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Samhällsbyggnad

400 m

https://www.infovisaren.se/iv/morbylanga_intra/asp/Print.aspx

1 av 1 2012-11-02 09:54

Planens sYFTe OCH HUVUDDRaG
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. Vidare är avsikten att förlänga planens 
aktualitet varför detaljplanen föreslår att på Vickleby 1:27 ska handel, 
kontor, parkering, kultur och skola tillåtas. Planändringen behandlar 
också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållanden. 
Planen säkrar utfarten och parkeringsmöjligheter för Vickleby 1:31 samt 
ger denna byggrätt för komplementbyggnader.

PlanDaTa 
lägesbestämning

Planområdet är beläget i tätorten Vickleby, cirka en mil söder om Fär-
jestaden på sydvästra Öland. Fastigheten Vickleby 1:27 finns på västra  
sidan av landsvägen 136 och gränsar vidare västerut mot Vickleby 1:31 
och söderut mot Vickleby kyrka. Nordväst om Vickleby 1:27, finns 
Stora Vickleby 3:14 som anluter vidare till Vickleby bygata genom en 
smal yta. 
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areal
Detaljplaneområdets totala area beräknas som summan av uppskattade 
ytor för fastigheterna Stora Vickleby 3:14, Vickleby 1:31 och Vickleby 
1:27. Detaljplaneområdet omfattar ca 0,3 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Vickleby 1:27 och Vickleby 1:31 är privatägda. Fastighe-
ten Stora Vickleby 3:14 ägs av Mörbylånga kommun. 

HanDläGGninG
Detaljplaneförslaget har upprättats i överensstämmelse med vad
plan- och bygglagen, PBL 1987:10, 5 kap 20 § föreskriver om normalt
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan 
kommer att ställas ut innan det kan tas upp för godkännande och anta-
gande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte 
överklagas.    
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HanDlinGaR
Till detaljplanen hör följande handlingar:

••  Planbeskrivning, upprättad 2013-01-22, senast rev 2013-09-24, red. 
ändr. 2013-11-08
••  Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-01-22, senast rev. 
2013-09-24, red. ändr. 2013-11-08
••  Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2013-01-22, senast rev. 
2013-09-24
••  Behovsbedömning, upprättad 2013-01-22, rev 2013-06-25
••  Beslut miljöbedömning, daterad 2013-09-24
••  Aktuell Grundkarta
••  Aktuell fastighetsförteckning 
••  Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2013-01-22, rev 
2013-06-25

BaKGRUnD OCH UPPDRaG
Fastigheten Vickleby l :27, är den f d folkskolan i Vickleby och har 
på senare tid används som utställnings- och försäljningslokal för 
”Capellagården”. Fastigheten såldes till privat ägare för att användas för 
bostadsändamål samt kontors utställnings- café och försäljningsverk-
samhet. Därför erfordras ändring av den gällande detaljplanen från 1988  
som medger ”A”, allmänt ändamål. Bestämmelsen är alltså inte lämplig 
längre. 

BeDöMninGsGRUnDeR
 Planen tas fram med s k normalt planförfarande.
 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)
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TiDiGaRe sTällninGsTaGanDen 
översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. I 
översiktsplanen fastställs att för området är ställningstaganden ”Bs” , 
Bebyggelse. Offentlig service, skola/förskoleverksamhet  

- Utdrag ur översiktsplanen: 
  ”...Särskilt Vickleby hyser stora kulturmiljövärden med bl a  
  bygatan och många väderkvarnar.
  I Vickleby finns en förskola och skola för konst- och hantverks 
  utbildningar (Capellagården). Landborgskanten är särskilt   
  attraktiv för ny bebyggelse...” 
 
  Konsekvenser - Socio- Ekonomiska
  ”Ny bebyggelse ökar underlaget för förskolan i Vickleby”. 

  Konsekvenser - Miljömål/Folkhälsomål 
  ”Motsvarar miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö” med regio 
  nalt miljömål”
  ”Byggnaders påverkan på hälsan (2020)” genom att kontrollera  
  radonhalten och vidta/rekommendera åtgärder för att skapa   
  miljöer enligt de uppsatta riktvärdern (i alla skolor och förskolor  
  år 2010 ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m3 luft samt i  
  alla bostäder år 2020 ska den vara lägre än 200 Bq/m3 luft). 

  Riksintressen - Miljöbalken 4 kap 2,3§§
  ”Ja, samlad bebyggelse är dock enl 1§ undantagen från bestäm 
  melserna 2§”

  Teckenforklaring                              Ur översiktsplanen
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan är fastställd 1988-03-08 och berör i stort sätt hela 
Vickleby. Planen föreskriver i huvudsak bostadsändamål och anger 
framför allt friliggande villor på två våningar. Inom detaljplanområdet 
anges olika ändamål för fastigheterna; bostad, Park och Allmänt ända-
mål. Fastigheten Stora Vickleby 3:14 är planlagd som park och ansluts 
till Vickleby bygata genom ett servitut över fastigheten Stora Vickleby 
3:24 som är  planlagd ”Specialområde, Hembygdsgård”. I planen från 
1988 illustreras också att fastigheten Vickleby 1:27 (Allmänt ändamål) 
belastas av ett annat servitut och ett vägområde (allmän platsmark). 
Fastighetsbestämning föreskriver att servitutet över 1:27 gäller tills dess 
att utfartsfrågan för fastigheten Vickleby 1:31 (Bostadändamål) lösts på 
annat sätt genom t.ex. detaljplan.  

Gällande detaljplan  M64
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Omgivande detaljplaner
M64:
Vickleby by är nästan i sin helhet planlagt med detaljplan fastställd 
1988-03-08. Övriga planer avser små förändringar, framför allt ändrad 
markanvändning. M83 tillåter utökning av byggrätten. 

Detaljplanområdet

Omgivande detaljplaner



 9 (28)

Detaljplan för fast. Vickleby 1:27 m fl.

BESKRIVNING
Dnr 10/804
SAMRÅDSHANDLING 2013-01-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2013-06-25
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-09-24, red. ändr. 2013-11-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-12-22
ANTAGANDEHANDLING 2017-09-05
LAGA KRAFT 2017-10-23

Samhällsbyggnad

landskapsbildskydd nVl 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

Miljökvalitetsnorm  
(MKn) 

Planområdet är beläget i ett delavrinningsområde som mynnar
ut i vattenförekomsten ”S n Kalmarsund” och där det finns
fastställda MKN, miljökvalitetsnormer, 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 inte 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. 
Planen innebär framför allt en ändring av användning samt mindre ökad 
byggrätt (med krav på att dagvatten skall infiltreras) vilket inte kommer 
orsaka utsläpp av näringsämnen i den omfattningen som skulle bidra till 
försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. 

Riksintressen (3 kap MB)
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 
6 §), Albrunna-Vickleby, vilket sträcker sig utmed västra landsvägen 
från Albrunna tre mil norrut till Vickleby.  Eftersom detaljplanen främst 
syftar till en ändrad användning samt mindre ökad byggrätt, påverkas 
inte riksintresset.  

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 till att skydda bad-, camping- och övriga 
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rekreationsintressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger dock inom Vickleby tätort och uppfyller därmed 
kravet för undantag från bestämmelser.

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

Program för planområdet
I planområdet finns befintlig bebyggelse. Då detaljplanen främst syftar 
till att ändra användningen till kvartersmark bedöms den inte vara så 
omfattande att ett planprogram behövs.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, 
1987:10 PBL 5 kap 18 § 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. Som stöd 
för kommunens ställningstagande görs först en behovsbedömning. Om 
den visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, göras.  

ställningstagande till miljöbedömning
Ändringen av ändamålet innebär att behovet att genomföra en värdering
avseende planes betydande miljöpåverkan gör att behovsbedömnings
skall upprättas. En behovsbedömning, daterad 2012-01-22, reviderad 
2013-06-25 har upprättats och bifogas planbeskrivningen. Checklistan 
utgör grund för kommunens bedömning att ett genomförande av detalj-
planen inte kan antas medföra en betydande 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. 

