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PLANBESKRIVNING
Handlingar

Dnr 09/158
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING 2009-03-18,
reviderad 2009-05-29, justerad 2009-09-23

Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planprogram, upprättad 2008-12-17, reviderad 2009-03-18
Samrådsredogörelse från planprogram daterad 2009-03-18
Behovsbedömning, daterad 2008-12-09
Beslut om betydande miljöpåverkan, daterad 2009-03-18
Samrådsredogörelse, daterad 2009-05-20
Planbeskrivning, daterad 2009-03-18, reviderad 2009-05-29, justerad
2009-09-23
Plankarta med bestämmelser, daterad 2009-03-18, reviderad
2009-05-29, justerad 2009-09-23
Illustrationsplan, daterad 2009-03-18, reviderad 2009-05-29, justerad
2009-09-23
Typsektioner, daterad 2009-03-18, reviderad 2009-05-29, justerad
2009-09-23
Genomförandebeskrivning, daterad 2009-03-18, reviderad 2009-05-29,
justerad 2009-09-23
Utlåtande, daterad 2009-09-23
Aktuell fastighetsförteckning
PM, Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i
Norra Viken, daterad 2009-05-27
Översiktlig utredning avseende badstrand, daterad 2009-04-20

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att ge Mörbylånga möjlighet till en
tätortsutveckling. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra exploatering
av området med bostäder för permanent- och turismboende i havsnära
lägen samt att öka tillgängligheten för allmänheten till kust, hav och bad.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Planområdet omfattas i söder och väster av mark som använts för upplag
av restmassor från sockerbetshanteringen samt i norr och öster av
jordbruksmark. Till området i söder gränsar mark som tidigare använts
som industriändamål under sockerbrukseran. Marken ägs av kommunen.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet är beläget i utkanten av Mörbylånga köping, på mark norr,
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Miljö- och byggnadsförvaltningen

väster och öster om Sockerbruksparken. Anslutning till området sker från
Köpmangatan i söder via det gamla sockerbruksområdet. I norr finns en
cykelväg som kopplar området i öster med tätorten. Området ligger även i
direkt anslutning till hav och i dess närhet ligger centrum och
hamnområdet.

Planavgränsning

Areal

Planområdet omfattar ca 20 ha.

Markägoförhållanden

Marken inom planområdet är kommunalt ägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

I gällande översiktsplan, antagen i juni år 2007, finns bl a följande
ställningstagande för planområdet och Mörbylånga köping:
-

Detaljplan,
områdesbestämmelser

Planprogram för ”Mörbylånga hamn och sockerbruksområdet”
ska följas. Det huvudsakliga ändamålet för marken i detta
program, var etableringen av golfbana. (I planprogrammet
upprättat 2008-12-17, reviderat 2009-03-18, är området främst
reglerat för bostadsändamål.)
Området domineras av Mörbylånga tätort.
Tillgång till strand- och hamnmark gynnar attraktiviteten för
bostads- och rekreationsetableringar.

Området omfattas inte av någon detaljplan.
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Omgivande detaljplaner

Omgivande detaljplaner.

M6
M11
M24
M29
M67
M78
M82

Stadsplaneändring av hamnen, Mörbylånga köping, fastställd
1946-03-08.
Ändring av stadsplanen för kvarteret Boken och Piren,
fastställd 1951-06-19.
Ändring och utökning av stadsplanen kring Köpmangatan i
Mörbylånga tätort, fastställd 1967-02-09.
Ändring och utökning av stadsplan kring Köpmangatan,
fastställd 1968-04-17.
Detaljplan för Kvarteret Gästgivaren, Mörbylånga, laga kraft
1989-06-02.
Detaljplan för Tulpanen 1 och 2 m fl, laga kraft 1997-01-10
Ändring av detaljplan för Krögaren 2, laga kraft 1999-05-05.

Landskapsbildsskydd NVL 19 Berörs ej.
§
Strandskydd

De västra delarna av planområdet berörs av utökat strandskydd
(300 m).

Strandskyddat område
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Vattenskydd

Berörs ej.

Riksintressen (3 kap MB)

Inga riksintressen enligt 3 kap MB finns.

Riksintressen (4 kap MB)

Inom området gäller riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 §) och
obruten kust (4 kap 3 §). 4 kap i Miljöbalken omfattar ” Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet”.
Enligt 4 kap 1 § miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något
hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket och
i 2-6 §§ utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet eller för utförande av anläggningar som behövs för
totalförsvaret.

Områdesskydd
(7 kap MB)

Strandskydd – se ovan.

Program för planområdet

Ett planprogram, ”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”,
upprättat 2008-12-17, reviderat 2009-03-18, och godkänt av miljö- och
byggnadsnämnden 2009-03-18, ligger till grund för föreliggande
detaljplan. Detaljplanen följer intentionerna i planprogrammet.

