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Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga 
hamn, Mörbylånga Kommun 
Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande som föregås 
av ett planprogram. I enlighet med detta har ett planprogramförslag utarbetats. 

Planprogrammet har varit på plansamråd hos Länsstyrelsen 2009-01-20 och för övriga 
berörda under tiden 2009-01-26 – 2009-02-20. Samrådsbeslut togs i miljö- och 
byggnadsnämnden i protokoll 2008-12-17 § 249. Under samrådstiden har två 
samrådsmöten ägt rum 2009-02-10 och 2009-02-16, minnesanteckningar från 
samrådsmötena följer som separata bilagor, bilaga A1, A2, B1 och B2. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i 
högerkolumnen. Kommentarer som berör flera yttranden återfinns numrerade längst bak i 
en ruta. Hänvisning till dessa sker via siffra i högerkolumnen. Längst bak finns även en 
sammanfattning av kommunens utlåtande. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

090218 Kommunstyrelsen 

Ingen erinran 

 

Noteras. 

090206 Länsstyrelsen 
 
Allmänt  
Planprogrammet med bilagor redovisar på ett 
gediget och lättförståeligt (även om materialet 
är omfattande) sätt utgångspunkter för framtida 
utnyttjande av programområdet samt kommu-
nens målsättning for de olika delområdenas 
utnyttjande. Programområdet omfattar i sin 
helhet tidigare planlagd mark eller för industri- 
ändamål tidigare utnyttjade markområden. Mot 
bakgrund härav och då programmet får anses 
innefatt en utveckling av tätorten utgör de be-
stämmelser i 3 och 4 kap miljöbalken som be-
rör programområdet inte något hinder for till-
tänkt utnyttjande. 

 

 

Noteras. 
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Behovsbedömning  
Den behovsbedömning som kommunen genom-
fört utmynnar i att kommande detaljplaner inte 
bedöms innebära betydande miljöpåverkan, och 
att miljöbedöm-
ning/miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 
18 § plan- och bygglagen (PBL) därför inte 
erfordras. Länsstyrelsen har ingen annan upp-
fattning än kommunen.  

 

 

 

Noteras. 

Formellt samråd skall emellertid ske i det en-
skilda planärendet, men något nytt/ytterligare 
underlag erfordras inte. 

Noteras.  

 

I PBL 5 kap 18 § pkt 4 anges särskilt hamn för 
fritidsbåtar som en anläggning där MKB kan 
erfordras. Eftersom det i detta fall rör sig om 
ändrat, mindre miljöpåverkande utnyttjande av 
en befintlig hamnanläggning, behövs, som nu 
kan bedömas, ändå inte MKB. 

Noteras. 

 

Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL  
Programmet aktualiserar, såvitt nu kan bedö-
mas, inga frågor som kan komma att påkalla 
prövning enligt plan- och bygglagens 12 kap 1 
§ (riksintressen, mellankommunala frågor, mil-
jökvalitetsnormer samt hälsa och säkerhet eller 
risken for olyckor, översvämning eller erosion) 

Noteras. 

Strandskydd  
För betydande delar av programområdet gäller 
strandskydd. Eftersom den utveckling pro-
grammet redovisar får anses innebära en natur-
lig tätortsutbyggnad, till stor del på tidigare för 
industriändamål använd mark, finns förutsätt-
ning för att i betydande utsträckning upphäva 
strandskyddet. Den närmare avgränsningen får 
ske i samband med detaljplanearbetet  
Vissa inom vattenområdet föreslagna åtgärder 
för att tillskapa ett attraktivt strand- bad måste 
prövas enligt miljöbalkens 11 kap, varvid också 
strandskyddsfrågan för de åtgärderna prövas.  

Noteras. Dispens från strandskyddsför-
ordningen kommer att sökas i samband 
med detaljplan. 
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Kulturmiljöfrågor  
Den byggnadstekniska inventeringen utgör till-
sammans med byggnadshistoriska inventering-
en och redovisningen ett gott underlag för ställ-
ningstagande till framtida utnyttjande av en del 
av den befintliga bebyggelsen vid hamnområ-
det. I samband med detaljplaneringen för en-
skilda delområden kan arkeologisk utredning 
visa sig erforderlig.  

 

Noteras. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter  
Inom hela programområdet, och särskilt inom 
delområde 2, måste särskild uppmärksamhet i 
detaljplaneskedet ägnas åt de hydrologiska för-
hållandena (grundvattennivåer och avvattning). 
Höjdläget för ny bebyggelse bör studeras med 
beroende av möjliga framtida förändringar av 
havsvattennivån. 

Noteras. Dessa frågor kommer att utre-
das närmare i samband med kommande 
detaljplan. Länsstyrelsens rekommen-
derade lägsta golvnivå +2.5 meter be-
aktas. 

090211 Vägverket 
 
Vägverket har tagit del av programhandlingarna 
för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. 
Syftet med programmet är att belysa befintliga 
förhållanden för att övergripande kunna fastslå 
markanvändning för bostäder, verksamheter, 
hamn, kultur, service, samt natur och park.  
 
Vägverket ställer sig positiv till programförsla-
get, som innebär en förtätning i Mörbylånga. 
Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspek-
tiv eftersom det gynnar gång- och cykeltrafiken 
samt kollektivtrafiken. Förtätning kan därmed 
bidra till att biltrafiken och koldioxidutsläppen 
minskar och bidrar därmed till de uppsatta kli-
matmålen. Vidare innebär förtätning inom tät-
orten ett effektivt nyttjande av marken.  

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden delar 
vägverkets bedömning. 

Trafik  
Programmet omfattar ett stort område och en 
omfattande exploatering föreslås. Detta innebär 
en ökning av trafikmängder, vilket får konse-
kvenser både inom och utanför tätorten. Väg-
verket anser att kommunen i det fortsatta 
planarbetet bör göra en övergripande trafikut-
redning. Utredningen ska belysa framtida tra-
fikalstring och vilka konsekvenser en ökning av 
trafik innebär för Mörbylånga och för väg 136 
och väg 943 samt vilka åtgärder som kan kom-

Planprogrammets föreslagna föränd-
ringar bör ses över en längre tidsperiod.  

Då ett planprogram anger en framtida 
möjlighet till utbyggnad och inte en 
faktisk verklighet bör dessa korsningar 
studeras i samband med att planerna 
aktualiseras. Detta gäller främst kors-
ningen Köpmangatan/väg 943 då hu-
vudtrafikströmmen från Mörbylånga 
rör sig norrut mot Färjestaden och 
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ma att krävas. 1 programmet redovisas förslag 
på åtgärder längs med Köpmangatan, Skansga-
tan etc. Vägverket anser att kommunen även 
bör redovisa kopplingen vidare mot väg 136 
och väg 943.  
Exempelvis konsekvenserna rör korsningen 
Köpmangatan/väg 943 men även väg  
136 och om det kan komma att krävas några 
åtgärder i dessa korsningar.  

Ölandsbron. Detta innebär att förslaget 
till planprogram ej torde påverka väg 
136 nämnvärt. Då Vägverket är hu-
vudman för samtliga nämnda vägar bör 
en sådan studie göras i samarbete mel-
lan kommunen och Vägverket. En en-
kel åtgärd för att förbättra förhållande-
na i korsningen Köpmangatan/ väg 943 
idag skulle vara en siktröjning längs 
väg 943 mot söder. 

Gång- och cykeltrafik  
Ett sammanhängande, gent, säkert och tryggt 
gång- och cykelnät är viktigt för att man ska 
välja att gå och cykla kortare sträckor. Vägver-
ket anser att det i den fortsatta planeringen är 
det viktigt att kommunen binder samman Sock-
erbruksområdet med befintligt gång- och cy-
kelnät och att kommunen gör kompletteringar, 
om så krävs,  
för att man ska kunna gå och cykla till viktiga 
målpunkter inom tätorten.  

Frågan om ett sammanhängande tryggt 
och säkert vägnät för oskyddade trafi-
kanter kommer att beaktas och åter-
komma i samband med efterföljande 
detaljplaner och i kommande ÖP. 

Kollektivtrafik  
Kommunen bör underlätta för de boende att åka 
buss. För att man ska välja att åka buss framför 
bilen är det viktigt att man har nära till hållplat-
sen. Möjligheten att försörja området med kol-
lektivtrafik är viktigt att beakta i det fortsatta 
planarbetet.  
 
I övrigt har Vägverket inget att erinra mot före-
slaget program. 

Ett syfte med planprogrammet har varit 
att på längre sikt minska den tunga tra-
fiken genom köpingen. Den del som 
kommer att finnas kvar är kollektivtra-
fikens bussar. Inga planer finns att flyt-
ta bussterminalen. Detta innebär korta 
avstånd till linjesträckningen. En över-
syn över hållplatsernas placering kan 
dock bli aktuell på längre sikt. 

090119 Lantmäteriet 
 
Ingen erinran 

 

Noteras. 

090119 Kalmar läns museum 
 
Kalmar läns museum har tagit del av samråds-
handling “Reviderat planprogram för Socker-
bruksområdet och Mörbylånga hamn, Mörby-
långa kommun, Kalnar lön” och har inget att 
invända mot de huvudsakliga intentioner som 
uttalas i planprogrammet och i den bilagda vi-
sionen. Det är upplyftande att det tycks finnas 
en utbredd önskan att bevara hamnens karaktär, 
tillika många av de befintliga byggnaderna, 

 

 

 

Noteras. 
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både hos kommunens företrädare och i före-
ningslivet. Det är också positivt att planpro-
grammet refererar till rapporten “Mörbylånga 
kommuns industriarv “. I denna rapport utpekas 
hamn- och sockerbruksområdet som en av 
kommunens viktigaste industrihistoriska miljö-
er. Kalmar läns museum vill dock anföra ned-
anstående avseende planprogrammet.  
 
