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INLEDNING
HANDLÄGGNING
Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och
bygglagen 5 kap 28 §.

HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar
• Planbeskrivning, upprättad 2009-06-09, reviderad 2010-05-31
• Genomförandebeskrivning, upprättad 2009-06-09, reviderad 201005-31
• Plankarta, upprättad 2009-06-09, reviderad 2010-05-31
• Behovsbedömning, upprättad 2009-06-05
• Dikesutredning bestående av kartor över dikessträckning och förslag
på åtgärder
• Grundkarta, daterad 2010-01-04
• Aktuell fastighetsförteckning
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas,
planbeskrivning och genomförandebeskrivning, behovsbedömning
samt övriga bilagor. Endast plankartan har juridisk rättsverkan. Övriga
handlingar ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt
redovisa de förutsättningar och syften som planen har.

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Planområdet utgör ett stugområde som i större omfattning redan idag
används för permanent bostadsändamål. Enligt ställningstagande i den
gällande översiktsplanen för Mörbylånga kommun, antagen 2007-06-18
skall ”kommunen verka för en omvandling av fritidshusområde mellan
Eriksöre och Karlevi till permanentbebyggelse”.
Många dispenser har lämnats för byggnation av uthus, garage och
liknande, placerade helt eller delvis på mark som enligt planen inte får
bebyggas. Närheten till Färjestaden och Kalmar samt natur- och kulturvärden i närheten gör området särskilt attraktiv för bostadsändamål.
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Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2007-11-21 § 194 tagit beslut
om att påbörja ändring av detaljplan för Karlevi stugby i syfte att öka
byggrätten i området. Istället för en ändring av den befintliga detaljplanen har ett förslag till ny detaljplan upprättats. För att möjliggöra
ändamål som hantverk anses inte en ändring av en detaljplan lämplig.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att medge utökad byggrätt från 80 + 30kvm till 150 +
50 kvm samt se över begränsningar av markens bebyggande. Planens
syfte är även att möjliggöra verksamhet i form av hantverk som ej får
verka störande för omgivningen.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Karlevi nedanför landborgskanten mellan
Karlevi Bygata och öster om den gamla järnvägsbanken, mellan Sandvägen i norr och Backvägen och Plantvägen i söder.
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Areal
Planområdet omfattar ca 22,5 ha.

Markägoförhållanden
Marken är till största delen privatägd med undantag för fastigheterna
Karlevi 1:20, 10:17 och 10:18 som ägs av kommunen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH POLITISKA DIREKTIV
Översiktsplan

Utdrag ur översiktsplan 2007 för Mörbylånga kommun.

Enligt ställningstagande i den gällande översiktsplanen för Mörbylånga
kommun, antagen 2007-06-18 skall ”kommunen verka för en omvandling av fritidshusområde mellan Eriksöre och Karlevi till permanentbebyggelse”.
Planområdet redovisas som befintlig bebyggelse samt förslag till ny bebyggelse mellan väg nr 136 och Karlevi Bygata. Väster om planområdet
finns en gång-/cykelled i nord-sydlig riktning.
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Planprogram
Då ärendet är av begränsad betydelse för allmänheten, hanteras ärendet
med enkelt planförfarande. Det medför även att ett planprogram inte
behövs.
Detaljplaner

Befintliga detaljplaner samt omgivande planer, planområdet är markerad med
röd fyllning. Området markerad med röd linje öster om Karlevi Bygata tillhör inte
planområdet, men är en del av den befintliga planen M32 och M74.

Omgivande detaljplaner;
M100 - Detaljplan för Karlevi 7:4, laga kraftvunnen 2008-04-17.
Planområdet är tidigare planlagt;
M32 - Byggnadsplan för fritidsbebyggelse, fastställd 1968-06-20
M74 - Ändring av detaljplanen M32 genom tillägg, laga kraftvunnen
1994-11-11
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Utdrag ur plankarta för detaljplan M32. Leonardsväg i södra delen och
Örtagårdsvägen i norra delen av kartan.

