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Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen 
bostad, handel samt kultur. Vidare är avsikten att förlänga planens 
aktualitet, därav detaljplanens förslag till variation av användning. 

Plandata 
Lägesbestämning     

Planområdet är beläget i byn Vickleby, cirka en mil söder om Färjesta-
den på sydvästra Öland. Planområdet finns på västra sidan av landsväg 
136 och gränsar vidare västerut mot Stora Vickleby 3:33, söderut mot 
Stora Vickleby 3:20 och nordväst mot Stora Vickleby 3:30. Samtliga 
fastigheter gränsar till Snickarevägen.  

Areal
Planområdet omfattar ca 850 m2.
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Markägoförhållanden
Fastigheten Vickleby Kyrka 1:1 skifte 3 ägs av Vickleby Församling. 

 
Handläggning

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 7 §.  

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

••Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2013-03-19  
••Genomförandebeskrivning, 2013-03-19
••Behovsbedömning 2013-03-19
••Social checklista, 2013-03-19 
••Grundkarta, 2013-02-20
••Aktuell fastighetsförteckning, 2013-03-05  

Bakgrund och uppdrag
Fastigheten Vickleby Kyrka 1:1 skifte 3 är Vicklebys Församlingshem 
och har på senare tid används för bostadsändamål. Därför erfordras 
ändring av den gällande detalplanen från 1988 som medger ”C”, sam-
lingslokaler. Bestämmelsen är alltså inte lämplig längre. 

Bedömningsgrunder
Planen tas fram med s k enkelt 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)

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  
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  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                              Utdrag 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 frilliggande villor på två våningar. Fastigheten Vickleby 
Kyrka 1:1>3 är planlagd som Samlingslokaler.  

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. 

bildtext

Gällande detaljplan  M64
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Omgivande detaljplaner
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

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 till att skydda bad-, camping och övriga 
rekreationsintressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger 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 av 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, PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § 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 miljöbedömning göras och redovisas i en miljö-
konsekvensbeskrivning, MKB. 
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Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, daterad 2013-03-19, har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Enligt beslut, daterat 2013-03-19 antas planen ej 
medföra någon 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. 

Natur 
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av tomtmark med en svagt lutande terräng från 
landsvägen 136 vid östra gränsen vidare åt väster över Snickarevägen. 

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

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av svallse-
diment och grus.

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

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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Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området. 

Fornlämningar
Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälnings-
plikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Grundläggning
Planområdet lutar från ca 52 m ö h i öster ner till 51 m ö h i väster, 
området anses därmed inte utgöra någon risk för översvämmning.    

Förändring
Mark och vegetation

Planförslaget innebär ingen förändring av mark eller vegetation.

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

Bebyggelse
Förutsättning
Byggnader

Vickleby församlingshem stod färdigt 1939. Byggnaden har brukats som 
församlingshem men har på senare tid använts som bostad. Byggnadens 
utseende ser i sort sett densama ut och har inte genomgått några större 
förändringar under åren (se bild s.11). 
Byggnaden består utav stående träpanel i en blå nyans med vita knutar. 
Taket består utav rött tegel.  
 
 

Service
Planområdet ligger ungefär halvvägs mellan Färjestaden och Mör-
bylånga där skolor, vårdcentral, matbutiker, bank och övrig service 
återfinns. Vickleby erbjuder få alternativ för köp och försäljning. Under 
sommarmånaderna pågår sporadisk försäljning av lokala produkter från 
olika gårdar och konstnärliga verksamheter. Capellagården erbjuder 
en trädgårdsbutik, och Bo pensionat har övernattning samt restaurang. 
Närmaste matvarubutk är ÖoB i Skogsby, ca 7 km norrut. Stranden 
ligger ca 4 kilometer väterut. 
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Byggnadskultur och  
gestaltning

Vickleby församlingshem stod färdig 1939. Tanken med byggnaden var 
att det skulle upprättas en byggnad där ungdomar skulle kunna samlas, 
men även en plats för månadsmöten. Förslaget till ett församlingshem 
väckte stort allmänt intresse och en kommitté tillsattes för att utarbeta 
ett förslag  på ritningar och kostnadsförslag. 
Församlingshemmets placering norr om kyrkan innebär att fastigheten 
är lokaliserad till en väldigt speciell miljö med kyrkan och begrav-
ningsplatsen strax 100 m söder om planområdet och den före detta 
lärarbostaden ca 60 meter söder om.  
De viktigaste detaljerna för en byggnads karaktär är dess fönster och 
tak.

