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Detaljplan för Vickleby 1:27 m.fl. 
Vickleby 
Mörbylånga kommun 

 
beslut angående ställningstagande om miljöbedömning 

 
 

Beslut 

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. 
 
 
Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Vickleby 1:27 ändra ändamål från 
Allmänt till Bostadsändamål samt möjliggöra ändringen av markanvändningen 
på del av Stora Vickleby 3:14 från park till användningen av kvartersmark. Vi-
dare är avsikten att förlänga planens aktualitet varför detaljplanen föreslår att på 
Vickleby 1:27 ska handel, kontor, parkering, kultur och skola tillåtas. Planänd-
ringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållan-
den. Planen säkrar utfarten och parkeringsmöjligheter för Vickleby 1:31 samt ger 
denna byggrätt för komplementbyggnader. 

 

 
Beredning 

Mörbylånga kommuns bedömning 2013-09-24 att planens genomförande 
ej kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan grundas på följande: 

 

- Planen bedöms inte påverka riksintressen eller andra skyddade områden i 
närheten på ett negativt sätt. 

- Planen bedöms inte strida mot miljökvalitetsmål eller miljökvalitetsnor-
mer 

- Området är utpekat för bebyggelse i gällande översiktsplan. 
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- Planen tar hänsyn till områdets höga kulturmiljövärden och skyddar vär-
defulla byggnader. Inga fornlämningar är kända inom området. 

- Det stora lövträdet på fastighet 1:31 skyddas. 

- Verksamheterna som kan bli aktuella begränsas genom planen så att de 
inte får verka störande för omgivningen. Bullernivå får inte överskrida 
gällande riktvärde. 

- Nya byggnader uppförs i radonsäkert utförande. Radonhalten i befintliga 
byggnader bör kontrolleras för att ta reda på om åtgärder behövs. 

- Anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp. Infiltration av dagvat-
ten möjliggörs. 

 

 

  

För Mörbylånga kommun 
 
 
 
 
Magdalena Andersson 
Miljöhandläggare 
 