För planområdet finns en gällande detaljplan M32 samt tillägg till
detaljplanen M74.
Detaljplanen M32 medger bebyggelse för bostadsändamål med byggrätt
på 80 + 30 kvm. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3 meter och högsta
takvinkel är 22,5°.
Syftet med ändringen, M74, av detaljplanen, var att tillåta uthus,
garage och liknande att uppföras på prickad mark. Med 6 meters
avstånd från lokalgata, 1 meter från granntomt. Däremot 6 meter från
den norra planområdesgränsen pga. en traktorväg. Samt avstånd från
Karlevi Bygata uppfyllas med 15 meter. I övrigt gäller fortfarande
planbestämmelserna som står i detaljplanen M32.
Landskapsbildskydd (NVL 19 §)
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.
Områdesskydd, (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.
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Riksintressen

Brun skraffering visar riksintresseområde för kulturmiljövård.

En liten del av planområdet från norr och öster omfattas av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap miljöbalken.
Enligt Miljöbalkens 4 kapitel berörs Öland i sin helhet av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Vidare skall på
Öland generellt turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden.
I övrigt berörs området inte av några riksintressen.
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Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kap
11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
En beslut angående ställningstagande om miljöbedömning för detaljplan
har tagits 2009-06-05, se bilaga. Den visar att planens genomförande
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

MARK OCH VATTEN

Vy från västra delen av Örtagårdsvägen mot norr

Grönstruktur
Västra delen av planområdet består av åkermark som ligger i träda som
är markerad som ”natur” i befintliga detaljplan.
I övrigt består planområdet av tomter bebyggda för fritidshusbebyggelse.
Geotekniska förhållanden och hydrologi
Marken i planområdets är känt för att vara väldigt sank och det har
förekommit att källare översvämmats. Åkermarken består av i det
närmaste plan mark, grusig, sandig mo med inslag av finare sediment.
Jordarter förekommande inom hela planområdet är sand och grovmo
enligt SGUs geologiska kartor.
10 (25)
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Topografi
Planområdet har en terräng som varierar från ca. 38,9 -30,9 meter över
havet. Planområdet är belägen i slutet landborgskantens sluttning. I östra
plangränsen ligger marknivån på ca 39,9 m ö h den höjd Karlevi Bygata
är belägen på. Väster om Karlevi Bygata finns en höjdskillnad på några
meter och sedan sluttar marken ner mot ca 30,9 m ö h i väster.

Landborgskanten öster om planområdet.

Transformatorsstation belägen väster om Karlevi bygata, nedanför slänten.

Förorenad mark
Någon förorenad mark är inte känd inom planområdet.
Radon
Planområdet är betecknat som högriskområde för markradon enligt
kommunens översiktliga radonkartor.
11 (25)
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NATUR, KULTUR OCH LANDSKAP
Mark och vegetation

Vy från Engströms väg österut

Vegetationsridå mellan fastigheterna Karlevi 3:23-3:24 och Karlevi 1:24 i den södra
delen av planområdet

Den västra delen av planområdet består av åkermark. Därefter finns
vegetationsridåer bestående av buskage och träd mellan raderna av
fastigheter och längs med några av lokalgatorna i planområdet.
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Fornlämningar

1
2

3
4

5

Kartutdrag ur riksantikvarieämbetets databas fornsök, planområdet inom röd markering.

Inom planområdet finns enligt riksantikvarieämbetet följande noteringar
kring fornlämningar:
1. Grav- och boplatsområde (RAÄ dnr 321-259-2006)
Urnegravarna dateras troligast till äldre järnålder, boplatslämningarna
dateras till stenålder eller senare. Undersökt och borttagen vid särskild
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arkeologisk undersökning 1971.
2. Grav- och boplatsområde (RAÄ dnr 321-259-2006)
Urnebrandgraven dateras sannolikt till äldre järnålder, boplatslämningarna dateras till stenålder eller senare. Är en fast fornlämning som är
välbevarad och delvis undersökt.
3. Boplats (RAÄ dnr 321-3588-2007)
Påträffades i samband med arkeologisk förundersökning år 2007.
Undersökt och borttagen. Boplatslämningarna kan sättas i samband med
boplatslämningarna, 1 och 2.
4. Härd (RAÄ dnr 321-3588-2007)
Påträffade i samband med arkeologisk förundersökning år 2007.
Undersökt och borttagen. Anläggningarna kan sättas i samband med
boplatslämningarna 1 och 2.
5. Utanför planområdet:
- Grav markerad av sten/block.
Kulturmiljö
Inom planområdet finns ett antal stenmurar som går att utläsa på grundkartan. Varje markingrepp inom planområdet är tillståndspliktigt enligt 2
kap kulturminneslagen.
Landskapsbilden
Planområdet ligger i ett landskap som domineras av landborgskanten
med bebyggelse på landborgssluttningen och nedanför sluttningen.