Planprogrammets utformning 
 
Planhandlingarna är svårlästa. Detta beror del-
vis på att information finns i så många olika 
handlingar, lagda som bilagor. Även i vissa 
andra avseenden tycks inte handlingen helt 
genomarbetad (stavfel, svårbegripliga hänvis-
ningar till illustrationer, krångliga meningar 
etc.). Den grundinformation som ges om områ-
det i behovsbedömningen, är i vissa avseenden 
tydligare än i själva planprogrammet. En up-
penbar brist är att det i handlingarna saknas en 
kartillustration där fastighetsbeteckningarna 
framgår tydligt, eftersom man ofta refererar till 
fastighetsbeteckningarna i texten. Fastighetsbe-
teckningarna borde framgå av illustrationspla-
nen. Aven de tre delområdena borde markeras 
på illustrationsplanen för att underlätta för läsa-
ren. 

 

 

Beskrivningen rättas och kompletteras 
med viss information från behovsbe-
dömningen.  

Områdesindelning införes på illustra-
tionskartan.  

Fastighetsbeteckningarna för hela plan-
området finns redan på illustrationskar-
tan, dock i litet format. Fastighetsbe-
teckningarna finns även på grundkartan 
över hela planområdet. Fastighetsbe-
teckningarna för hamnområdet införes 
på karta över hamnen i planbeskriv-
ningen. 

Planprogrammets sakinnehåll  
 
Kalmar läns museum menar att planprogram-
met borde:  
- Beskriva den befintliga miljöns grundläggan-
de kulturhistoria bättre.  
- Redogöra för områdets viktigaste kulturvär-
den (alternativt påtala behovet av att man sna-
rast definierar dessa värden genom en kulturhi-
storisk utredning).  
- Peka på möjligheten att skydda områdets kul-
turvärden genom särskilda planföreskrifter i 
kommande detaljplaner.  
- För de byggnader där man tydligt uttalar sig 
för ett bevarande, borde man även föreslå att 
rivningsförbud och relevanta skyddsföreskrifter 
införs i kommande detaljplaner.  
- För vissa byggnader framgår inte tydligt vilka 
intentioner man har. Ett exempel är Betforlagret 

 

 

Närmare inventeringar samt eventuella 
föreskrifter utföres i samband med 
kommande detaljplaner. 

Text angående möjlighet att införa 
skyddsföreskrifter i kommande detalj-
planer införes i beskrivningen.  
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(nuvarande återvinningsstationen.)  
- I de fall där rivning föreslås borde man samti-
digt föreslå att dokumentationer görs.  
 
Kulturhistorisk beskrivning  
Det är bra att planprogrammet inledningsvis ger 
viss historik. Det är dock önskvärt att man ut-
vecklar den historiska beskrivningen av områ-
det och dess byggnader. Genom att man bilagt 
en 
Byggnadsinventering (Bilaga 6) till program-
met ges en historisk beskrivning av några av 
hamnbyggnaderna. Många fler kulturhistoriskt 
intressanta byggnader finns dock inom planom-
rådet. I vissa fall kan man av namnet på bygg-
naderna ana deras bakgrund (ex: “Kamerala 
villan”), medan det i andra fall är omöjligt att 
förstå byggnadernas historiska kontext. Ett par 
exempel är ålderdomshemmet “Villa Viktoria” 
och de angränsande enfamiljshusen i område 3 
Dessa byggnader är i själva verket sockerbru-
kets disponentvilla respektive ett antal enhetligt 
utformade bruksarbetarbostäder, miljöer som är 
av största betydelse för att spegla Mörbylångas 
karaktär av bruksort. 

Sannolikt finns mycket fakta och histo-
rik kring hamnen och sockerbruksom-
rådet redan idag. All denna kunskap är, 
vad kommunen erfar, ej sammanställd 
till en för hela området samlad doku-
mentation. Det vore positivt om kom-
munen tillsammans med föreningar och 
sockerbrukets huvudman m. fl. kunde 
verka för att en sådan samlad dokumen-
tation kunde komma till stånd. En så-
dan skulle vara till stort värde för både 
dagens och morgondagens Mörbylång-
abor. 

En sådan fullständig historik har ej 
kunnat utföras inom ramen för detta 
planprogram utan får ses som ett eget 
projekt. 

Planbeskrivningen kompletteras med  
text avseende benämningar på dessa 
byggnader. 

Områdets kulturvärden  
Genom att planprogrammet redogör för de åt-
gärdsförslag som ställts upp i ”Mörbvlånga 
kommuns industriarv” pekar man både på vik-
ten av att vidare utreda hamnbyggnadernas kul-
turhistoriska värde och på möjligheten att 
skydda den befintliga sockerbruksbebyggelsen i 
kommande planer. Man borde i planprogram-
met kunna utsträcka dessa ambitioner till att 
gälla all bebyggelse inom planområdet, inte 
enbart det som direkt uppfattas som industri- 
och hamnbyggnader.  
 

Kommunen instämmer. Planbeskriv-
ningen kompletteras.  

Närmare beskrivning och inventering 
sker dock i samband med kommande 
detaljplaner, då även planbestämmelser 
och användningssätt skall fastställas. 

“Byggnadsinventeringen” (Bilaga 6) omfattar 
endast ett fåtal byggnader. Handlingen säger 
inget om byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Exempelvis uttalas inget om vilka byggnader i 
området som är viktigast att bevara ur kulturhi-
storisk synvinkel eller vilka kvaliteter i miljön 
som bör värnas. 

Bilaga 6 ”Byggnadsinventeringen” 
utgör framförallt en ”presentation av de 
viktigaste byggnaderna i vid hamnen 
och är ej menad som en fullständig 
kulturhistorisk dokumentation av varje 
byggnad. Den är följaktligen endast 
kallad ”Byggnadsinventering” 
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Den “Byggnadsteknisk utredningen” (Bilaga 4) 
berör endast tre byggnader/fastigheter och 
handlingen gör ingen bedömning av byggna-
dernas bevarandevärde, endast av deras teknis-
ka kvalitet samt rivningskostnader. Därför blir 
det märkligt då man på sid. 28 hänvisar till den 
byggnadstekniska utredningen för en mer detal-
jerad beskrivning av byggnadernas kvalitet och 
bevarandevärde. 

Utredningens syfte är just att dokumen-
tera den byggnadstekniska statusen hos 
de mest komplicerade byggnaderna i 
området, detta även kopplat till ekono-
mi. Den tekniska statusen är trots allt 
en viktig faktor i fråga om kvalitet och 
bevarandevärde samt möjligheter till att 
eventuellt konvertera byggnaderna till 
ny användning.  

Silobyggnader  
I avsnitten om de två silobyggnaderna (Sjö-
mannen 5 och Lotsen 7), borde man tillägga att 
byggnaderna representerar ansenliga kulturhi-
storiska värden och att de sannolikt även äger 
ett kommersiellt värde i så måtto man genom 
en ombyggnad av dem kommer att kunna er-
bjuda lokaler/bostäder med en mycket speciell 
kulturhistoria. En nybyggnad, om än inspirerad 
av de befintliga byggnaderna, kommer aldrig 
att få denna typ av exklusivitet, vilket man bör 
väga in vid ett eventuellt rivningsbeslut. 

Silobyggnadernas betydelse för karak-
tären i hamnen finns beskrivet i plan-
programmet. Hänvisning finns även till 
utredningen ”Mörbylånga kommuns 
industriarv” där byggnaderna är be-
skrivna. 

Den byggnadstekniska utredningen 
visar att en ombyggnad kan bli kompli-
cerad. Erfarenhet från liknande bygg-
nader i andra kommuner vittnar om 
svårigheter att konvertera dem till ny 
användning.  

Planprogrammet uttalar varken att 
byggnaderna skall bevaras heller att de 
skall rivas.  

Fasta fornlämningar och övriga kulturhistoris-
ka lämningar  
Att det inte finns några registrerade fasta forn-
lämningar eller kulturhistoriska lämningar inom 
området innebär inte att det inte finns några 
sådana. Oupptäckta och oregistrerade lämning-
ar kan finnas, t.ex. under mark Man bör därför 
formulera sig: Inga kända fasta fornlämningar 
eller kulturhistoriska lämningar finns inom om-
rådet. Mindre än en halv kilometer från plan-
programmets sydvästra gräns finns en förhöj-
ning, med nummer RAÄ 77 i Riksantikvarie-
ämbetets formlämningsregister, där enligt upp-
gift resterna efter Mörbylånga skans ska finnas. 

 

 

 

 

Text i planbeskrivningen korrigeras. 

 

 

 

Överhuvudtaget är inget känt angående områ-
dets potential beträffande lämningar med mari-
tim anknytning (hamn, bryggor, vrak ete.,jfr 
fynd i Färjestadens hamn)  
- det kartan visar är att i planområdets norra del 
finns en igensatt havsvik där en bäck/å rinner 

Noteras. 

Frågan om kulturhistoriska lämningar 
kommer att behandlas i efterföljande 
detaljplaner 
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ut, d v s kanske ett möjligt äldre hamnläge. Det 
är också osäkert hur mycket av ursprunglig 
orörd mark som finns bevarad invid tätorten, 
något en historisk kartstudie med fältbesiktning 
skulle kunna besvara. 

090211 Polismyndigheten i Kalmar län 

Ingen erinran. 

 

Noteras. 

090213 Skogsstyrelsen 
 
Ingen erinran. 

 

Noteras. 

090219 Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka försla-
get. 

 

Noteras. 

090224 Ölands kommunalförbund och 
Räddningstjänsten 
 
Lägsta golvnivå vid byggnation i området bör 
vara + 2,5 meter. 

 

Lägsta golvnivå +2,5 m beaktas i kom-
mande detaljplaner. 

SRVFS 2007:5; "Statens räddningsverks all-
männa råd och kommentarer om utrustning för 
vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplat-
ser och liknande vattennära anläggningar", bör 
följas avseende val och omfattning av utrust-
ning för vattenlivräddning i området. 

Noteras. Informationen delges tekniska 
förvaltningen för att beaktas i ett ut-
förandeskede. 

SRVFS 2006:3; "Statens räddningsverks all-
männa råd och kommentarer om brandskydd i 
gästhamnar", bör följas avseende, val och om-
fattning av utrustning för brandskydd samt ut-
förande av båtplatser i området. 

Noteras och beaktas vid kommande 
genomförande. 

VA-norm avseende brandvattenförsörjning för-
utsätts följas vid anläggning av VA-nät i områ-
det 

Beaktas i kommande detaljplaner och 
genomförandebeskrivning. 

090226 TeliaSonera Skanova Access AB 
 
TeliaSonera Skanova Access AB har inget att 
erinra avseende planprogrammet efter revide-
ring.  
Inom område 1 och 3 finns idag befintliga kab-
lar som ansluter till fastigheter som vid föränd-
ring av användandet kan återanvändas till de 
nya fastigheterna efter kontakt med TeliaSonera 

 

 

Noteras. 
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Access AB. 
Inom område 2 finns inga kablar att ta hänsyn 
till. 
090226 E.ON 
 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkom-
na remisshandlingar enligt ovan och har följan-
de synpunkter. 
 

 

 

Noteras. 

Inom område med nuvarande bebyggelse finns 
ett befintligt elnät med 10 kV och 0,4 kV jord-
kablar mestadels i gatumark, samt 2 transfor-
matorstationer, enligt bifogad karta. 

Den ena benämnd "MBA-008 Parken" som 
ligger i hamnområdet mitt emot Magasinsgatan 
1, samt "MBA-005 Trollhättan N" mitt emot 
Bruksgatan 4.  

Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 
2008:1 kap 1 vilket hänvisar till Högspännings-
handboken SS 421 01 01 ska avståndet från 
transformatorbyggnad till brännbar byggnads-
del eller brännbart upplag uppgå till minst 5 
meter.  

E.ON hemställer att befintliga transformatorsta-
tioner skyddas i detaljplan genom E-områden, 
där ovan angivna mått uppfylles samt att det i 
planbestämmelserna anges att "inom med E 
betecknat område får inte brännbara byggnads-
delar eller brännbart upplag uppställas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga kablar och transformatorsta-
tioner kommer att vidare studeras och 
beaktas vid kommande detaljplanarbe-
te. Lämpliga planbestämmelser kom-
mer att införas i kommande detaljpla-
ner. 

För den föreslagna nya bebyggelsen erfordras 
ett nytt elnät med en ny transformatorstation i 
delområde 2. 

En lämplig nätutformning kan vara att ansluta 
den nya nätstationen via en ny 10 kV slingmat-
ning mellan "MBA-008 Parken" och "MBA-
005 Trollhättan N". 

Noteras. 
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Val av sträckning och placering av nätstation 
kan avvaktas tills detaljplanering av området 
görs. Vi förutsätter även en samplanering av 
utbyggnadsetapperna för anslutning till vårt 
befintliga elnät. 

 

Samråd angående lämplig utformning 
och placering kommer att ske i sam-
band med detaljplanen. 

 

 

090226 KSRR, Kalmarsunds regionens ren-
hållare, 
 
Vid detaljplaneringen för området förutsätter 
KSRR att vägar, vändplaner, soprum etc utfor-
mas enligt bifogade ”Regler och rekommenda-
tioner för avfallsutrymmen och transportvägar 
mm.” 

 

 

KSRR:s regler och rekommendationer 
kommer att följas vid kommande de-
taljplaner och vid bygglovprövning. 

 

I planprogrammet sägs att ”ny lokalisering för 
återvinningscentralen kan bli aktuell. ” Om 
detta ska ske så måste KSRR i mycket god tid, 
dvs ca 3 år innan befinglig ÅVC skall omloka-
liseras, få besked från Mörbylånga kommun om 
vad den nya ÅVC:n ska förläggas. Anledningen 
är att samråd, tillståndsansökan, eventuellt de-
taljplanearbete, projektering och byggande tar 
ca 3 år. 

 

 

Kommunen kommer att verka för att ett 
nytt läge för återvinningscentralen tas 
fram snarast i samråd med KSRR. 

090226 Sjöfartsverket 
 
Sjöfartsverket har tagit del av rubricerade ären-
de och har inget att erinra vad gäller föränd-
ringar i planprogrammet. 

 

 

Noteras. 

Hamnens nyttjande av farledsavgiftsbetalande 
fartygstrafik har under de sista åren varit spar-
samt. Under 2008 kan vi notera endast ett an-
löp. Planprogrammet kommer att leda till ytter-
ligare minskning av betalande trafik och kvar 
återstår då endast fritidsbåtar och annan lo-
kal/regional trafikbild. 
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Sjöfartsverket anser därmed att det finns anled-
ning att diskutera ett överlämnande av de sju 
(7) sjömärken som leder in till Mörbylånga 
hamn från ett statligt ansvar till att vara en 
kommunal angelägenhet. 

 

Kommunen kommer att i samråd med 
sjöfartsverket med Sjöfartsverket beslu-
ta om utförande och övertagande av 
sjömärken vid en eventuell framtida 
övergång till fritidshamn. 

090303 Kultur- och fritidsnämnden, Kerstin 
Olofsson 
 
Kultur- och fritidsnämnden har följande syn-
punkter på planprogrammet. 

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar förslaget 
och hoppas att det utgör en början på en positiv 
utveckling av hela Mörbylånga samhälle. Det är 
ett samhälle med stora kvaliteter. Nästan hela 
planområdet är kommunägt vilket ger goda 
möjligheter att kontrollera den utveckling som 
sker i området. Planen i sin helhet präglas av 
miljöer för bostäder och miljöer för rekreation, 
kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden 
påminner om hur stor del av området som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
Nämnden är mycket angelägen om att delta på 
alla nivåer i det kommande planeringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

Föreningslivet 
Programmet ger föreningarna fortsatt goda möj-
ligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet 
vilket är viktigt eftersom de bidrar till den posi-
tiva utveckling som är ett av syftena. 

 

Noteras. Miljö- och byggnadsnämnden 
instämmer. 

Fritidsgården med omnejd 

Fritidsgården Zokker har arbetat fram ett för-
slag på hur ungdomarna vill se sin närmiljö 
utformad och det finns också inklippt i förslaget 
till planprogram. I planprogrammet finns en 
acceptans för de tankar och idéer som fritids-
gården framför. Det är viktigt.  

Det är betydelsefullt att hela det område som 
utpekats för "Verksamhet Kultur Fritid" också 
på sikt får utvecklas i den riktningen. Eftersom 
fritidsgården har problem att få tillgång till ut-
omhusmiljöer som är tryggade, från trafik i 
första hand, behöver man även en diskussion 
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om hur man redan idag skulle kunna tillgodose 
det behovet. Det är positivt att man föreslår en 
rivning av intilliggande plåtbyggnad vilket kan-
ske redan på kort sikt kunde ge det utomhusom-
råde som fritidsgården behöver. Det är viktigt 
att den byggnation som tillkommer i området 
överensstämmer med områdets karaktär.  

Cirkulationsplatsen sydost om Zokker kommer 
förhoppningsvis att underlätta tillfarten till fri-
tidsgården. Idag finns ingen bra hänvisning till 
fritidsgården eftersom vägverket inte godkän-
ner skyltar utan hänvisar till en gatuadress som 
inte förefaller besökare särskilt logisk. Mindre 
gynnsamt är den genomfartstrafik som skär 
genom området från söder mot bostadsområdet 
i norr. Den skär av kontakten mot nordväst och 
isolerar fritidsgården från rekreationsområdet i 
nordväst. 

 

 

I samband med tillkomsten av cirkula-
tionsplatsen men även den nya lokalga-
tan som blir en av tillfarterna till bostä-
derna i norr, kommer det att bli möjligt 
att tydliggöra och särskilja platser, 
kvarter och gaturum vilket skapar en 
tryggare miljö.  

Gatan kommer ej att bli ”genomfarts-
led” utan gestaltas som lokalgata. Den 
kommer heller ej att trafikeras av tung 
trafik då endast bostäder planeras norr-
ut. Mått på gaturummet kommer att 
medge väl definierade gångbanor. 

Bruksparken med rekreationsområdet i söder 

Bruksparken/Naturparken med området 
Park/Evenemang i söder, kan synas som v ä l  
tilltagna områden. Det kanske kan locka till en 
tanke om att begränsa områdets storlek och 
delvis planera för bebyggelse. Den tanken finns 
inte med i planprogrammet, vilket är mycket 
bra och det är viktigt att den tanken inte väcks i 
ett senare skede.  

Det är viktigt att komma ihåg att hela Mörby-
långa samhälle är inhägnat med antingen vatten 
eller omgivande odlingsmark och det måste 
finnas goda förutsättningar i samhället till re-
kreation och rörelse i en kultiverad natur. Vik-
tigt är även då Brukspromenaden och Mörby-
långaleden som ger möjlighet att knyta an till 
naturområden utanför samhället. Uppställnings-
platsen för cirkus och hästtävlingen kanske kan 
ifrågasättas med hänvisning till arrangemang-
ens tillfälliga karaktär. Men det är profilska-
pande aktiviteter av betydelse för Mörbylånga 
samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer. 



 
 2009-03-12 13 (34) 
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 Dnr 08/903 

  

Adress Telefon Telefax Konto Org nr 
Mörbylånga Kommun  0485-472 71 Pg 3 26 14-0 212000-0704        
386 80 MÖRBYLÅNGA 0485-470 00 (vx) E-post Bg 991-1876 
  miljo/bygg.forvaltning@morbylanga.se 

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Brukspromenaden med strandsträckan 

Brukspromenaden och Mörbylångaleden som 
inramar planområdet i norr och nordväst är cen-
trala och viktiga leder för boende och besökare 
och blir självklart av ännu större vikt vid explo-
ateringen av området med bostäder. Inga be-
gränsningar får göras för framkomlighet eller 
tillgänglighet. Enligt uppgift kommer en vat-
tenutredning att genomföras och kultur- och 
fritidsnämnden ser med intresse på utredning-
ens resultat. Om en vattenutredning pekar på 
möjligheter att göra hela kuststräckan mer till-
gänglig för allmänheten är det naturligtvis ett 
uppskattat inslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1. 

Badplatser i Mörbylånga samhälle 

Mörbylånga simsällskap har lämnat ett förslag 
på hur man vill se sin verksamhet utvecklad i 
norra delen av hamnen. Föreningen har idag en 
anläggning väster om hamnen men menar att 
vindförhållanden är svåra vid den befintliga 
badplatsen. Man skriver "Tyvärr råder ofta hår-
da västliga vindar, som utsätter bryggorna för 
onormalt slitage". Boende i Mörbylånga skriver 
”Intill hamnen i Mörbylånga köping finns ett 
mycket fint grönområde vid vattnet. Badmöj-
ligheter finns där i viss mån. En mycket fin 
sandbotten. ... Närmast land blåser tyvärr sjö-
gräs upp i stora mängder och ruttnar. Men vid 
de vanligaste västliga vindarna blir sjögrästäck-
et för tjockt för att bad ska vara angenämt".  

Ang den planerade piren så är det viktigt att 
notera att det som i första hand saknas och som 
efterfrågas av barnfamiljer är sandstranden där 
barnen kan leka på stranden och vistas i vattnet 
utan hinder. Att det är långgrunt är snarare en 
fördel för barnfamiljer än en nackdel. De flesta 
stränder på södra Öland har bryggor men dåliga 
villkor för barn att leka i sanden på en strand. 
Men om en brygga/pir kan medverka till för-
bättrade villkor för funktionshindrade är det en 
stor fördel. Vi har endast en handikappvänlig 
badplats i kommunen. Det kan emellertid vara 
lämpligt att göra en översyn av alla badmöjlig-
heter i hela samhället vid ett och samma tillfälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punk nr 1. 
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innan man fattar beslut om utveckling av fler 
badplatser. Även campingen i den södra delen 
av samhället har behov av en bra badplats. 
Badplatser måste skötas och om det inte finns 
ett privat ansvar blir det ett kommunal åtagan-
de. Har man etablerat en badplats är det mycket 
svårt att upphöra med skötseln. 

Parken och Kulturdagarna 

Planprogrammet föreslår att inhägnaden kring 
parken tas bort för att öka tillgängligheten för 
allmänheten. Det kan vara lämpligt att informe-
ra sig om föreningen Kulturdagarnas uppfatt-
ning om inhägnaden innan man beslutar att ta 
bort den. Inhägnaden ger föreningen möjlighet 
att ta inträde till arrangemang och kan ha bety-
delse för föreningens ekonomi. Friggebodarna 
som finns i parken har placerats där av före-
ningen Kulturdagarna och används av förening-
en i olika sammanhang. De aktiviteter som an-
ges för parken med en mer ''anlagd" och kulti-
verad parkdel som kan få karaktär av "botanisk 
trädgård" kräver skötsel och engagemang från 
någon enskild eller förening. Om detta inte 
sköts finns stor risk att utvecklingen snarare gör 
parken mindre attraktiv. Som man kan förstå av 
trädens storlek har parken under lång tid haft 
den karaktär den har idag och det är inte garan-
terat att det blir en förbättring om man tar bort 
träd och vill ge parken ett annat innehåll. De 
förändringarna bör studeras innan man beslutar 
om dem. 

 

 

 

 

 

 

En lösning i samförstånd med berörda 
föreningar är förmodligen en förutsätt-
ning för att kunna genomföra pro-
grammets intentioner. 

En kultiverad ”mera anlagd” parkdel är 
avsedd att kunna anläggas i anslutning 
till parken och till kvarteret Hotellet 
samt tennisbanorna. Planprogrammet 
visar på en möjlighet att utveckla om-
rådet med tanke på mera boende, mera 
besökande och en utveckling av park 
och föreningsliv. Frågan bör behandlas 
vidare i anslutning till kommande de-
taljplanarbete. 

Hamnområdet 

Hamnen utgör, vilket planprogrammet beskri-
ver, en viktig utgångspunkt för boende i Mör-
bylånga. Det är väl känt att många Mörbylång-
abor tar "en sväng runt hamnen" i samband med 
att man åker hem. Det finns ständigt bilar i om-
lopp i hamnområdet och inte i första hand för 
att uträtta ärenden utan för att besöka hamnen. 

 

 

Noteras. 
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En planering som medverkar till och underlättar 
för aktiviteter, liv och rörelse i hamnen skulle 
uppskattas av alla boende i Mörbylånga. Det är 
bra att planprogrammet värnar om ytor för fritid 
och bebyggelse för kulturändamål. Kombina-
tionen av bostäder, kultur och fritid i hamnom-
rådet är givande och viljan att i möjligaste mån 
behålla byggnaderna i hamnen är viktigt. Det 
finns emellertid en risk att bevarandeaspekten 
kommer att underordnas den ekonomiska 
aspekten i samband med en exploatering vilket 
vore olyckligt. Planprogrammet bygger vidare 
på de kvaliteter som redan finns i samhället 
söder om planområdet. Det tar tillvara och ut-
vecklar de kvaliteter som en gammal han-
delshamn har etablerat och ger möjlighet till ett 
bibehållande av den identitet som kännetecknat 
områden under lång tid. Hamnen och koppling-
en till lantbruket har åstadkommit en specifik 
miljö som planprogrammet vill ta till vara vil-
ket är mycket positivt. Det är viktigt att det 
syftet följer med i kommande detaljplanering 
och inte rationaliseras bort med hänvisning till 
ekonomiska förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punk nr 2. 

090303 Naturskyddsföreningen Öland 
 
Naturskyddsföreningen Öland har ytterligare 
studerat samrådshandlingarna för planpro-
grammet. Föreningen har inte funnit några skäl 
att ompröva vår tidigare uppfattning och vill 
här bara påminna om de synpunkter och förslag 
för programmet som lämnades i brev till kom-
munen.  

Synpunkter inkomna 081125 från Natur-
skyddsföreningen efter dialogmöte 081106. 

Enligt uppgifterna vid dialogmötet 081106 har 
Mörbylånga kommun fått ett förslag till bebyg-
gelse i området norr om Sockerbruksområdet. 
Förslaget innefattar en mycket tät radhusbe-
byggelse med tillfartsvägar från Köpmangatan 
tvärs över f d fabriksområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkommet förslag hörande till förfrågan 
om markavtal presenterades på mötet. 

I kommunens översiktsplan, som nyligen fast-
ställdes, ligger hela den föreslagna bebyggelsen 
på mark som är avsatt som "rekreationsområ-

I kommunens översiktsplan antagen -07 
är området avsett för rekreation och 
avsikten var att tillskapa en golfbana.  
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de." Mindre ytor inom detta område är dessut-
om markerade som "värdefull naturmiljö." 
Strandskydd gäller för nästan hela den berörda 
ytan. 

Då översiktsplanen ej kan anses aktuell 
i detta avseende krävs att nytt förslag 
presenteras i ett planprogram. 

Strandskydd gäller 300 meter från 
strandlinjen. Ang strandskydd se Läns-
styrelsens yttrande. 

Sockerbruksdammarna har nyligen ställts i ord-
ning som ett attraktivt rekreationsområde med 
höga värden som ströv- och motionsområde 
och plats för naturstudier, framför allt för sko-
lorna i köpingen. Det är välkänt i ornitologiska 
sammanhang för stor rikedom på fåglar året 
om. Det finns med som en fast observations-
punkt i Artportalen, den rikstäckande datanäts-
baserade platsen för inrapportering av fåglar. 
Den säregna vegetationen är också unik med 
täta snår av framför allt fläder. Genom socker-
brukets deponeringar av slam och jordrester 
från bettvätten har floran fått en stor variations-
rikedom. 

Iordningställande av ”Bruksparken” 
fortgår. Området beräknas få ytterligare 
kvalitéer genom att de befintliga dam-
marna kommer att ingå i ett system av 
fördröjningsdammar för avrinningsare-
alerna öster om Mörbylånga. Den ut-
ökade arean av vatten kan komma att 
gynna fågellivet ytterligare. Då vegeta-
tionen kommer att delvis förändras 
kommer sannolikt även fågelfaunan att 
ändras. Arter som Kärrsångare som 
trivs bäst bland Hundkex kan minska. 
Andra arter som trivs med öppnare vat-
ten kan i stället öka i området. Idag 
utgör området ingen speciell häckfågel-
lokal utan utgör framförallt en rastplats 
för sträckande fåglar Alternativa rast-
platser finns i närområdet t ex söder om 
tätorten. De nytillkommande vattenom-
rådena kan istället sannolikt locka flera 
häckande arter såsom olika arter av 
doppingar och ankor. Fåglar rastar idag 
även längs kusten dvs i anslutning till 
den föreslagna strandpromenaden. 

Floran kännetecknas idag främst av 
kväveälskande växter som nässlor, flä-
der och hundkex. Tidigare har hela 
strandområdet utgjorts av betade 
strandängar, dvs. ett tidigare öppet 
landskap. Det som vi ser idag är en 
följd av industrihanteringen. Eftersom 
konkurrensen var liten etablerade sig en 
riklig flora av lättetablerade växter på 
den tippande jorden.  

Det som på kartan är markerat som 
”naturpark” avses behålla sin karaktär. 
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Strandpromenaden från hamnen längs stranden 
och upp mot Kleva strandväg utnyttjas mycket 
frekvent av olika grupper av invånare: Prome-
nerande, motionärer, hundägare, cyklister, tu-
rister, dagisgrupper och skolklasser. Vegetatio-
nen längs strandpromenaden är omväxlande 
och fågelrikedomen påtaglig. 

Se gemensamma kommentarer, punkt 
nr 1. 

 

 

 

Enligt det aktuella förslaget till bebyggelse 
skulle en stor del av vegetationen runt själva 
dammarna tas bort och ersättas av körvägar, 
garagebyggnader, gångvägar och kultiverade 
parkytor.  

Naturskyddsföreningen anser att med hänsyn 
till strandskyddet bör inte bebyggelse tillåtas 
mer än i den allra östligaste delen av det till-
tänkta området. I stället kan byggande planeras 
norrut, just väster om Kleva strandväg och i 
talldungen öster om vägen. Kontakten med 
strand och vatten kan arrangeras genom gång-
vägar genom öppen, mer eller mindre naturlig 
vegetation. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 3. Se även länsstyrelsens ytt-
rande. 