Kommunala beslut i övrigt
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-15 § 146 att ställa sig 
positiv till att pröva ändring av detaljplan genom detalplaneprocess med 
normalt planförfarande och att uppdra till miljö- och byggnadsförvalt-
ningen att upprätta plankostnadsavtal med sökanden. 
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naTUR
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av tomtmark först med en svagt sluttande terräng 
från landsvägen 136 vid östra gränsen åt väster över fastigheten Vick-
leby 1:27 som till stor del utgörs av hårdgjord yta och partier av grus. 
Längs västra fasaden av befintlig byggnad på Vickleby 1:31 sträcker sig 
marknivån 50 m ö h. Härifrån börjar en kraftigare lutning mot Vickleby 
Bygata så att på ca 60 - 65 meter går man ner till 43 m ö h, alltså en 
sluttning på nära 11%. Den norra delen av området (Stora Vickleby 
3:14) utgörs av en välansad gräsmatta med buskar längs fastighetsgrän-
ser med större buskar och undervegetation av ängskaraktär med ett stort 
inslag av örter och gräs på den smala ytan som mynnar till Vickleby 
Bygata.

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

Radon
Området ligger inom normalriskradonområde enligt kommunens radon-
karta (2006-10-19). 

Fastighetsgränsen Vickleby 1:31/ Vickleby 1:27 
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Förorenad mark
Kommunen har ingen kännedom om förekomst av förorenad mark inom 
planområdet.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består området av svallsediment och grus.  

Fornlämningar
Byggnation inom planområdet kräver enligt 2 kap Kulturminneslagen 
(KML) tillstånd från Länsstyrelsen. Anmälningsplikt till Länsstyrelsen 
råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Grundläggning
Planområdet lutar från ca 52,30 m ö h i öst ner till 43,30 m ö h i västra 
delen. Området anses därmed inte utgöra någon risk för översvämm-
ning.

Förändring
Mark och vegetation

Planen förslår att markens höjdläge inte får ändras då sluttningen från 
väg 136 över landborgen mot väster och mot jordbruksområdena anses 
som en tydlig kännetecken i Vickleby by. 

Området kommer behöva en viss rensning av träd och större buskar 
för att skapa en ny tillfart till väg 136. Uppvuxna träd på fastigheten 
Vickleby 1:31 skyddas med bestämmelser. 

Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. Informationen är anpassad för visning i 

skala 1:50 000, vilket innebär att minsta ytorna som finns representerade har en diameter på 50m i 

naturen. Lägesnoggrannheten är vanligtvis bättre än 50 meter. Generaliseringar förekommer. 

Exempelvis kan områden med många, små, närliggande hällar presenteras som en 

sammanhängande häll på kartan, och avlagringar som bara täcker små ytor i verkligheten men som 

har stor betydelse för förståelsen av den geologiska utvecklingen i ett område, som isälvsavlagringar, 

kan ha överdrivits i kartbilden.

 Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs 

databas och kan, liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:

Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud 

i referenssystemet SWEREF 99.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:50 000

Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. Informationen är anpassad för visning i 

skala 1:50 000, vilket innebär att minsta ytorna som finns representerade har en diameter på 50m i 

naturen. Lägesnoggrannheten är vanligtvis bättre än 50 meter. Generaliseringar förekommer. 

Exempelvis kan områden med många, små, närliggande hällar presenteras som en 

sammanhängande häll på kartan, och avlagringar som bara täcker små ytor i verkligheten men som 

har stor betydelse för förståelsen av den geologiska utvecklingen i ett område, som isälvsavlagringar, 

kan ha överdrivits i kartbilden.

 Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs 

databas och kan, liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.
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Vickleby 
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Vickleby 1:27 ”skolhuset” stod färdigt i slutet av 1800- talet

Geotekniska förhållanden
Eftersom planområdet innebär ändring av användning i ett redan 
bebyggt område samt mindre ökad byggrätt anses geotekniska förhål-
landen ej påverka planen. Endast källarlösa hus tillåts.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat 
utförande på byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det 
är nödvändigt. Planbestämmelse anger att ny bebyggelse ska utföras 
radonsäkert.

BeBYGGelse
Förutsättning
Byggnader

Inom planområdet finns två befintliga byggnader uppförda kring år 
1900. Byggnaderna har från början varit del av Vickleby skola och 
efterhand blivit privatägda. Huset på Vickleby 1:27 fungerade fram till 
2008 som utställningslokal för konsthantverksskolan ”Capellagården” 
och huset på Vickleby 1:31 var avsedd som bostad för lärarna i Vickle-
byskolan.
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Service
Planområdet ligger ungefär halvvägs mellan Färjestaden och Mör-
bylånga där skolor, vårcentral, matbutiker, bank och övrig service 
återfinns. Vickleby erbjuder få alternativ för köp och försäljning. Under 
sommarperioden pågår sporadisk försäljning av lokala produkter från 
olika gårdar och konstnärliga verksamheter. Capellagården erbjuder 
en trädgårdsbutik och ”Bo pensionat” har övernattning och restaurang. 
Närmaste matvarubutik är ÖoB i Skogsby, ca 7 km norrut. Stranden 
ligger ca 4 kilometer västerut. 

Byggnadskultur och gestaltning
Hela Vickleby by omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Befintliga 
byggnader bedöms också omfattas av 3 kap 12 § PBL, ”Byggnader, som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, får inte förvanskas.”, då de är ett tydligt exempel på national-
romantisk stil. De yttre renoveringarna har skett i begränsad omfattning 
vilket betyder att många detaljer är bevarade. Ofta är det utifrån dessa 
attribut en byggnads ålder kan avgöras och vid förvanskandet av dessa 
detaljer försvinner stora delar av en byggnads kulturhistoriska värde 
och karaktär, därför innehåller planen en skyddsbestämmelse om 

Vy av Vickleby 1:31 från Vickleby 3:14. ”Lärarbostaden” stod färdigt i början av  

1900- talet
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rivningsförbud och en annan bestämmelse om att utvändiga åtgärder 
kräver bygglov. 
Placeringen invid kyrkan innebär också att fastigheterna inryms i en 
väldigt speciell miljö med kyrkan och begravningsplatsen strax söder 
om och Vickleby hembygdsförening som närmaste granne i väster. 
Fastigheten Stora Vickleby 3:24 nyttjas till stor del som specialområde 
Rf, ”Hembygdgård” men medger också en smal yta på ca 5 meter som 
fastställs som ”Park eller plantering”. Över den sist benämnda ytan finns 
också ett servitut gällande från 1943 och det är förlagt invid fastighets-
gränsen med stora Vickleby 3:20. Servitutet är 3,5 m och utnyttjas av 
Stora Vickleby 3:14

Flygfoto 1935 över Kyrkan i Vickleby by, ”Hembygd Öland - Flyggfotografier och 

vykort från 1930-talet, Mats Rogberg”. Mörbylånga bibliotek
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Förändring 
Byggnader

Planförslaget möjliggör huvudsakligen ändring av beteckning för 
användning av kvartersmark och byggrätt. Avseende fastigheten 
Vickleby 1:31 föreslår planen bevara gällande ändamål (B) och liknande 
bestämmelser från planen 1988 och en ny skyddsbestämmelse. För 
fastigheterna Vickleby 1:27 och Vickleby 1:31, avser planen också en 
bestämmelse om skydd på den befintliga byggnaden. För att förlänga 
planens aktualitet, föreslår planen att samtliga byggnader på Vickleby 
1:27, både nya och befintliga, tillåter bostadsändamål, handel, kontor, 
kultur och skola. Därtill medger planen även en utökad byggrätt för 
Vickleby 1:31 samt Vickleby 1:27. 

Service
Befintlig service i närområdet kan utnyttjas vilket innebär korta resor för 
invånarna och större kundunderlag för innehavarna.

Byggnadskultur och gestaltning
Capellagårdens tidigare utställningslokal på Vickleby 1:27 samt den 
före detta lärarbostaden på Vickleby 1:31 bedöms omfattas av 3 kap 12 

Foto från 1900- talets början. Gamla och ny skolhuset från sydväst , ur ”Vikleby, En 

socken beskrivning” . Mörbylånga bibliotek
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§ PBL. Därför innehåller planen en skyddsbestämmelse om rivnings-
förbud samt en bestämmelse angående att utvändiga åtgärder kräver 
bygglov. Ny bebyggelse skall i uttryck underordnas huvudbyggnad 
och ha förankring i lokal bebyggelsetradition. Planområdet ligger i ett 
visuellt utsatt läge från Vickleby bygata och från väg 136, vilket betyder 
att stor omsorg bör läggas på byggnadens arkitektoniska uttryck.