Vy från Karlevi
Bygata västerut

14 (25)

Mörbylånga
kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Detaljplan för Karlevi 3:9, m fl, Karlevi stugby

PLANBESKRIVNING
Dnr 07/1092, upprättad 2009-06-09, reviderad 2010-05-31
ANTAGANDEHANDLING 2010-06-16 § 102
LAGA KRAFT 2011-12-22

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING
Bostäder och bebyggelsens utformning
Den befintliga bebyggelsen består främst av fristående envåningshus
främst med trädpanel av olika kulörer. I vissa fall är uthus och
huvudbyggnaden sammanbyggd. Bara ett fåtal tomter utmed Karlevi
Bygata har inredd vind. De flesta tomter är bebyggda och bara ett fåtal
saknar bebyggelse. Många dispenser har lämnats för uthus, garage och
liknande, placerade helt eller delvis på mark som enligt befintliga planen
inte får bebyggas. Förutom fritidshus finns även ett galleri förlagt i ett
lada.

Befintlig bebyggelse i södra delen av planområdet

Fastigheten Karlevi 11:9, bilden visar en komplementbyggnad innehållande galleri
15 (25)
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Kommersiell service
Större handelsetablering finns idag i Mörbylånga och Färjestaden. Till
Mörbylånga är det ca 12 km och till Färjestaden ca 7 km. Det finns även
affärer som tex. Ö.B i Skogsby, ca 4 km från Karlevi.
Offentlig och social service
I Färjestaden och Mörbylånga finns skola, barnomsorg, äldreomsorg,
bibliotek, hälsocentral m.m
Friluftsliv, närrekreation och friytor
Inomplanområdet finns ytor med naturmark. Utanför planområdet finns
stora möjligheter till friluftsliv och rekreation, som tex Stora alvaret,
Mörbylångaleden och Ölandsleden mm.

GATOR OCH TRAFIK

Vy från Teklas väg mot öster

Gatunät
Söder om Skogsby på väg nr 136, börjar Eriksöre bygata som leder genom Eriksöre och byter namn till Karlevi Bygata där Karlevi börjar vid
den norra plangränsen. Karlevi bygata går i östra delen av planområdet
och möter väg nr 136, ca 1 km fram. Karlevi Bygata är asfalterad och
bredden varierar mellan 6 till 8 meter beroende på landborgssluttningen.
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Från Karlevi Bygata leder 10 st lokalgator mot väster, se även karta på
sidan 5, som försörjer fastigheterna. Vissa av lokalgatorna är grusade
och vissa är asfalterade. Ungefärlig gatubredd är ca 6 meter.
På planområdets västra sida löper den gamla järnvägsbanken.
Parkering

Busshållplats
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Karta över gatunät och kopplingar
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Den gamla järnvägsbanken
Gång- och cykeltrafik
Cykeltrafik sker dels på Karlevi Bygata men också på den gamla järnvägsbanken väster om planområdet. Västerut leder Mörbylångaleden
mot väg nr 943.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns längs med väg nr 136 som trafikeras av busslinje nr
103.

STÖRNINGAR
Området gränsar i väster mot jordbruksmark, på andra sidan den gamla
järnvägsbanken. Några kända störningar finns ej i området.
Väg nr 136, som kan genera vägbuller ligger i närheten av planområdets
östra sida. Planområdet är belägen medanför landborgskanten som
fungerar som skydd.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunens VA-nät.
Det finns en pumpstation belägan i planområdets sydvästra hörn.
Kommunal anslutning till dagvatten finns ej.
El
Det finns två transformatorstationer inom planområdet längs med
Karlevi Bygata.
Brandvattenförsörjning
Det finns fyra befintliga brandposter belägna i planområdet.
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PLANFÖRSLAGET

Utdrag ur plankartan, daterad 2010-05-31
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MARK OCH VATTEN
Bebyggelse och markanvändning
Bostäder

Utdrag ur plankartan som visar planbestämmelser som gäller för de flesta fastigheterna inom planområdet.