Tillfart med bil till området borde kunna skapas 
med en infart direkt från vägen mot Färjesta-
den. Att belasta den redan hårt ansträngda 
Köpmangatan med trafik till ytterligare 250 
fastigheter är klart olämpligt. 

Den föreslagna exploateringen i norra 
viken anses inte påverka Köpmangatan 
i den omfattning att en egen infart skul-
le anses nödvändig. 

Dessutom finns en annan aspekt med 
en infart från Köpmangatan till norra 
delen av planområdet. Det är att få ner 
människor till köpingen, på så sätt ska-
pa ett mer folkliv i centrum, bredda 
underlag för näringsidkare osv. 

Runt själva dammarna bör en bred zon av nuva-
rande vegetation lämnas orörd i samma ut-
sträckning som i det nyanlagda rekreationsom-
rådet. 

Vegetationen kommer i princip att 
lämnas orörd i vad som benämns ”Na-
turpark”. Exakta gränser och gestalt-
ning av övergången mellan de olika 
användningsområdena bestäms i kom-
mande detaljplaner. 

Strandpromenaden måste säkras för fortsatt 
användning av alla invånare. Vegetationen 
längs vägen far inte förvandlas till en trist, art-
fattig gräsyta - som dessutom skulle behöva 
intensiv skötsel. 

Se gemensamma kommentarer under 
punk nr 1. 
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Man kan spåra en tendens i tiden att vilja bygga 
hus ända fram till strandkanten vid hav och 
sjöar. Hammarby sjöstad i Stockholm, Bo 01-
området i Malmö och bebyggelsen på Helsing-
borgs strandlinje norr om hamnen är exempel 
på detta. I Kalmar finns det på Varvsholmen 
redan bebyggelse i samma anda. Strandskyddet 
tas bort för att ge plats åt villor i strandkanten 
vid sjöar och hav. Regeringen planerar ytterli-
gare försvagning av strandskyddet. 

 

 

 

Regeringens förslag beräknas träda i 
kraft 2009-07-01. Lättnader gäller ej 
Öland. 

 

Naturskyddsföreningen ser med oro på denna 
utveckling. Vetenskapens varningar om stigan-
de havsnivåer tycks inte ha nått fram till plane-
rare och byggare. Det tycks dessutom finnas en 
obehaglig strategi i exploatörernas agerande. 
Man presenterar planritningar och byggnadsty-
per och planerar markköp. Man visar visioner 
om hur härligt livet ska levas i de tänkta områ-
dena långt innan detaljplanen är påbörjad. Vi 
har en känsla av att man försöker föregripa den 
demokratiska processen så att det sedan blir 
svårt för beslutsfattarna att hålla emot. Kanske 
alltför många löften då har lämnats, för många 
förväntningar har väckts och stora belopp har 
lagts ner i arkitektfirmornas arbete och byggfö-
retagens planering. 

 

 

 

 

 

 

Kommunen följer LST:s rekommende-
rade lägsta nivå för färdigt golv +2,5 
meter vid all planering. Se Länsstyrel-
sens yttrande ovan. 

Planeringen av Norra Viken i Mörbylånga ser 
ut att vara ett exempel på detta arbetssätt. Om-
rådet väster och norr om Sockerbruksområdet 
är avsatt som rekreationsområde och värdefull 
naturmiljö i översiktsplanen. Dessutom gäller 
strandskydd för större delen av ytan. Ändå tar 
kommunen upp förslagen på bebyggelse, arki-
tektkontor engageras av exploatören och avtal 
skrivs om markköp. Inte förrän nu, ett halvår 
efter att planeringen startade, tas frågan upp för 
samråd med kommunens invånare. 

Planeringsprocessen är styrd av Plan- 
och bygglagen. Lagstiftningen har bl a 
en stark fokus på hållbar samhällspla-
nering, god markhushållning samt den 
demokratiska processen.  

Kommunen betonar och informerar om 
denna demokratiska process i samtal 
med intressenter. 

Miljö- och byggnadsnämnden strävar 
även efter att verka i ett öppet och in-
formativt arbetssätt. De tidiga inbjud-
ningarna till dialogmöte är ett sådant 
exempel.  

Det går att skapa boende med känsla av närhet 
till sjö och hav utan att göra våld på strand-
skyddet. Öppna marker mellan hus och strand 
kan skapa havsutsikt. På enkla och väl anpassa-
de gång- och cykelvägar kan man lätt nå stran-

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1. Se även länsstyrelsens ytt-
rande. 
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den. Värdefull natur kan bevaras med omtänk-
sam planering. 

090205 Vulkanus 1, Karl Mjörndal 
 
Hamnen i Mörbylånga är samhällets största 
attraktion både för turister kommunens invåna-
re. Hamnen måste hållas tillgänglig och kännas 
som “allas mötesplats”.  
Bebyggelse i anslutning till hamnen måste gö-
ras så att öppenheten till och runt hamnen inte 
förloras.  
Vision och planförslag för Mörbylånga hamn 
kommer att skapa liksom i norra hamnen  
i Färjestaden ett “privat område” för de där 
boende, som ingen av kommunens övriga invå-
nare längre besöker.  
I Färjestaden har “det allmänna” fått en mycket 
fin hamn i södra delen med restaurang  
och utrymmen för aktiviteter. I Mörbylånga 
försvinner alla sådana gemensamma ytor  
i hamnen. Med detta planförslag blir den “pri-
vatiserad”  
Stranden och grönområdet väster om hamnen 
och strandpromenaden används idag  
av kommunens invånare som bad och rekrea-
tionsområde. Turister stannar och fikar.  
Attraktionen är hamnen och båtarna som idag 
på ett fint sätt kombineras med havsbad och 
lekar -tillgängligt för alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer avseende hamnens betydelse som 
allmäntillgängligt område. Området 
väster om hamnen samt kajerna kom-
mer även fortsättningsvis att vara till-
gängligt för allmänheten. 

 

Se vidare gemensamma kommentarer 
under punkt nr 1. 

Ett mycket bra exempel på exploatering av en 
hamn är Mönsterås. Där har all ny  
bebyggelse lagts på ett sådant avstånd från själ-
va hamnbassängen att de inte generar aktivite-
ter från besökande invånare och båtfolk. I 
Mönsterås har hamnen från att ha varit ett fult 
industriområde blivit en gemensam samlings-
punkt med grillplatser och grönområde med 
mycket parksoffor och lekplatser för barn.  
Samma öppenhet kan skapas i Mörbylånga 
hamn om exploateringen begränsas till de  
två husgrupper som planerats direkt söder och 
sydost om segelladan. Gruppen om  
tre huslängor söder om hamnbassängen bör ej 
bebyggas utan istället användas till  
fritidsaktiviteter till gagn för alla  
Är detta ej möjligt av ekonomiska eller andra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 4. 
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av oss ej kända skäl, så måste definitivt  
husraden längst i väster söder om hamnbas-
sängen uteslutas och detta markområde integre-
ras med badplatsen och västra piren.  
 

 

Den naturliga badplatsen är väster om hamnen 
och kan inte ersättas med en pir norr om ham-
nen. Detta område är lite av en “baksida” på 
grund av industribyggnader och all därmed 
tillhörande tung trafik mm.  
Hamnen i mörbylånga är vår gemensamma 
tillgång och måste hållas öppen för alla 

På sikt är planprogrammets intention 
att förändra förhållandena vid norra 
viken så att detta blir en integrerad del i 
tätorten. Idag präglas platsen fortfaran-
de av sockerbrukets lokalisering. 

Se vidare gemensamma kommentarer 
under punkt nr 1. 

090206 Draken 2, Bertil Bredmar 
 
Jag hoppas att den unikt fina Fläderstigen får 
finnas kvar även i framtiden.  
Fläderstigen är stigen i det västra området strax 
väster om f d dammarna i sockerbruksområdet 
med start nära konsthallen och fram till åkrarna 
längre norrut efter stranden.  
Det är nog den finast begivenheten i hela Mör-
bylånga samhälle, doften från blommande flä-
derträd, utsikten över sundet, skuggan i dikena 
med de båda broarna. Unikt och så fint.  
 
Jag tror inte att man måste vara sommarölän-
ning för att uppskatta värdet av stigen och dess 
enastående miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1 och 3. 
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090226 Södra Ölands Konstförening 
 
Mörbylånga kommun har aktualiserat ett för-
slag till revidering av planprogrammet för bl.a. 
Mörbylånga hamn. Informationsmöten har fö-
revarit och bl.a. föreningar har getts möjlighet 
att framföra sina synpunkter på förslaget. 

Konsthallen. 

Södra Ölands konstförening (SÖK) har tidigare 
avgivit ett yttrande i ärendet i vilket främst, för 
SÖK's del, behov av VA-anslutning till konst-
hallen och tillgång till WC framfördes. En till-
byggnad av pentry och isolering av byggnaden 
föreslogs också. Härutöver vill vi nu framhålla, 
att en uppsäkring av byggnadens el.-nät erford-
ras för att, för såväl konstverk, besökande som 
personal, kunna hålla byggnaden erforderligt 
uppvärmd. 

SÖK's verksamhet är vida känd och de 5-6 ut-
ställningar som föreningen arrangerar besöks av 
över 2000 personer varje år. 

För många besökare (varav många långväga 
ifrån) är det förvånande, att konsthallen i Mör-
bylånga inte kan erbjuda ens de mest primära 
moderna bekvämligheter. 

För SÖK och Mörbylånga är det genant. 

SÖK förutsätter att ovanstående synpunkter 
arbetas in i planen. För om dessa inte beaktas i 
denna plan, när kan då konstföreningens öns-
kemål tillmötesgås? 

Det möte om konsthallen som aviserades vid 
det senaste info-mötet, ser vi fram emot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På längre sikt kan förhållandena i ham-
nområdet förändras så att en ny lokali-
sering för föreningen kan bli aktuell.  
 
Idag står föreningens byggnad på ofri 
grund. Marken ägs av kommunen. För 
att konstföreningens verksamhet skall 
kunna permanentas på platsen krävs 
planändring. Marken är i gällande plan 
avsedd för industriändamål. 
Innan en ny plan är genomförd kan 
endast ett tillfälligt tillstånd ges. 
 
På kort sikt (ca fem år) torde inga för-
ändringar ske som påverkar platsen.    
 

090302 Dammen 3, Åstrands Åkeri, Ola 
Åstrand 
 
Vi fick för ca 10 år sedan bygglov för en verk-
stadslokal på Dammen 3. Detta är ju inte så 
lång tid tillbaka. Våran verksamhet är ett åkeri, 
Dvs att våra lastbilar går till och från denna 
plats. Era tankar är ju att få bort tung trafik. 
Sedan tycker jag att eran planering att bygga 
bostäder så nära denna typen av verksamhet är 

 

 

Idag finns inga hinder för verksamhe-
ten. 

Sannolikt är det på längre sikt (ev tio 
till femton år) som förändringar i om-
rådet blir aktuellt.  
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mindre bra. På grund av min eventuellt egna 
utveckling av Dammen 3.  
Ert förslag om turiständamål tror jag är mera 
passande än bostäder. 

090303 Bergmans Åkeri AB & Alltjänst 

Bergmans Åkeri AB är positivt inställda till den 
framåtanda som kommunen visar i visionerna 
om hamnen och sockerbruksområdet, vi vill 
dock understryka vikten av att Mörbylånga 
hamn även i framtiden fortsätter att vara en 
handelshamn. Vi är övertygade om att de som 
bosätter sig vid en hamn är intresserade av att 
året runt se båtar och hamnliv och inte en tom 
och död kuliss. 

Mörbylånga är kommunens sista handelshamn 
och om den muddras kan sjöfarten öka, vilket 
relativt sett är ett mer miljövänligt transportsätt. 
Den sjöfart som kan komma ifråga kommer 
aldrig bli så stor att den stör men den kommer 
däremot att generera arbetstillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 2. 

Kommunen kanske kan undersöka om det finns 
möjlighet för något EU-stöd för den sista han-
delshamnen? En historiskt viktig plats som kan 
komma att bli mycket betydelsefull för Mörby-
långa igen. 

 

Noteras.  

090304  
Vulkanus 7, Gunnel och Jan-Olof Hagander,
Vulkanus 2, Helene Bergman Svensson och 
Martin Svensson, 
Herkules 8, Sven-Bertil Svensson och Anna 
Forsberg Svensson, 
Herkules 2, Rose-Marie Olsson,  
Herkules 7, Johanna Andersson och Mats 
Johansson 
 
Det känns positivt att kommunen planerar för 
en framtid i och omkring Mörbylånga tätort, 
Att det gamla sockerbruksområdet därvid tas i 
anspråk för exploatering är en naturlig följd av 
detta. Området har i dag en alltför stark karak-
tär av "skräpmark", den satsning man gjort ge-
nom att bygga fågeltorn vid dammarna kan ses 
som ett första steg i denna riktning. 
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Det förslag som presenterades vid samrådsmö-
ten i februari känns genomtänkt och bra i sina 
huvuddelar. Viktigt att tänka på i samband med 
etableringen av bostadsområdet i den norra 
delen av sockerbruksområdet är att man tillgo-
doser det rörliga friluftslivets tillgång till 
strandlinjen. Vidare syns det som viktigt att 
man ändock tar tillvara de naturvärden som 
trots allt finns i området med unika rudimentär-
arter. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1 och 3. 

I hamnområdet upplever man i dag en tydlig 
karaktär av levande hamn med silos och maga-
sinsbyggnader samtidigt som den västliga kajen 
utnyttjas för fritidsbåtliv. Den uppdelningen är 
naturlig och bra. I det fall man inte kan utnyttja 
befintliga byggnader till bostadsändamål, eller 
andra samhällsnyttiga ändamål skulle det ändå 
inte skämma hamnkaraktären om t.ex. silo-
byggnaderna ersattes med bostadshus på 5-6 
våningar under förutsättning att själva kajen 
fortsätter att bli tillgänglig för en bred allmän-
het. 

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer. 

I kvarteret Matrosen finns i dag ett plåtmagasin 
som skämmer hamnområdet. När det skall er-
sättas med annan byggnation känns det natur-
ligt att Hamngatan får en förlängning så att den 
verkligen blir det den heter.  

I dag finns ett grönområde i den västra delen av 
kvarteret som utnyttjas väldigt mycket under 
sommarhalvåret av båtturister, fågelskådare, 
Mörbylångabor och turister. Det området till-
sammans med det grönområde som finns väster 
om Strandpromenaden är säkert Mörbylångas 
mest utnyttjade grönområde idag och det känns 
verkligt angeläget att så stor del som möjligt 
bevaras för friluftsverksamhet.  

Den nybyggnation som trots allt måste ske i 
kvarteret måste ha samma karaktär som områ-
det omedelbart söder och sydöst om kvarteret, 
dvs. maximalt tvåvåningsbebyggelse. Möjligen 
kan man i den allra östligaste delen tänka sig 
något högre bebyggelse. Även här är det viktigt 
att bebyggelsen inte stör allmänhetens tillgång 
till kajkanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se under gemensamma kommentarer 
under punkt nr 4. 
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Planprocessen i Kvarteret Matrosen har efter 
vad vi kan förstå kommit längre än övriga om-
råden i ovannämnda planförslag. Inför de beslut 
som skall fattas avseende kvarteret önskar vi ta 
del av förslaget innan beslut fattas. 

Planprocessen innebär att förslaget 
skickas ut för samråd och senare även 
ställs ut för synpunkter. Sakägare får 
handlingar skickade till sig. 

090304 Mörbylånga Hembygdsförening 

Till de synpunkter som vi lämnade i december 
2008 vill vi lägga till några tankar. 

Vi anser att det är mycket viktigt att planerna 
genomsyras av ett handikapp- och barnperspek-
tiv. Det som är bra för dessa grupper är också 
bra för alla andra. År 2010 ställs mycket starka 
krav på bland annat kommunerna om tillgäng-
lighet och här bör vår kommun ligga i fram-
kant. 

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer i att dessa frågor skall beaktas vid 
planering. 

När det gäller utformningen av de nya miljöer-
na är vi positiva till de förslag som vi fått se. En 
sak som vi inte diskuterade var gatubelysning. 
Som det ser ut i samhället idag finns det många 
typer av lyktstolpar, alltifrån höga "landsvägs-
stolpar" längs Köpmangatan till de vackra lykt-
stolparna på torget. Det kan väl inte vara så att 
de allra billigaste måste köpas in; vi menar att 
ändamålsenlighet och skönhetsaspekter måste 
vägas in i valet av gatubelysning. 

 

Noteras. 

Närmare utformning av gaturum sker i 
samråd med exploatörer. Förändringar 
vid Köpmangatan sker i samråd mellan 
dess huvudman, Vägverket och kom-
munen. 

Vi är förstås positiva till fortsatt gott samarbete 
och finns det intresse från nämnden medverkar 
vi gärna till en utställning på Hembygdsgården 
om planerna. 

Nämnden ställer sig positiv till initiati-
vet. En utställning på Hembygdsgården 
skulle ytterligare bredda informationen 
angående pågående planer. Se även 
under Länsmuseets yttrande angående 
insamling av dokumentation. 

Synpunkter inkomna 081125 från Mörby-
långa hembygdsförening efter dialogmöte 
081106. 

Först Tack för ett givande möte. Det är alltid 
roligt att få tidig information och det händer ju 
mycket i Mörbylånga nu. 

Vi har i Hembygdsföreningen diskuterat en del 
om planerna för hamnen och för sockerbruks-
området och jag punktar några synpunkter även 
om vi inte tagit upp dem på något sammanträ-
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de. Det skall vi göra vid nästa möte som blir vid 
kommande månadsskifte. 

Vi har ett ordinarie styrelsemöte den 20 januari 
2009 och det skulle vara bra om någon eller 
några från förvaltningen kunde komma till det 
mötet och informera om hur planerna framskri-
dit. 

 

 

Förvaltningen deltog och informerade 
vid styrelsemötet. 

 

Några synpunkter: 
 
 1. Mörbylånga hamn bör även i fortsättningen 

vara en handelshamn. Det är den enda i sitt 
slag som ägs av kommunen.. 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 2. 

2. Vid mötet den 6 november visades en skiss 
där man öppnat upp från hamnen mot 
Hamngatan. Ett väldigt spännande förslag. 
Från det köpingen började bebyggas 1825 
och till dess järnvägen anlades 1907-1908 
fanns den öppningen. Hamnens södra ände 
gick dessförinnan till nuvarande Järnvägsga-
tan och hela södra kajen liksom Lantmän-
nens stora plåtbyggnad är byggd på mark 
som fylldes ut i början på 1900talet. Det 
vore fantastiskt om den öppningen från 
Hamngatan till hamnbassängen kunde åter-
skapas. 

 

 

 

 

Noteras. Se gemensamma kommentarer 
under punkt nr 4. 

3. Av byggnaderna i hamnen är det särskilt 
viktigt att Bruuns silobyggnad norr om båt-
ladan bevaras. Tänk om det kunde renoveras 
och byggas om till ett kulturhus 

Byggnaden har en mycket tilltalande 
exteriör. Planprogrammet möjliggör en 
sådan lösning. En konvertering av 
byggnaden kan dock bli komplicerad. 

4. Engströms (Odalmannens) bör också beva-
ras. Restaurang och hotell. Tillbyggnaden i 
magasinets norra del kan med fördel rivas 
och ge plats för bad och simträning vid Bal-
ken. Där har det i alla tider varit badplats 
med badhus och den flyttades inte förrän 
köpingen anlade en soptipp längst in i norra 
viken. Det skedde i mitten på 1940-talet. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer. Se gemensamma kommentarer 
under punkt nr 1.  