Vickleby församlingshem 1939, ur boken ”Vickleby, En socken be-
skrivning”. Mörbylånga bibliotek

Vickleby församlingshem idag (ur google maps)



12 (24)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Vickleby kyrka 1:1
BESKRIVNING
Dnr 12/612
SAMRÅDSHANDLING 2013-03-19, rev 2013-06-17
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-06-17, rev 2013-09-24 
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2013-09-24
ANTAGANDEHANDLING 2013-12-03 §291
LAGA KRAFT 2013-12-26

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. De yttre renoveringarna har skett i 
begränsad omfattning vilket leder till att karaktären och många detaljer 
är bevarande. 

Förändring av
Byggnader

Planförslaget möjliggör huvudsakligen ändring av användning från 
samlingslokal till bostad, handel och kultur. 

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

Byggnadskultur och  
gestaltning

För att bevara församlingshemmets viktigaste karaktärdrag innehåller 
planen ett par skyddsbestämmelser. Byggnadens karaktär med träfasad 
samt tegeltak är särskilt bevärandevart. Utvändiga underhållsarbeten
skall i utseende och kvalitet överensstämma med orginalutförandet. 

Vid utvändiga åtgärder inom planområdet krävs bygglov. Stadsarki-
tektens kompetens ska tillvaratas vid bedömningen av tillkommande 
byggnaders anpassning till miljön. 

Friytor
Förutsättning
Lek och rekreation

Området har inga specifierade ytor för lek och rekreation men det finns 
inom korta avstånd möjlighet att nå andra parkytor för spontan lek i 
tätorten. I direkt anslutning, på andra sidan landsvägen ligger Stora 
Alvaret. som är riksintresse för fridluftliv. Där finns det stigar och 
mindre vägar för vandring. Fyra kilometer västerut finns Haga Park och 
Stora Frö gården med sina eftertraktade badplaster. Ölandscykelleden 
och motionsspår finns vid havet. I Färjestaden och Mörbylånga finns det 
tillgång till idrottsplats med fotbollsplan. 

Naturmiljö
Vickleby kännetecknas i hög grad utav en lövrik grönska. Växtligeheten 
tillsammans med bebyggelsen är det som utgör ett stort värde för 
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områdets karaktär. Även Alvaret som ligger på andra sidan av väg 136 
har stora naturvärden och hög biologisk mångfald.  

Förändring
Lek och rekreation

De befintliga lek- och rekreationsmöjligheterna som ligger inom närom-
rådet kan utnyttjas.
  

Naturmiljö
Den befintliga, närliggande naturmiljön är en tillgång för tillkommande 
byggnader. 

Vickleby bygata, blick från söder

Samhällsbyggnad

© Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet Skala 1:3000
Skapad med InfoVisaren
2012-12-10
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Gator och trafik 
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet är beläget mellan väg 136 och Snickarevägen. Planområdet 
ligger i direkt anslutning till väg 136 som är en viktig lansväg för 
kollektivtrafik. Väster om planområdet löper Vickleby Bygata parallellt 
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 och stora Vickleby 
3:24. 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. Samhällsbyggnad

© Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet Skala 1:6000
Skapad med InfoVisaren
2012-12-11
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Gång-, cykel- och  
mopedtrafik

Vicklebys gator är i 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.

Kollektivtrafiken
Ca 50 meter norr om planområdet går dagliga, täta turer söderut, norrut 
och till fastlandet. 
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Parkering
13 stycken parkeringsplatser finns tillgängliga i direkt anslutning till 
fastigheten utmed väg 136. Parkeringen ligger på samfälld mark men 
har ingen huvudman, dvs, ingen som ansvarar för och sköter den.  
Parkeringen brukas idag utav intillliggande fastigheter i parkeringens 
direkta närhet. 

Trafik
Väg 136 har en årsdygnstrafik (ÅDT) på ca 1850 fordon varav drygt 
150 av dessa är tung trafik. 

Parkeringen längs med väg 136 (ur google maps)

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

Befintliga gatunät kan uttnyttjas utan att några åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafikökningen bedöms bli marginell. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår inga ändringar avseende gång- cykel och mopedtrafik.

Kollektivtrafiken
Befintlig busshållplats ca 50 meter norr om området kan uttnyttjas.

Parkering
Planen föreslår bostad, handel samt kultur. Tillgång till parkeringsplatser  
kommer därmed vara nödvändig. Även andra fastigheter i parkeringens 
direkta närhet brukar parkeringen. Planen föreslår att parkeringen blir en 
gemensamhetsanläggning där andelstal bedöms efter nyttjande.  