Planförslaget medger en utökad byggrätt från 80 kvm huvudbyggnad
och 30 kvm komplementbyggnad till 150 kvm huvudbyggnad och 50
kvm komplementbyggnad.
Planförslaget medger en högsta takvinkel på 27 °. Den nu befintliga
planen medger en takvinkel på 22,5 °. Många dispenser har redan getts
för högre takvinkel än 22,5 ° och 27 ° är en vedertagen takvinkel som
brukas i plansammanhang. Samma byggnadshöjd gäller som i den
befintliga planen med 3 meter som högsta byggnadshöjd. För att bevara
karaktären i området får ej byggnadshöjd vara högre än 3 meter och
vind ej får inredas.
Planförslaget medför att områdets karaktär med enhetlighet gällande
skala, takutformning och placering av byggnadskroppar, bevaras.
Vissa fastigheter längs med Karlevi Bygata var redan bebyggda då den
ursprungliga detaljplanen upprättades 1968 och även dessa fått bygglov
för utbyggnader. Därför har dessa fastigheter olika planbestämmelser
avseende byggnadshöjd, takvinkel och vind får inredas.
Dispens har givits för högre byggnadshöjd och takvinkel för fastigheten
Karlevi 12:11 vilken medför att fastigheten i fråga har en annan planbestämmelse gällande byggnadshöjd och takvinkel.
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Utdrag ur plankartan som visar två fastigheter med andra bestämmelser än de övriga

Hantverk
I planområdet är ett galleri förlagt i en komplementbyggnad på fastigheten Karlevi 11:9. För att möjliggöra fortsatt verksamhet i form av
hantverk har planbestämmelsen ”hantverk som ej får verka störande för
omgivningen” införts.
I planområdets norra del finns fastigheten Karlevi 9:19 som idag är
obebyggd. Planförslaget föreslår förutom bostadsändamål även möjlighet för hantverksändamål. Högst 1/5 av fastighetsarean får bebyggas.
Dock för bostadsändamål får ej högsta byggnadsarea för huvudbyggnad
överstiga 150 kvm och 50 kvm för komplementbyggnad. Byggnad för
hantverksändamål får ej överstiga 250 kvm.

Utdrag ur plankartan som visar fastigheten Karlevi 9:19, planbestämmelserna medger
bostad och hantverksändamål för fastigheten.
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Begränsningar i markens bebyggande
I den befintliga planen får inte byggnader placeras närmare än 6 meter
mot fastighetsgräns mot lokalgata samt att komplementbyggnader ej får
uppföras närmare Karlevi Bygata än 15 meter. Dispenser har getts för
närmare placering. Planförslaget medger att en placering av huvudbyggnaden får placeras närmare, men inte närmare än 4 meter från lokalgata.
För komplementbyggnader gäller att de ej får placeras närmare än 1
meter från fastighetsgräns. Detta gäller inte mark som är ”prickad”, det
vill säga mark som har bestämmelsen ”Marken får ej bebyggas”. Från
Karlevi Bygata blir avståndet nu 10 meter istället för 15 meter som i
befintliga planen.
Vissa fastigheter har fått dispens för placering av huvudbyggnad på
mark som endast får bebyggas med uthus. I planförslaget har ytan på
vilken huvudbyggnad får placeras utökats med 5 meter mot fastighetens
baksida.
Fornlämningar
Tillkommande bebyggelse anses inte påverka de kända fornlämningarna inom planområdet som är belägen på naturmark. Påträffas fast
fornlämning under byggskedet skall anläggningsarbetet avbrytas och
länsstyrelsen kontaktas enligt kulturminneslagen 2 kap 10 §, lagen om
kulturminne m.m.
Riksintressen
En liten del av planförslaget omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Då planförslaget inte innebär någon ny exploatering bedöms
riksintresset ej påverkas.
Natur och kultur
Stenmurar skall bevaras, dock får genombrott göras för in- och utfart.
Varje markingrepp inom planområdet är tillståndspliktigt enligt 2 kap
kulturminneslagen.
Radon
Planområdet är betecknat som högriskområde för markradon. Byggnation skall uppföras i radonsäkert utförande.
Naturområden
De naturområden som finns i den befintliga planen skall bevaras som
naturområden. Naturområden längs med Karlevi bygata som möjliggjort
parkering i den befintliga planen skall ges samma bestämmelse som
tidigare.
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TRAFIK
Gatunätet
Planförslaget medger inga fler tomter än vad den befintliga planen
tillåter. De fastigheter som idag är obebyggda anses inte generara en
betydande trafikökning. Av plantekniska skäl är mark för lokalgator i
vissa fall redovisade bredare än i verkligheten. Gatornas bredd ska dock
inte ändras. Området mellan verklig gata och tomtgräns används som
tillfart eller grönområde.
Gång- och cykelvägar
Planförslaget medför inga ändringar för nuvarande möjlighet till gångoch cykeltrafik.
Parkering
Parkering kan ske förutom på den egna fastigheten på naturområdena
längs med Karlevi Bygata.
Kollektivtrafik
Befintliga busshållplatser finns vid väg nr 136 ca 500 m från planområdet och ska tjäna planområdet.

STÖRNINGAR
Möjlighet till hantverksändamål kan medföra en ökning av trafikmängden i de fall en försäljning av hantverk bedrivs. Denna möjliga ökning
anses vara marginell och inte vara av betydande påverkan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avloppsnät. Inom
planområdet finns en pumpstation som omfattas av kvartersmark för
tekniska anläggningar.
Dagvatten hanteras lokalt. En dikesutredning har utförts för diket som
går längs med planområdets västra sida. Den visar att diket bör rensas,
åtgärder behöver vidtas i början av dikessträckningen i norr, därefter
kan dräneringsdiken byggas mot huvuddiket från öster i området.
Diket behöver rensas med jämna intervaller. Som ett vidare steg för att
förbättra diket kan vägtrummor bytas ut och sänkas i dikessträckningen.
Se bilaga, dikesutredning.
Energi
E ON svarar för el-försörjning av planområdet. I planrområdet finns
två transformatorstationer. Dessa omfattas av kvartersmark för tekniska
anläggningar.
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Avfall
Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan.
Brandvattenförsörjning
Det finns fyra befintliga brandposter belägna i planområdet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planens genomförande bedöms innebära liten påverkan för omgivningen. Planen möjliggör en omvandling av fritidshusbebyggelse till
permanentbebyggelse genom utökad byggrätt vilket är förenligt med
ställningstaganden i kommunens översiktsplan.

ADMINISTRATIVA och EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen
vunnit laga kraft.
Planen bekostas genom planavgifter som tas ut i samband med bygglov.
Kommunen är inte huvudman för gator och allmänna platser.

FORTSATT PLANARBETE
Detaljplanen är nu i underrättelseskedet och planförslaget har reviderats efter samrådet. Underrättelsetiden pågår i 14 dagar då möjlighet at
tlämna synpunkter finns. I ett så kallat särskilt utlåtande sammanställs
alla inkomna synpunkter och kommunens ställningstaganden redovisas.
Efter eventuella justeringar kommer planen härefter att antas av miljöoch byggnadsnämnden. Lämnas inga besvär över planbeslutet (antagandet) så vinner planen laga kraft efter ca en månad.

MEDVERKANDE
Samråds och underrättelsehandlingarna till detaljplanen har utarbetats
av planarkitekt, Maria Paananen i samarbete med;
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt
- Liselotte Eriksson, f.d. miljöhandläggare
Mörbylånga 2012-01-02

Ylva Hammarstedt
Arkitekt SAR/MSA
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Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt

Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta.
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger riktlinjerna
för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan 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 med enkelt planförfarande ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med följande steg:
• Samrådsförslag
• Underrättelse
• Antagande
• Laga Kraft
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