5. De tänkta byggnaderna vid hamnen bör vara 
ganska låga och ge ett luftigt intryck, inte á 
la elefantiasis i ett närliggande samhälle utan 
på Mörbylångas villkor. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 4. 

6. Vi anser att det är mycket viktigt att exploa-
teringen i hamnområdet kommer i gång först 
och att man därefter planerar för andra bo-
stadsområden. 

Tidpunkt för exploatering kan vara svår 
att förutsäga. De första aktuella detalj-
planerna kommer troligen att gälla om-
rådet vid norra viken samt kvarteret 
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Matrosen. 

7. Under ungefär ett år har kommunen till-
sammans med några föreningar och med 
Skansenskolan planerat ett rekreationsom-
råde på sockerbruksområdet vid slam-
dammarna och etapp 1 av 4 är redan in-
vigd. Om den plan som skissats på blir 
verklighet skulle intentionerna med detta 
fina rekreationsområde omintetgöras. Bo-
stadsområdet bör flyttas en bra bit norrut 
och österut. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 3. 

Detta några funderingar från hembygdshåll och 
vi skulle mycket uppskatta om ni tar med dessa 
synpunkter i era diskussioner. Vi är också ange-
lägna om att få delta i fortsatt dialog om hamn- 
och fabriksområdet. 

Hembygdsföreningen kommer att få ta 
del av kommande detaljplaner. 

090304 Mörbylånga blomstrar och ler 
 
Kollektivt yttrande över samrådshandling för 
Sockerbruksparken och Mörbylånga hamn från 
sammanslutningen ”Mörbylånga blomstrar och 
ler” genom Acke Sandfström, T f samordnare 
Mörbylånga blomstrar och ler 

”Vi noterar inledningsvis att huvuddelen av 
våra deltagares synpunkter och viljeyttringar 
tagits tillvara i arbetet med underlag till detalj-
planerna. Vi noterar också att informationen 
kring ärendet varit god, såväl från nämnden 
som den operativa kommunledningen. 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

Vi är av den bestämda åsikten att Mörbylånga 
hamn bör bevaras som handelshamn. Det finns 
flera starka skäl till detta. Bland annat noterar 
vi från andra håll i landet, t ex Lysekil, att de 
som bosätter sig nära en hamnanläggning också 
vill se en levande hamn, med såväl lastfartyg 
som fiskebåtar och nöjesfarkoster. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt 2. 

Avslutningsvis vill vi med skärpa framhålla att 
en del åtgärder inom detaljplaneområdena inte 
tvingas vänta på att planerna vinner laga kraft. 

Noteras 
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Detta gäller bl a en servicebyggnad för gäst-
hamnen, bryggor för simskola och seglarskola 
samt utvecklingen av konsthallen. Vi menar att 
dessa inslag är högst betydelsefulla för den le-
vande kulturmiljö som ju Mörbylånga hamn-
område sägs bli.” 

Med tanke på långsiktigt hållbara lös-
ningar bör detaljplaneläggning ske då 
byggnation inom område med motstå-
ende intressen önskas uppföras. 

I och med planprogrammets samråds-
förfarande har kommunen fått en rela-
tivt samlad bild av föreliggande intres-
sen i området. Utifrån denna kunskap 
kan en vidare dialog och planering fort-
sätta.  

Se vidare gemensamma kommentarer 
under punkt nr 1.   

I ovanstående yttrande instämmer bl a direkt 
berörda föreningar som Föreningen Kulturda-
garna i Mörbylånga, Mörbylånga Tennisklubb 
och Mörbylånga Företagsgrupp. 

 

090305 Mörbylånga Simsällskap 

Vi har tagit del av rubr. planprogram såväl vid 
muntliga föredragningar som genom skriftligt 
material. Det gläder oss att en brygga (pir) 
nordost om hamnbassängen är inritad i planför-
slaget. Det ligger helt i linje med våra önskemål 
att skapa bättre möjligheter för bad och andra 
aktiviteter. 

 

 

 

Noteras. 

För simskolan och jollesegling är dock den bäs-
ta lösningen flytbryggor som är placerade läng-
re västerut vid f.d.”balken”. Dessa nås med 
ramper. Bryggor och ramper tas upp efter sä-
songen och är inga fasta anläggningar som kan 
påverka en detaljplan. 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer i att en sådan anläggning inte be-
höver påverka en detaljplan. 

Se vidare gemensamma kommentarer 
under punkt nr 1. 

Enligt den information vi fått kommer inte 
bryggprojektet att kunna förverkligas under 
innevarande år. Detta är mycket beklagligt och 
risken är mycket stor att årets simskola kommer 
att ställas in. För att detta skall undvikas är det 
viktigt att även om detaljplan inte färdigställts 
åtgärder vidtages så att såväl simskola som jol-
lesegling kan bedrivas.  

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1. 
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Vi tycker att det är väldigt positivt att det nu 
har tagits fram en plan som visar på möjlighe-
terna att använda centrala och attraktiva delar 
av Mörbylånga tätort för bostadsbebyggelse 
m.m .  

Noteras. 

Beträffande själva hamnen anser vi dock att den 
tillsvidare bör kvarstå som handelshamn. 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 2. 

Det är nu vår förhoppning att planerna i försla-
get till så stor del och så snart som möjligt skall 
kunna förverkligas. 

Miljö- och byggnadsnämnden instäm-
mer. 

090305 Mörbylånga Båtklubb 

Som tidigare framhållits uttrycker vi vår glädje 
över att den vackra tätorten Mörbylånga nu kan 
utvecklas.  

Mörbylånga Båtklubb har tillsammans med det 
övriga föreningslivet inbjudits att yttra sig över 
rubricerade handling. Nedan framgår våra 
kommentarer och ställningstaganden över 
handlingen i punktform: 

 

1) I handlingen föreslås att Mörbylånga hamn 
i framtiden ej skall vara handelshamn. Utred-
ningen för ett längre resonemang kring begrep-
pet handelshamn och möjligheter att kombinera 
med bostäder. Sjöfartsverket talar om hamn 
”där handelssjöfart bedrivs”, vilket vi tar som 
utgångspunkt för de kommande synpunkterna .  

1.1 I vårt tidigare svar påpekade vi att statusen 
av handelshamn behålls. Vi upprepar den 
ståndpunkten här, av samma skäl som vi tidiga-
re redovisat. Utredningen konstaterar att det 
inte finns några direktiv av olika slag beträffan-
de skyddsavstånd till bostäder, men att trots 
detta skall verksamheten bort på sikt, med hän-
syn till just kommande byggnation.  

Vi menar tvärtom att man förutom miljö- och 
strategiskäl bör bevara den. Och att man i Mör-
bylånga bör anta den arkitektoniska utmaningen 
att just kombinera handelssjöfart med fritidsbå-
tar och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 2. 
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En flytt till Degerhamn ställer vi oss i dagsläget 
mycket frågande till. Vilka konsekvenser blir 
det? Förslaget kommer att rimligen innebära 
förändringar i stadsplanen i Degerhamn. Vi har 
svårt att se hur detta kan kombineras på ett för-
tjänstfullt sätt. Vi önskar här se betydligt bättre 
underlag för en bedömning av en eventuell 
flytt.  

I planprogrammet anges Degerhamns 
hamn som en möjlig ”handelshamn” 
för att tillgodose behovet av sådan 
hamn i Mörbylånga kommun. Förslaget 
ses som positivt av Cementa som äger 
hamnen. Ytterligare beslutsunderlag 
och utredningar (liksom avtal) krävs för 
att beslut skall kunna fattas i frågan. 
Även om en ”samexistenslösning” för 
Mörbylånga hamn skulle planeras är 
det nödvändigt att alternativa lösningar 
utreds.  

 

1.2 Muddring och utprickning påverkas vid 
ett borttagande av handelshamnsstatus. Vi öns-
kar i det kommande arbetet se en tydlig dekla-
ration från kommunens sida beträffande dessa 
två aktiviteter som även fortsättningsvis måste 
hanteras. Även om handelssjöfarten skulle upp-
höra så upphör dessvärre inte igenslamningen. 
Inom en inte allt för lång framtid måste mudd-
ring ske för att få in de allt större och djupare 
fritidsbåtarna till alla delar av hamnen. Vilket 
åtagande kan här förväntas av kommunen?  

Kommunen kommer att i samråd med 
sjöfartsverket med Sjöfartsverket beslu-
ta om utförande och övertagande av 
sjömärken vid en eventuell framtida 
övergång till fritidshamn. 

Djupförhållande i hamnen bedöms vara 
tillräckliga för fritidsbåtar och gäst-
hamnsverksamhet. Hamnen kan omdis-
poneras med tanke på djup. 

1.3 Hamnen föreslås bli marina i sin helhet. I 
kommunens språkbruk tycks detta avse hamn 
för fritidsbåtar i kommunal ägo. Med en sådan 
definition är vi nöjda men endast vad beträffar 
den del av hamnen som skall användas för fri-
tidsbåtar. Att hamnen i sin helhet skall omdanas 
till marina tycker vi inte enligt 1.1. En kom-
munalt driven marina utesluter inte att service 
av olika slag till fritidsbåtar kan utvecklas kring 
hamnen, vilket vi ställer oss positiva till.  

Tolkningen av begreppet ”marina” är 
rätt uppfattat. Hamnen kommer även i 
fortsättningen att vara en kommunal 
hamn. 

Iakttaget vårt ställningstagande under 1.1 anser 
vi att fritidsbåtar såväl hemma- som gästbåtar 
väl kan samsas med handelssjöfart i hamnen.  

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 2. 

2.  Mörbylånga Simsällskap och  Båtklubben 
har  ju tidigare föreslagit en bryggkonstruk-
tion vid Balken för att kunna genomföra sim- 
och segelskola med start denna säsong. Med 
motivering att ”allt” måste vara på plats innan 
någon åtgärd kan vidtas från kommunens sida 
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under 2009. Vi ser med stort bekymmer på en 
fördröjning av denna typ av åtgärder som rimli-
gen inte kan störa den kommande processen.  
 
Att en kommun som omges av så mycket vatten 
mötas av denna ovilja att främja simkunnighe-
ten är högst förvånande. Denna plats är genom 
erfarenhet mycket lämplig och behöver inte 
utredas för dyra pengar. Bryggan, som bör byg-
gas snarast, kan omöjligtvis påverka detaljpla-
nen negativt, oavsett hur den slutligen ser ut. 
Vi anser att kommunen här har ett särskilt an-
svar att vara tillmötesgående i det läge som 
uppstått. Det blir lätt att ta en bekvämlighetspo-
sition från kommunens sida. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 1.  

3. Samma motivering och bekymmer har vi 
beträffande det i år budgeterade servicehuset. 
Där det på samma sätt det är lätt att skjuta på 
framtiden av sedan länge kända behov. Läget 
blir desto angelägnare, då på direkt fråga, tid-
planen för detaljplanearbetet kan ta upp till 3 år. 

Med tanke på långsiktigt hållbara lös-
ningar bör detaljplaneläggning ske då 
byggnation inom område med motstå-
ende intressen önskas uppföras. 

I och med planprogrammets samråds-
förfarande har kommunen fått en rela-
tivt samlad bild av föreliggande intres-
sen i området. Utifrån denna kunskap 
kan en vidare dialog och planering fort-
sätta.  

Detaljplanearbetet får i sig inte bli ett hinder 
för nödvändig upprustning av olika slag i det 
omedelbara närområdet till hamnen.  

Vi uttrycker samma bekymmer kring södra 
kajens belägenhet som i den senaste budgeten 
är flyttad till 2010, dvs = planperiod och där-
med oklar reparation.  

 

 

Tekniska nämnden ansvarar för södra 
kajen. Reparationer kommer att utföras 
oberoende av planarbetet. Pengar finns 
beslutade i 2008-års budget för 2009. 

4. Öppenhet och tillgänglighet till hamnen 
framhålls i planen. Vi är helt överens. Dock 
antyds osäkerhet beträffande bilkörning i väs-
terläget av kvarteret Matrosen. Här iakttar vi 
problem när naturliga krav på avkastning, ex 
med byggnation utan fri yta i väster möter tra-
fikbuller. Vi vill här understryka tillgänglighe-
ten. Annars är risken stor för ett första steg till 
introduktion av alltför stor privatsfär i hamnen.   

Utformningen av kvarteret Matrosen 
kommer att studeras i detaljplan. All-
mäntillgängligheten kommer att bestå 
oavsett hur trafikföringen planeras. 

Se vidare gemensamma kommentarer 
under punkt nr 4. 
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5. Den skiss på byggnationen vid södra kajen 
är egentligen inte bedömningsbar, men ser all-
mänt trevlig ut med en förlängning av Hamnga-
tan, som bättre kopplar hamnen till det övriga 
samhället. Det aktualiserar dock uppmärksam-
het höjden av byggnaderna. Det blir svårt att 
föreställa sig högre än 3 våningar. Ovanför den 
höjden inträffar en serie negativa inslag i 
hamnbilden anser vi, som vi återkommer till 
senare i planarbetet.      

Se gemensamma kommentarer under 
punkt nr 4. 

6. Bra förslag på cirkulationsplats finns med i 
utredningen, men vi frågar oss varför den pla-
nerade byggnationen på område 3 inte skall ha 
en direkt koppling till norra Lertaget redan från 
början. Om etableringen skall få framgång an-
ser vi allt måste göras för att minimera 
res/körtiden till Kalmar. Kommunikationernas 
betydelse för tillväxt kan inte nog understrykas. 

Den föreslagna exploateringen i norra 
viken anses inte påverka Köpmangatan 
i den omfattning att en egen infart skul-
le anses nödvändig. 

Dessutom finns en annan aspekt med 
en infart från Köpmangatan till norra 
delen av planområdet. Det är att få ner 
människor till köpingen, på så sätt ska-
pa ett mer folkliv i centrum, bredda 
underlag för näringsidkare osv. 

Förslaget enligt planprogrammet omöj-
liggör inte en framtida infartsmöjlighet 
via norra Lertaget. 

Däremot arbetar kommunen hårt på att 
får in förbifart Färjestaden i Vägverkets 
planering för 2010-2021. Kommunen 
har även investerat i en förstudie för 
förbifart Färjestaden. 

 

Yttranden inkomna efter samrådstidens slut 

090309 KLT, Kalmar Läns Trafik 

Ingen erinran 
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Gemensamma kommentarer 

 

Punkt 1. Strandpromenaden, bad och fritid 

Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i att strandpromenaden är viktig och kommer 
att beaktas och skyddas i kommande detaljplaner. 
Tillgängligheten för allmänheten måste ses som en fråga av avgörande betydelse för hela 
Mörbylångas attraktivitet. En översiktlig vatten/kust-utredning pågår och beräknas vara 
klar försommaren -09. Syftet är att utreda förutsättningarna för stranden vid Norra Viken 
och Balken med avseende på frågor som vattenströmmar, erosion och badmöjligheter. 
När resultatet av denna är känd och utvärderad bör en övergripande översyn över bad-
möjligheter i Mörbylånga att utföras. 
 

 

Punkt 2. Hamnen 

Samhällsplaneringens uppgift idag är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Defini-
tionen är att planeringen skall vara ekologisk-, ekonomisk- och socialt hållbar. Genom 
möjligheten att dela upp ett område som det aktuella programområdet i flera mindre de-
taljplaner över en längre tidsperiod ökar möjligheterna för en god planering. Genom att i 
planprogrammet uttala en övergripande intention kan man sedan ta ställning i de enskilda 
detaljplanerna med helheten i programmet som vägledning och beslutsunderlag. På så 
sätt växlar fokus mellan enskilda projekt och helheten. 

De åtgärder som avser hamnen bör ses dels på kort sikt, (ca 5 år).dels på längre sikt var-
med avses en tidsperiod på mellan 10-15 år. 

På kort sikt menar kommunen att hamnen kan behålla nuvarande status.  

På längre sikt bör man räkna med att hamnen ej kommer att utgöra en ”handelshamn” i 
traditionell mening. Detta framför allt på grund av de krav och regler som idag ställs på 
en hamn där handelssjöfart bedrivs t ex krav på instängsling. Förutom restriktioner runt 
själva hamnanläggningen handlar det även om anslutande transportsystem på land. 
Kommunen vill, såsom framgår av planprogrammet , verka för att minska tunga trans-
porter genom centrala tätorten. En utveckling mot mera transportgods via hamnen mot-
verkar detta syfte. 

Ur detta perspektiv är det önskvärt och mera hållbart att på sikt se över möjligheten att t 
ex Degerhamns hamn får utgöra ”handelshamn”. Detta innebär att på längre sikt, när vi 
vet mera om Mörbylångas utvecklig liksom om miljö- och transportfrågor bör ett alterna-
tiv till nuvarande hamn finnas. Det alternativ som föreslås i planprogrammet är Deger-
hamns hamn. Ytterligare underlag och utredning samt avtal krävs innan sådana beslut 
kan fattas. 

Miljö- och byggnadsnämnden instämmer avseende hamnens betydelse som allmäntill-
gängligt område. Området väster om hamnen samt kajerna kommer även fortsättningsvis 
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att vara tillgängligt för allmänheten. 

 

Punkt 3. ”Bruksparken”, sockerbruksdammarna och framtida exploatering vid 
Norra viken 

Bruksparken 
Iordningställande av ”Bruksparken” fortgår. Området beräknas få ytterligare kvalitéer 
genom att de befintliga dammarna kommer att ingå i ett system av fördröjningsdammar 
för avrinningsarealerna öster om Mörbylånga. Den utökade arean av vatten kan komma 
att gynna fågellivet ytterligare. Då vegetationen kommer att delvis förändras kommer 
sannolikt även fågelfaunan att ändras. Det som på illustrationskartan för planprogrammet 
är markerat som ”naturpark” avses behålla sin karaktär. 

 
Framtida exploatering vid Norra viken 
Förslag till bostadsbebyggelse i Norra viken är en förtätning och ett tillägg till tätorten. 
En sammanhållen bebyggelse ger ett tryggare och mera stadsmässigt samhälle. En utgle-
sad bebyggelse är ej önskvärd ur flera olika perspektiv. En tätare bebyggelse ger förut-
sättningar för att nå service och kollektivtrafik inom gång- och cykelavstånd.. Även en 
dispens från strandskyddsförordningen bedöms som rimlig med tanke på att förslaget 
utgör en tätortsutveckling. Vid en jämförelse av Mörbylångas övriga struktur och bebyg-
gelse i förhållande till strandlinjen får det anses rimligt att bebyggelse kan lokaliseras 
närmare vattnet än 300 meter.  
 
De föreslagna grönytorna inom planområdet bedöms som generösa i förhållande till tät-
ortens storlek. Byggnation är föreslagen invid dammarna i norr och en bit mot öster. Det-
ta som ett sätt att få inblickar i ”Bruksparken” och öka boendekvalitén då vallarna runt 
dammarna avses bevaras. Utformning av byggnationen får prövas i kommande detalj-
plan. Förslag till detaljplan kommer att presenteras inom kort och skickas på samråd.  
Se vidare länsstyrelsens yttrande. 
 

Punkt 4. Kv Matrosen 

Detaljplaneläggning pågår för fastigheten Matrosen 1. Syftet med detaljplanen är att möj-
liggöra bebyggelse i form av bostäder. Utformningen på bebyggelsen samt höjden på 
byggnaderna är ännu ej fastställd utan får prövas inom ramen för detaljplanen. Att öppna 
upp Hamngatan samt att hålla bebyggelsen lägre i söder mot befintlig bebyggelse hör till 
de förutsättningar som följer planearbetet. 

För närvarande finns ett avtal mellan en intressent (NCC) och kommunen om bostadsbe-
byggelse i kvarteret Matrosen. Optionsavtalet gäller hela fastigheten Matrosen 1 där även 
grönytan i väster ingår. Området väster om hamnen samt kajerna kommer även fortsätt-
ningsvis att vara tillgängligt för allmänheten. 
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