FRiYTOR
Förutsättning
Lek och rekreation

Området har inga specificerade friytor för lek och rekreation utan det 
består av en jämn yta av grus på Vickleby 1:27 och en grässlänt på Stora 
Vickleby 3:14. På korta avstånd finns en mängd olika möjligheter att nå 
andra parkytor för spontan lek i tätorten och framför allt Stora Alvaret 
som är i direkt anslutning. Stora Alvaret, som är riksintresse för frilufts-
liv, ligger på andra sidan landsvägen. Där finns det stigar och mindre 
vägar för vandring inom naturområdet. Drygt 4 kilometer västerut, 
finns Haga Park och Stora Frö gården med sina eftertraktade badplatser. 
Ölandscykelleden och alternativ för motionsspår finns nere vid havet. 
Idrottsplats med fotbollsplan finns i Färjestaden och Mörbylånga. 

Vy över fastigheten Stora Vickleby 3:14
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Naturmiljö
Hela Vickleby kännetecknas i hög grad av en lövrik grönska. Dels i 
trädgårdarna och dels utmed bygatan. Växtligheten utgörs tillsammans 
med bebyggelsen i byn ett stort värde för karaktären i området. Stora 
Alvaret på andra sidan väg 136 har stora naturvärden och hög biologisk 
mångfald.

Förändring
Lek och rekreation

Befintliga lek- och rekreationsmöjligheter i närområdet kan utnyttjas. 
Naturmiljö

Den befintliga närliggande naturmiljön är en tillgång för tillkommande 
byggnader.

Vickleby bygata, blick från söder

Grönområde

Hembygdsgård

Riksintresse för 

Friluftsliv

Odlingslandskap

Detaljplanområdet
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GaTOR OCH TRaFiK
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet är beläget mellan Vickleby bygata och väg 136.  Planområ-
det ligger i direkt anslutning till vägen som är en viktig väg för kollek-
tiv, tung- och biltrafik mellan Mörbylånga och Färjestaden . Fastigheten 
Vickleby 1:27 rymmer ett servitut som används som utfart för Vickleby 
1:31 till väg 136. Väster om planområdet löper Vickleby Bygata paral-
lellt med väg 136. Bygtan ansluter från Frövägen och fortsätter genom 
byn med fristående villor som förstärker känslan av småskalig bygata. 
Öster om bygatan ligger fastigheten Stora vickleby 3:14. Genom byn 
och längs Vickleby bygatan finns också tre mindre slingrande vägar 
som ansluter bygatan med 136:an. Den fjärde, i den norra delen av byn, 
mynnar ut i Vicklebygårdsvägen.

Detaljplanområdet

Statligt 

Väghållare teckenförklaring

Kommunalt 

Enkild

Vi
ck

le
by

 b
yg

at
a

Frövägen

V
äg

 1
36

Vicklebygårdsvägen



20 (28)

Detaljplan för fast. Vickleby 1:27 m fl.

BESKRIVNING
Dnr 10/804
SAMRÅDSHANDLING 2013-01-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2013-06-25
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-09-24, red. ändr. 2013-11-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-12-22
ANTAGANDEHANDLING 2017-09-05
LAGA KRAFT 2017-10-23

Samhällsbyggnad

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Vicklebys gator är i huvudsak hastighetsbegränsade till 30 km/tim 
och det gör att bilvägarna fungerar för blandtrafik med cyklister och 
fotgängare. Det finns många olika möjligheter för vandring och cykling 
på korta avstånd. Allt ifrån utmed primära länsvägar till gångspår 
genom åkarna. Karlevi, Stora Alvaret, Haga park och Mörbylånga är 
några exempel möjliga målpunkter. Cykel- och vandringsleden ”Ölands-
leden”, ansluts vid Haga park ca 4 kilometer västerut. En vandringsled 
över Alvaret finns bara 1,5 kilometer åt norr.

Vickleby

Kollektivtrafiken
Från hållplats ”Vickleby kyrka” ca 200 meter norr om planområdet går 
det dagligen täta turer söderut, norrut och över till fastlandet.
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Parkering
Parkering inom området sker på den egna fastigheten.

Trafik
Planområdet ligger mellan två trafikleder med helt olika karaktär. 
Väg136 har en årsdygnstrafik ÅDT på ca 1850 fordon varav drygt 150 
av dessa är tung trafik. Vickleby Bygata ligger i ett område med frilig-
gande hus och upplevs som en lågt trafikerad lokalgata.
Dess södra del ansluter en sekundär länsväg med en hastighetsgräns på 
50 km/t. Längs Vickleby Bygata är hastighetsbegränsningen 30 km/t. 

