalgatan ska anläggas enligt kommunal standard. 

Enligt 39 § väglagen får en enskild väg inte ansluta till en allmän väg 
utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Det krävs tillstånd även för
ändring	av	en	anslutning.	Tillstånd	ska	sökas	hos	trafikverket	innan	
ändring av infart sker. 
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Gång- och cykelvägar
Planförslaget	medför	att	gång-	och	cykeltrafikanter	från	planområdets	
sydöstra sida har möjlighet att ta sig igenom planområdet och vidare på 
väg 958. 

Parkering
Parkering ska ske inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Befintliga	busshållplatser	finns	vid	väg	958	och	ska	tjäna	planområdet.

STÖRNINGAR
Beträffande luktstörningar är avståndet till närmaste djurstallar
cirka 400 meter vilket anses acceptabelt. Se vidare behovsbedömningen 
som är upprättad för planen. Viss lukt kan tidvis förekomma t ex vid 
gödselspridning men detta får lov att accepteras av de som bosätter sig i 
en lantlig miljö.

En bullerberäkning har utförts som visar att gällande riktvärde på 55 
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå inte överskrids 35 meter från 
vägmitt på länsväg 958. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
E ON svarar för el-försörjning av planområdet. 
Inom	planområdet	har	E.ON	en	servisjordkabel	till	befintlig	fastighet,	
den	går	rakt	norrifrån	mot	befintlig	fastighet.	Serviskabeln	behöver
skyddas med rör när planerad lokalgata byggs.

Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. Behov av nya 
brandposter och dimensionering av brandvattenförsörjningen ska lösas i 
samråd med Ölands Räddningstjänst och kommunen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Planens genomförande bedöms innebära liten påverkan för omgivning-
en. Planen medger en utbyggnation av nya bostadstomter i ett område 
som är förenligt med ställningstaganden i kommunens översiktsplan.

En miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad för detaljplanen. Den vi-
sar att planen bedöms inte påverka miljön om föreslagna åtgärder vidtas.
Redan vidtagna åtgärder genom att skydda markerade ekar i detaljpla-
nen genom planbestämmelsen, träd får ej fällas, anses vara tillräckligt 
för att säkerställa arten ekoxens fortlevnad.
En skötselplan ska upprättas för ängsmarken innan bygglov får ges, för 
att skydda arten allmän metallvingesvärmares fortlevnad.
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PLANBESKRIVNING                    
Dnr 05/295, upprättad 2008-09-15, senast rev 2011-03-15
ANTAGANDEHANDLING

ADMINISTRATIVA och EKONOMISKA FRÅGOR 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen 
vunnit laga kraft.
 
Planen bekostas av exploatören.

Kommunen är inte huvudman för gator och allmänna platser.

FORTSATT PLANARBETE
Detaljplanen är nu återigen i utställningsskedet och planförslaget ställs 
ut för granskning och synpunkter kan lämnas. I ett utställningsutlåtande 
sammanställs alla inkomna synpunkter och kommunens ställningstagan-
den redovisas. Efter eventuella justeringar kommer planen härefter att 
godkännas av kommunstyrelsen.

Efter eventuella justeringar kommer planen härefter att antas av kom-
munstyrelsen. Lämnas inga besvär över planbeslutet (antagandet) så 
vinner planen laga kraft efter ca en månad.

MEDVERKANDE
Samråd-, utställning- och underrättelsehandlingarna till detaljplanen har 
utarbetats av  Anders Westerlund, Westerlund Arkitektkontor AB.
Dessa handlingar utarbetades i samarbete med
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt
- Liselotte Eriksson, f.d. miljöhandläggare

Utställningshandling II har baserats på tidigare handlingar och utveck-
lats vidare av Maria Paananen, planarkitekt, i samarbete med
- Marie Christine Svensson, stadsarkitekt
- Sten Forsberg, miljöhandläggare.

Mörbylånga 2011-03-15,
Mörbylånga kommun





Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje 
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområ-
den samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger riktlinjerna 
för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan göras för avgränsande 
områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen och dess fördjupningar är 
inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur 
bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att 
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. 
Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan med normalt planförfarande ska en lagstadgad planerings-
process följas, med följande steg:

Samrådsförslag•	
Utställningsförslag•	
Antagande•	
Laga Kraft• 
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