Trafikflöde Vickleby -  

källa: Trafikverket
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Trafik
Beroende på vilken användning som kommer brukas ger det uphov till 
olika trafikmängder. Minst trafikmängd kommer genereras vid använd-
ning som bostad och mest vid handel och kultur. Eftersom det handlar 
om en mindre och begränsad fastighet kommer även trafiken att vara 
begränsad. Baserat på att området kan brukas som bostad kommer det 
att generera i ca 4 fordonsrörelser per dygn. 

En beräkning av vägrafikbuller har tagits fram (daterad 2013-09-09) 
Denna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad uppgår till 58 dBA 
och inomhus till 31 dBA. Maxnivån visar 76 dBA vid fasad och 49 dBA 
inomhus. Bullermiljön regleras på plankartan.

Teknisk försörjning
Förutsättning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Ledningar löper längs Vickleby Bygata samt direkt väster 
om området, längs med Snickarevägen. 

Samhällsbyggnad

© Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet Skala 1:1000
Skapad med InfoVisaren
2013-01-07

147451

6272862

147708

6273032

50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m

vatten

spillvatten

dagvatten

Ledningsdragning i området.
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Brandvattenförsörjning
En brandpost finns belägen i Vickleby bygata, ca 70 meter västerut från 
fastighetsgränsen. 

Förändring
Vatten och avlopp

Planen kommer inte att innebära någon förändring av vatten eller 
avlopp.  

Energi, värme och avfall
Förutsättningar
El, tele och kommunikation

E ON svarar för elförsörjningen i området. 
Närmaste transformatorstation som kan försörja området är lokaliserad
cirka 50 meter norr om planområdet.

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

Brandposter

Detaljplanområdet
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Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El, tele och kommunikation 

Planförslaget innebär ingen förändring gällande elförsörjning, tele eller 
kommunikation. 

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
Planförslaget innebär ingen förändring gällande avfallshantering. 

Administrativa och ekonomiska frågor
Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft. 
Planen omfattar ingen allmän platsmark.  

Konsekvenser av planens genomförande
Planen innebär en marginellt ökad byggrätt vilket innebär att ingen 
större förändring av landskapsbilden sker. 

Planförslaget kan komma att innebära en ökad trafik till fastigheten. 
Ökningen beräknas vara marginell och ske så pass sällan att den inte 
betraktas som störande.
 
All verksamhet skall bedrivas så att ingen olägenhet drabbar de boende i
omgivningen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 7 §.  
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför
särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB inte upprättas.



Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i SBU, mars 2013
Underrättelsebeslut i SBU, juni 2013
Antagande i SBU, augusti 2013
Laga kraft, september 2013

                                                                                                                                        
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Marken ägs utav Vickleby 
Församling. Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvarter-
smark, iordningställande av övriga anläggningar inom kvartersmark 
(t.ex. utfart, parkeringsplatser, etc) ansvarar berörd fastighetsägare för.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag antagendet 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.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning

Parkeringen längs med väg 136 direkt öster om planområdet blir en 
gemensamhetsanläggning. Sökande ansöker om förrättning, kostnader 
fördelas mellan berörda fastigheter. Lantmäteriet gör en förrättning 
med andelstal efter nyttjande. Kostnaderna för parkeringen delas sedan 
mellan de som nyttjar parkeringen. Sökanden ansöker om förrättning 
och kostnaden fördelas mellan berörda fastigheter.  
 
Planområdet ska avstyckas från fastigheten Vickleby kyrka 1:1 och 
bilda en egen fastighet, som även skall ingå i g:a 3. Kostnad för 
avstyckning ombesörjs av den sökande. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Upprättande av detaljplan

Framtagandet av detaljplanen bekostas av Simon och Johanna Fager-
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stedt och beräknas kosta ca. 103 300 kronor exklusive moms. 

Infrastruktur
Planen kommer inte att innebära någon förändring på vatten och avlopp. 
 

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Planens syfte och huvuddrag innebär framför allt en ändring använd-
ningen. De nya tillåtna byggrätterna anses inte innebära någon teknisk 
förändring. 

VA
Planen kommer inte innebära någon förändring på vatten och avlopp.

Medverkande
Planprogrammet har upprättats av Rebecka Olsson i samarbete med 
följande tjänstemän

Marie-Christine Svensson   Stadsarkitekt 
Bengt Johansson   Gatu- och exploateringschef
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

Mörbylånga 2013-12-03

Rebecka Olsson   Marie-Christine Svensson   
Planarkitekt    Stadsarkitekt
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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 vat-
tenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och be-
varas.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger rikt-
linjerna 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 föl-
jande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Underrättelse
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga


