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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad och anpassning av 
Torslunda skolas lokaler för att på plats kunna undervisa i alla ämnes-
områden som skolplanen beskriver. Skollokalerna ska också anpassas 
för ett ökat elevantal till följd av kringliggande exploateringar. 
Hembygdsgården föreslås säkras för kulturändamål.
De äldre skolbyggnaderna och hembygdsgården ligger i värdefulla 
kulturmiljöer där höga krav ställs på hänsyn och anpassning till 
omgivningen vid ny- och tillbyggnad. Områdets karaktär formas inte av 
enskilda specifika detaljer utan av hur skilda detaljer skapar en helhet. 
Stadsarkitektens kompetens ska tillvaratas vid bedömningen av tillkom-
mande byggnaders anpassning till miljön.

Plandata 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Torslunda, öster om länsväg 136 och omfattar 
nuvarande skolområde utvidgat åt norr och öster.

Gräns för detaljplaneområdet
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Areal
Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Torslunda 2:24 och 14:1 ägs av Mörbylånga kommun. 
Torslunda 14:6 ägs av Torslunda hembygdsförening och Torslunda 14:2 
är privatägd.

Handläggning
Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 7 §. Enkelt planförfarande kan tillämpas eftersom 
området till största del är planlagt sedan tidigare. 

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i Jävsnämnden, mars 2013
Underrättelsebeslut i Jävsnämnden, maj 2013
Antagande i Jävsnämnden, juni 2013
Laga kraft, juli 2013

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 •Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2013-03-19, reviderad 
2013-05-21
 •Planillustration, daterad 2013-03-19, reviderad 2013-05-21
 •Planbeskrivning, upprättad 2013-03-19, reviderad 2013-05-21
 •Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterad 
2013-03-19
 •Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2013-03-19
 •Aktuell grundkarta
 •Aktuell fastighetsförteckning  
 •Planprogram för Torslunda 2:24 m fl, upprättad 2010-05-19, 
reviderad 2010-09-15
 •Samrådsredogörelse tillhörande planprogram, daterad 2010-09-15
 •Behovsbedömning 2010-05-19
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Bakgrund och uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 § 258 att uppdra åt plan och 
byggverksamheten att upprätta en detaljplan för Torslunda skola.

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 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området redovisas vandrings- och cykelväg, offentlig service och 
blandad bebyggelse. 
I norr är delar av planområdet utpekat för ny bebyggelse.
Torslunda kyrka och Kåtorp by är utpekade som värdefulla kulturmil-
jöer, vilket innebär att höga krav ställs på hänsyn och anpassning till 
omgivningen vid både om- och nybyggnationer.
Mellan Färjestaden och Torslunda finns alternativa sträckningar av 
Förbifart Färjestaden presenterade. Ett vägprojekt som avser att 
minska genomfartstrafiken genom tätorterna Färjestaden, Torslunda och 
Skogsby.  

Ur översiktsplanen
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Områdesplan
Områdesplan Ölands Skogsby antogs av Kommunfullmäktige 1985-
12-16 § 155. Områdesplanen föreslår en förtätning av bebyggelsen 
främst inom Lundsborgsområdet. Åkerklassning, energieffektivisering, 
lokalisering av byggnader för bästa mikroklimat är beskrivna. Miljöer 
för kulturminnesvård och naturvård är utpekade.

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F105 vann laga kraft 1991-12-27. Planen ligger till 
stor del inom det aktuella planområdet. De delar som berörs föreskriver 
skol- och bostadsändamål. Kvarteret där skoländamål föreskrivs omfat-
tar befintlig skolverksamhet och Torslunda Hembygdsgård. Kvarteren 
för bostadsändamål avses rymma sammanbyggda småhus.
Inom området finns också yta för naturområde och två tekniska anlägg-
ningar.

Gällande detaljplan för del av planområdet 
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Gällande och pågående planer

pågående planer

Omgivande detaljplaner
F157:
Detaljplan för Lundsborg, Björnhovda 2:17 m fl fastigheter, 
Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 2004-04-23. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål och småskalig handels-, 
hantverks- och industriverksamhet.

Pågående planer
Ett detaljplan, som medger bland annat bostadsändamål, för ett området
söder om Torslunda kyrka är under framtagande.

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
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Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

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

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 på bad-, camping- och övriga rekreationsin-
tressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Torslunda tätort och uppfyller därmed kravet 
för undantag från bestämmelser.

Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.
Livsmiljöer, biotoper, för utrotningshotade djur- eller växtarter skall 
skyddas. För alléer, stenmurar, åkerholmar och odlingsrösen gäller ett 
generellt biotopsskydd.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som mynnar ut i 
vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271) 
och där det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för såväl den 
ekologiska och kemiska statusen. Den kemiska statusen har bedömts 
som god 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.
För planområdet föreslås en utökning av skolgård, till skillnad från 
jordbruksmark orsakar verksamheten inget utsläpp av näringsämnen i 
den omfattningen som kan bidra till försämring av ekologiska statusen. 
Bostadstomter ansluts till kommunalt VA-nät och dagvattenanlägg-
ningar med fördröjningsmagasin vilket bedöms bidra till en förbättring 
av vattenförekomsten.
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Godkänt planprogram för området

Program för planområdet
Ett planprogram för Torslunda, öster om länsväg 136 och Södra 
Arontorpsgatan (Dnr 09/229) godkändes i Miljö- och byggnadsnämnden 
2010-09-15 § 147. Området sträcker sig från Kåtorpsgatan vid Tors-
lunda kyrka i söder till stugområdet i södra Arontorp i norr. Syftet med 
planprogrammet är att tillskapa mer utrymme för skolverksamhetens 
behov av expansion, bland annat i form av en gymnastiksal, att säkra
hembygdsgårdens kulturella verksamhet och att utreda förutsättningarna 
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för en utbyggnad av bostadsbebyggelse österut i Torslunda samhälle. 
Bostadsområdet avses utformas med generösa grönytor och vägar där 
trafikspridning kan uppnås och säkerhet för alla trafikslag eftersträvas. 
Detaljplanen följer i stort det berörda området i planprogrammet. 
Kvartersmarken för skoländämål har ökat något i öster. Möjligheten att 
anordna infart i norr säkras genom att planen ej medger byggnation i 
kvarterets nordligaste del.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 4 kap 34 § 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 mil-
jöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning gjordes till planprogrammet daterat 2010-05-19. 
Enligt beslut, daterat 2013-03-19 antas planen ej medföra någon bety-
dande miljöpåverkan.

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. 
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Natur 
Förutsättning
Mark och vegetation

Odlad åkermark löper i den östra plangränsen. I jämnhöjd med 
skolgårdens norra gräns avslutas åkern i en stenmur och ett tätt snår av 
hassel och slån tar vid. Norr och söder om skolgården ligger välskötta 
gräsplaner, genomkorsade av gång- och cykelvägar. 
Omkring planområdet ligger ett antal klassiska villaträdgårdar omgärda-
de av staket, plank och häckar med blomstrande rabatter och fruktträd. 
Skolgården består av en väl genomarbetad lekplats för förskolan, 
bollplan, diverse lekredskap och en enklare friidrottsanläggning. Hem-
bygdsgårdens tomt består främst av gräsmatta.
Höjdskillnaderna inom planområdet är marginella. 

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av lerig 
och sandig morän.

Radon
Området ligger inom högriskområde enligt kommunens radonkarta, 
2006-10-19. 

Brukad åkermark omger planområdet.



12 (26)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Torslunda 2:24 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 12/1331
SAMRÅDSHANDLING 2013-03-19, rev 2013-05-21
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-05-21 
ANTAGANDEHANDLING 2013-06-25 § 46
LAGA KRAFT 2013-10-17

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Fornlämningar
Öster om planområdet finns en oregistrerad fornlämning, en avrättnings-
plats, Galljehorvan. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om 
fornlämning påträffas.

Grundläggning
Planområdet ligger på ca 40 m ö h. Tillkommande byggnader bedöms 
kunna grundläggas på konventionellt sätt.

Förändring
Mark och vegetation

Planförslaget tar ca 0,6 ha brukad åkermark i anspråk. För de norra 
delarna inkorporeras gräsyta och slyig mark i planförslaget. Utökad lov-
plikt avser att skydda stenmurar och växtlighet för att behålla områdets 
vegetationsstruktur. Skolgård kan anordnas på ca hälften av området för 
skoländamål vid fullt utnyttjande av föreslagen exploatering och bedömt 
utrymme för infrastruktur. Ytan bedöms vara generöst tilltagen för att 
lekplatser och pedagogiska utemiljöer med varierade mikroklimat kan 
skapas.
 

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning krävs vid detaljprojektering av nya bygg-
nader.

Radon
Planförslaget innehåller bestämmelse som reglerar att byggnader där 
människor vistas ska uppföras radonsäkert.
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Bebyggelse
Förutsättning
Byggnader

De tre skolbyggnaderna är uppförda 1839, 1885 och 1991. Den äldsta 
skolan är byggd i kalksten med putsade fasader och lertegeltak. 
Träskolan från 1885 har stående gul träpanel och lertegeltak. Båda 
byggnaderna har markerade entréer i två plan. Den nyaste skolbyggna-
den från 1991 är till skillnad från de två tidigare, en enplansbyggnad 
med fasadtegel, skivmaterial och takbeläggning i betongpannor. Under 
tidigt 2000-tal kompletterades den tegelbyggnaden med två moduler 
för att tillgodose ett ökat elevunderlag och behovet av ett personalrum. 
En hel rad mindre byggnader har uppförts under årens lopp allt efter 
som behoven har ökat. Dessa bildar ett friare komplement till de hu-
vudsakliga skolbyggnaderna både vad gäller utformning och placering. 
Hembygdsgården består av en mangårdsbyggnad i trä med tillhörande 
lada med halmtak. En förrådsbyggnad vid väg 136 används också av 
hembygdförenngen, denna är utformad med träfasad och lertegeltak.
De fyra villor som omger planområdet varierar i utförande. Tonvikten 
ligger dock på 11/2 plansvillor med stående träpanel och lertegelbeklätt 
sadeltak. 

Skolbyggnaderna från öster
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Service
Inom området ligger Torslundaskola med årskurs 1-6, förskola i 3 
avdelningar och fritids. 
I Skogsby, numera hopbyggt med Torslunda, ligger Överskottsbolaget. 
I anslutning till Överskottsbolaget ligger en rad andra verksamheter så 
som en servering och en klädaffär. Sommartid expanderar servicen till 
att omfatta fler byggnader. I Skogsby finns också Skogsbygården som 
rymmer kontor och Växthuset, en förskola med 3 avdelningar. Från 
planområdet är det ca 4 kilometer till Färjestadens centrum där det bland 
annat finns flertalet butiker, vårdcentral, bank och bibliotek.

Tillgänglighet
Tillgängligheten är tillgodosedd både i byggnader, på lekplatser och 
andra utomhusplatser.

Byggnadskultur och gestaltning
Området som omger planförslaget innehåller flera skikt av byggnadstra-
ditioner från bondesamhällets stugor via efterkrigstidens villor, vidare 
till 60-70-talets villa- och stugområde och helt nybyggda villaområden. 
Alla skikt är präglade av sin tids arkitekturmode eller rent praktiska 
behov.
De äldsta skolbyggnaderna, hembygdsgården och dess miljöer anses ha 
kulturhistoriska värden. 
Skolbyggnadernas varierande åldrar och stilar vittnar tillsammans med 
samhället om den befolkningsutveckling som har skett på platsen.

Förändring av
Byggnader

Planförslaget innebär att nya byggnader kan uppföras inom skolområ-
det. Hembygdsgården får en mycket liten tillkommande byggrätt för 
eventuellt kommande behov av komplementbyggnad. Skolverksamhe-
tens nuvarande behov av lokaler för undervisning i idrott, hemkunskap, 
musik, slöjd och ytterligare ämnen tillgodoses. Yta för kommande 
behov i form av ökat elevunderlag tillskapas också.

Service
För hembygdsgårdens intressen säkras kulturverksamheten med plan-
bestämmelser. Skolans lokaler utvidgas för att erbjuda samlad under-
visning i alla ämnen läroplanen föreskriver. En sporthall innebär dels 
möjlighet för samlad undervisning dels ökad organiserad sportaktivitet 
under den tid skolan inte utnyttjar hallen.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet tillgodoses i både utemiljöer och i byggnader, gällande 
lagstiftning reglerar.

Byggnadskultur och gestaltning
För hembygdsgårdens intressen säkras byggnader och miljöer med 
skyddsbestämmelser och utökad lovplikt. Den del av planen som 
innehåller skolverksamhet hålls generell med en generös byggrätt. För 
att säkerhetsställa skolmiljön föreslås skyddsbestämmelser och utökad 
lovplikt på skolans 1800-tals byggnader och varsamhetsbestämmelser 
där hänsyn ska tas till skolmiljöns kulturhistoriska värde. Stadsarki-
tektens kompetens ska tillvaratas vid bedömningen av tillkommande 
byggnaders anpassning till miljön. För att ytterligare ge stöd åt varsam-
hetsbestämmelsen föreslås utförande- och utformningsbestämelser som 
syftar till att ett släktskap ska finnas mellan tillkommande och befintliga 
byggnader. Tillkommande byggnader ska, liksom tidigare kunna bli en 
markör för sin tids stilriktning utan att för den skull bryta strukturen i 
den befintliga miljön. I och med dessa bestämmelser styrs en byggnads-
volym som sporthall upp till planområdets norra delar. 

Friytor
Förutsättning
Lek och rekreation

Ordnade lekplatser för olika åldrar finns på skolgården, här finns också 
en bollplan och en enklare friidrottsanläggning. Väl uppvuxna träd 
skapar skuggiga partier på skolgården. Österut längs Gröndalsgatan 
ligger Gröna gatans skog, ett mindre skogsområde som Torslunda 
Naturförskola använder för undervisning. 
Angränsande naturområde har ett rikt nät av åkervägar och är populära 
för rekreation. Viktiga utflyktsmål är naturreservatet Degerrörsbacken, 
Tors lund och strövområden österut mot Kåtorp.

Naturmiljö
Inom och runt planområdet finns partier av imponerande stenmurar. 
Området i anslutning till föreslaget planområde består av odlad åker, 
inhägnade betesmarker och svårforcerad snårig skog. 
Öster om planområdet ligger riksintresset Mittlandsområdet, ett större 
lövskogsområde där mosaiklandskapet har kultur- och naturvärden som 
saknar motstycke i Europa. Naturreservatet Degerrörsbacken ligger 
inom riksintresset och är ett järnåldersgravfält där marken hålls öppen 
med hjälp av bete. Väster om bebyggelsen i Skogsby ligger Tors lund, 
en ek- och hassellund.
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Lekplats inom skolans område

Förändring
Lek och rekreation

Skolgården föreslås få stora möjligheter att utöka. Utökad lovplikt 
föreslås gälla fällning av medelstora träd för att säkerhetställa den 
varierade utemiljön som skolgården erbjuder.

Naturmiljö
Inom planområdet föreslås utökad lovplikt för åtgärder på stenmurar 
och för att fälla medelstora träd för att säkerhetsställa att områdets inte 
mister sina värdefulla inslag av naturmiljö.
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Gator och trafik
Förutsättning
Gatunätet

Genom Torslunda och Skogsby leder väg 136. 
Från väg 136, väster om planområdet, finns tre infarter till skolan, dess 
parkeringar och angränsande fastigheter. Mest använd är infarten längst 
i norr, Axvägen. Korsningen Axvägen - väg 136 är av god standard 
för befintlig trafik, problematisk är dock busshållplatsen söder om 
korsningen. Under de tider en buss uppehåller sig på hållplatsen skyms 
sikten för trafik söderifrån. 
Kommunen är huvudman för flertalet vägar inom tätorten utom länsväg 
136 för vilken Trafikverket är huvudman. I gällande plan finns angöring 
till förråd i söder säkrad med bestämmelsen lokalgata.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
I förlängningen av Södra Arontorpsgatan leder en gång- och cykelväg 
genom skolområdet ner till korsningen Kåtorpsgatan och länsväg 136.
GC-vägarna är av hög standard med relativt god belysning. GC-vägar är 
i gällande plan säkrad med planbestämmelser. Mopedtrafik är ej tillåten 
inom skolområdet.
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Kollektivtrafiken
Från busshållplatsen Torslunda skolan går dagligen täta turer både 
söderut, norrut och via Färjestaden över till fastlandet. Skolbussar 
lämnar och hämtar passagerare på skolans norra parkering för trans-
porter till och från skolan men även till och från undervisning på andra 
skolor. Parkeringens utformning skapar en rad problem när den också 
ska fungera som busshållplats. 

Parkering
Norr om skolan ligger en större parkering med ca 35 platser främst för 
personal. På parkeringsplatsen finns busshållplats för skolbuss och här 
sker hämtning och lämning av barn till förskola, fritids och skola. 
Parkeringen nyttjas också av Torslunda hembygdförening dels för angö-
ring dels för verksamhetens parkeringsbehov. Väster om skolan ligger 
en mindre parkering med ett tiotal platser för skolpersonal. Parkeringen 
fungerar också som angöring för angränsande fastigheter.

Trafik
Länsväg 136 genom Skogsby och Torslunda hade 2005 en uppmätt 
årsdygnstrafik, ÅDT, på ca 3300 fordon. Av dessa utgjordes ca 160 
fordon av tung trafik. Den beräknade trafikökningen är ca 1-2% årligen. 

Skolans norra parkering
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Skolan genererar under begränsade tider, morgon och eftermiddag, en 
stor mängd trafik ca 250 fordonsrörelser/dygn under vardagarna. Kväl-
lar och helger är trafikintensiteten betydligt lägre och mer differentierad, 
mellan ca 10 - 60 fordonrörelser. Den tunga trafiken till och från skolan 
består av dagliga matleveranser, skolbussar och sopbil.

Förändring
Gatunätet

Planförslaget innebär att Lokalgata i söder inte ändras gentemot gäl-
lande detaljplan. Bestämmelsen x3 föreslås för att möjliggöra service av 
befintlig transformatorstation. Korsningen Axvägen - väg 136 bedöms 
klara ökad trafik, busshållplatsen kan komma att behöva flyttas oavsett 
trafikmängd. Om åtgärder krävs i korsningen ska arbetet samordnas 
mellan Trafikverket, KLT och kommunen

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Ändringar i GC-nätet kan behöva göras i det fall parkeringsplatsen 
behöver expandera. Bestämmelsen x1 gör befintlig cykelväg och stora 
områden i planområdets norra delar tillgängligt för allmän gång-  och 
cykeltrafik.

Kollektivtrafiken
Planförslaget innebär att behovet att bussa elever till andra skolor för 
undervisning upphör. Busstrafiken till och från skolan på morgonen och 
eftermiddagen kvarstår dock. Sammantaget innebär det en minskning av 
busstrafiken.

Parkering
Planförslaget styr placeringen av byggnadskroppar så att en utökning av 
befintlig parkering är möjlig. I det fall enbart mark som inte få bebyggas 
tas i anspråk kan ca 70 platser tillskapas, maximalt bedöms totalt ca 
150 platser kunna skapas. Skolans båda befintliga parkeringsplatser 
hålls tillgängliga för angöring och parkering för angränsande fastigheter 
genom bestämmelsen x2.

Trafik
Till följd av en ny målpunkt i form av sporthall förväntas trafiken öka 
under kvällar och helger med ca 20 - 140 fordonsrörelser beroende på 
aktivitet. Busstrafiken bedöms minska under dagtid till följd av den 
samlade undervisningen. Trafiksituationen morgon och eftermiddag 
antas inte påverkas nämnvärt. Ett ökat elevunderlag kan komma att 
medföra ett ökat antal fordonsrörelser under dessa tider. 
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Teknisk försörjning
Förutsättning
Vatten och avlopp

Bebyggelsen i Torslunda ligger inom kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Ledningar löper längs länsväg 136 och i cykelvä-
gen genom skolgården.
Alla bebyggda fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt 
vatten-, spillvatten- och dagvattennät. I södra delen av skolans område 
ligger en pumpstation som matar vatten i en ledning som går rakt 
söderut mot Kåtorpsgatan. 

Brandvattenförsörjning
Längs länsväg 136 finns ett antal brandposter. 
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Befi ntligt VA-nät

Förändring
Vatten och avlopp

All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät. Befintligt 
dagvattennät har möjlighet att omhänderta dagvatten från ytterligare 
exploateringar om tillkommande dagvattnetledningar utformas med 
utjämningsmagasin utan öppet vatten. Befintliga ledningar skyddas med 
u-område. U-området i söder avser skydda pumpstation och södergå-
ende ledning.
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Brandvattenförsörjning
Ny brandpost bör lokaliseras inom skolområdet, placeringen ska utredas 
i samarbete med Räddningstjänsten. Brandpostnätet utformas i enlighet 
med gällande VA-norm. Väljs alternativ utformning, sker detta i samråd 
med räddningstjänsten.

Energi, värme och avfall
Förutsättningar
El, tele och kommunikation

E ON svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation är 
lokaliserad i de norra delarna av planområdet.
Ledningar för bredband och telefoni finns utbyggda till befintliga 
skolbyggnader och telestationer. Skanova är nätägare. 

Uppvärmning
Befintliga byggnader värms med olja, elpanna och direktverkande el. 
Kommunal fjärrvärme finns inte i området.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El, tele och kommunikation 

Befintlig transformatorstation anses tillräcklig för att förse tillkom-
mande bebyggelse med el.
Ledningsnätet för bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av 
tillkommande byggnader.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning. En utredning pågår för att undersöka om anslutning 
till kommunens fjärrvärmenät är möjlig. 
 

Avfall
Avfallssortering uppmuntras. KSRR råd och rekommendationer ska 
följas vid utformning av soprum och transportvägar.
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Störningar
Förutsättningar

Trafikvolymerna på länsväg 136 kan ses som den enskilt största stör-
ningsfaktorn.

Förändringar
Inga förändringar föreslås.

Administrativa och ekonomiska frågor
Upprättande av detaljplan

Kommunstyrelsen bekostar framtagandet av detaljplanen, vilken
beräknas kosta ca 110 000 kr. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag antagandet 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
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
För att förtydliga ansvarsförhållanden bör fastighetsgräns stämma 
överens med användningsgräns. Detta föranleder en fastighetsreglering 
av Torslunda 14:2, 14:1 och 2:24. Regleringen bekostas av kommunen. 
Kommunen anser att de områden planen pekar ut för kulturändamål 
bör bilda en fastighet. Ett officialservitut ska upprättas för väg och 
parkering som belastar nuvarande fastigheter Torslunda 14:1 till förmån 
för Torslunda 14:2 och 14:3. Ytterligare ett officialservitut ska upprättas 
för väg och parkering som belastar nuvarande fastigheter Torslunda 
2:24 till förmån för Torslunda 14:6. Upprättande av servitut bekostas av 
kommunen.
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Total kostnad
Kommunfullmäktige har i beslut 2013-02-26 § 17 avsatt 16,5 Mkr för 
en sporthall och 10,9 Mkr för nybyggnation av skollokaler.

Tidplan för byggnation
Mörbylånga kommun avser att påbörja projektering och byggnation 
snarast.

Tekniska utredningar
Geoteknisk undersökning krävs vid projektering av nya byggnader, 
dessa bekostas av kommunen. 
Om åtgärder krävs i korsningen väg 136 och Axvägen ska tillstånd 
sökas hos Trafikverket och samråd ska ske om åtgärdens utformning.

VA
Erforderliga utredningar, utbyggnad av VA-nätet och kostnader för 
vatten-, avlopps- och dagvattenanslutningar bekostas av kommunen. 
Tillkommande dagvattnenledningar ska utformas med utjämningsmaga-
sin utan öppet vatten. Samråd med Teknisk affärsverksamhet ska ske vid 
detaljprojektering.
Utformning av brandvattenförsörjning i området ska ske i samråd med
Räddningstjänsten och en eventuell utbyggnad bekostas av kommunen.

Konsekvenser av planens genomförande
Planen tar 0,6 ha brukad jordbruksmark i anspråk.

Planlagd kvartersmark för bostadsändamål i norr övergår till kvarters-
mark för skoländamål. 

Utformningsbestämmelser avser att fungera så att tillkommande bebyg-
gelse anpassas till platsen i görligaste mån.

Den befintliga skolverksamheten tillskapas utrymme för att kunna 
expandera så att undervisning i alla ämnesområden kan ske i Torslunda 
skola. 

Placeringen av sporthall gör det möjligt att samutnyttja befintlig parke-
ring. 

Hembygdsgårdens kulturella verksamhet säkras i planen. 



24 (26)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Torslunda 2:24 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 12/1331
SAMRÅDSHANDLING 2013-03-19, rev 2013-05-21
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-05-21 
ANTAGANDEHANDLING 2013-06-25 § 46
LAGA KRAFT 2013-10-17

I och med att undervisning kan ske inom de egna lokalerna minska 
behovet av resor, varvid busstrafiken minskar. 

Biltrafiken beräknas däremot att öka något under kvällar och helger då 
en ny målpunkt skapas i och med en ny sporthall.

Om både nya och befintliga byggnader ansluts till koldioxidneutrala 
energikällor ökar kommunens möjlighet att uppnå klimatstrategins 
delmål för fastigheter, det vill säga att uppvärmningen inom Mörby-
långa kommun är fossilbränslefri år 2025. 

Medverkande
Planprogrammet har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med 
följande tjänstemän

Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Elvira Laneborg   Miljö- och klimatstrateg
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef
Karl-Gustav Johnsson   Chef teknisk affärsverksamhet
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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 
vattenområden 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 gö-
ras 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 doku-
ment 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 ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Underrättelseförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