Väg 136, blick från norr Vickleby bygata, blick från söder

Trafikflöde Vickleby -  

källa: Trafikverket
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Förändring
Gatunätet

Befintliga gatunät kan utnyttjas utan att några åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafikökningen, genererad av tillkommande bostäder, bedöms 
bli marginell. I det fall byggnaderna utnyttjas för verksamheter som 
skola och kultur kommer det innebära en marginell ökning av trafik pga  
varumottagning. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår inga förändringar avseende gång- cykel och mopedtra-
fik.

Kollektivtrafiken
Befintlig busshållplats ca 200 meter norr om planområdet kan utnyttjas.

Parkering
Inom kvartersmarken föreslår planen beteckningen ”parkering” och 
ska anordnas med minst en parkeringsplats för varje bostad. Parkering 
anordnas inom den egna fastigheten. 

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad 
trafikmängd på upp till 8 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat på 
beräkningen 4 trafikrörelser per bostad i området per dygn. 

TeKnisK FöRsöRjninG
Förutsättning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Ledningar löper längs Vickleby Bygata samt genom intillig-
gande fastigheter. 
Kommunen har inga dagvattenledningar. Dagvattenhantering sker 
genom lokalt omhändertagande (LOD)

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns belägen i Vickleby bygatan, ca 105 m norrut från 
fastighetsgränsen mellan Vickleby 1:27 och Vickleby 3:14. Den bedöms 
täcka behovet för tillkommande byggnation.
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Förändring
Vatten och avlopp

Planen kommer inte innebära någon förändring av vatten eller avlopp.
All tillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-
nät. 

Samhällsbyggnad
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vatten
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Detaljplanområdet

Ledningsdragning i området.
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Avrinning inom området kommer inte förändras nämnvärt eftersom 
planen bl a föreslår att dagvatten i så stor utsträckning som möjligt ska 
omhändertas och fördröjas lokalt.

Brandvattenförsörjning
Behovet av fler brandposter i området ska utredas i samarbete med 
Räddningstjänsten.

eneRGi, VäRMe OCH aVFall
Förutsättningar
El 

E ON svarar för elförsörjningen i området.
Närmaste transformatorstation som kan försörja området är lokaliserad 
cirka 100 meter norr om planområdet. 

Uppvärmning
Uppvärming sker med individuella lösningar. I dagsläget finns inget 
fjärrvärmenät i Vickleby.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El 

Den befintliga transformatorstationen nordost om planområdet har 
kapacitet att förse tillkommande bebyggelse med el. Samordning med E 
ON ska ske i god tid före exploatering.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning. Utbyggnad av fjärrvärmeförsörjning kan innebära 
framtida anslutningsmöjligheter. 
Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att 
skapa energisnåla byggnader.

Avfall
Avfallssortering ska uppmuntras. KSRR ”Regler och rekommendationer 
för avfallsutrymmen och transportvägar” bör följas.  
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aDMinisTRaTiVa OCH eKOnOMisKa FRåGOR
Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft.

KOnseKVenseR aV Planens GenOMFöRanDe
Planförslaget innebär att det erfordras en ändring av den gällande 
detaljplanen som huvudsakligen medgav allmänt ändamål och park eller 
plantering, för användningen av kvartersmark. 
Eftersom berörda befintliga byggnader bedöms ha ett kulturhistoriskt 
värde enligt 3 kap 12 § PBL är byggnaderna skyddad med skyddsbe-
stämmelse.
Planförslaget kan periodvis komma att innebära en ökad trafik till 
fastigheten.
Ökningen beräknas vara marginell och ske så pass sällan att den inte 
betraktas som störande.
Eftersom planen även möjliggör andra verksamheter, skall dessa 
bedrivas så att ingen olägenhet drabbar de boende i omgivningen eller 
intilliggande kyrkoverksamhet.
Servitutet över Vickleby 1:27 flyttas mot norr, intill fastighetsgränsen 
och skapar en ny utfart.
Delen av Stora Vickleby 3:14 som planen avser till Kultur eller fören-
ingsändamål (R1) övergår till fastigheten Stora vickleby 3:24
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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 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 ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med följande 
steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Utställningsförslag 
• Antagande

Mörbylånga Kommun, Trollhättevägen 4, 380 62 Mörbylånga

Samhällsbyggnad