Illustrationsplan till planprogram.

5

Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, Norra viken, Mörbylånga
kommun.
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Dnr 09/158
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING 2009-03-18,
reviderad 2009-05-29, justerad 2009-09-23

Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning har upprättats, daterad 2008-12-09,
”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”. Slutsatsen är att
programmets genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Ett beslut finns, daterat 2009-03-18. Då detaljplanen ska
följa planprogrammets intentioner, bedöms att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11-12 §§ miljöbalken inte
behöver genomföras.

Kommunala beslut i övrigt

Fortsatt detaljplaneläggning ska ske i etapper. Beslut för etappen, ”Del av
Mörbylånga 11:27, Norra viken”, togs 2009-03-18 av miljö- och
byggnadsnämnden. Områdets markanvändning är föreslagen för
bostadsändamål i gällande planprogram.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Markbeskaffenhet
Nuvarande förhållande
(geotekniska förhållanden
och förorenad mark)

Geotekniska förhållanden
Jorden inom åkermarken i norr och öster består av 0,5- 1 meter sand eller
silt som vilar på fast friktionsjord. Grundvattenytan var vid utförda
mätningar belägen på nivåer mellan +1 till +2 meter.
Övrig mark inom planområdet består av högst 8 meters fyllningsjord och
därunder 0,5 - 2 meter organisk jord som i sin tur vilar på fast
friktionsjord. Grundvattenytan var vid utförda mätningar belägen på
+0,5 – +1,5 meter.
Markföroreningar
Marken inom området, som är jordbruksmark, bedöms på grund av sin
användning inte innehålla några föroreningar.
Den övriga marken inom området är ej specifikt utredd i samband med
aktuellt planarbete, men enligt tidigare framtagna uppgifter kan
föroreningar i marken uteslutas.

Föreslagna förändringar
Geotekniska förhållanden
Inom jordbruksmarken bedöms bostäder kunna grundläggas på
konventionellt sätt utan grundförstärkningsåtgärder. Gator, vägar och yttre
ytor kan troligen utföras utan grundförstärkning.
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Jordbruksmark i öster.

Inom den övriga marken erfordras massförflyttning av befintlig
fyllnadsjord. Lägsta golvnivå inomhus skall utföras lägst +2,5 meter.
Befintlig fyllningsjord över nivån +2 meter har fungerat som överlast,
vilket är till fördel vid utformningen av grundläggning och markarbeten.
Det kommer dock att finnas kvar befintliga fyllningsmassor och organisk
jord under nivån på +2 meter. Omfattningen av grundförstärkningen
beror på den kvarvarande jordens sammansättning och egenskaper, samt
på vilken byggnadstyp som avses. Gator och vägar kan troligen utföras
utan grundförstärkning.
Vid exploatering krävs dock att platsspecifika geotekniska undersökningar
utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur grundläggning bör
genomföras. En generell bestämmelse, ”Geoteknisk utredning eller
besiktning ska genomföras vid fortsatt exploatering av området”, införs på
plankartan.
Natur
(mark och vegetation, radon,
risk för skred/höga
vattenstånd samt
fornlämningar)

Nuvarande förhållande
Mark och vegetation
Planområdet består av jordbruksmark samt ytor av rudimentär karaktär
som tidigare använts för upplag av restmassor från sockerbetstvättningen.
Vegetationen är sparsam och består främst av fläder, brännässlor och
andra kväveälskande växter. Inom området finns även bestånd av odört.
Denna art är mycket giftig och har till och med föranlett Länsstyrelsen i
Kalmar län att sätta upp varningsskyltar.
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Odört

Fåglar
Områdets speciella karaktär innebär att ett flertal fågelarter gynnas. Det
kanske mest speciella är det täta beståndet av kärrsångare, som vissa år kan
häcka med upp till tjugo par. Även näktergal häckar i stort antal. I direkt
anslutning till dammarna häckar bland annat smådopping, rörhöna,
skedand, snatterand och vattenrall. Brun kärrhök gör häckningsförsök
ideligen, men det är oklart huruvida de lyckats.
Rödlistad art
Söder om planområdet, i Resmobäcken/den södra dammen, finns en lokal
med den enligt rödlistan missgynnade skalbaggsarten Hydrophilus

arterrimus.

Radon
Enligt kommunens översiktliga radonkartor klassas området som låg till
normalriskområde då inga uranrika bergarter finns i området.
Marknivå
Inom området varierar marknivåerna på jordbruksmarken mellan +1,5
meter till +2,5 meter och på övrig mark mellan +1,0 meter till +8,5 meter.
Strandskydd
Utökat strandskydd om 300 meter gäller i de norra och västra delarna av
planområdet. Inom detta område får inte åtgärder göras som minskar
tillgängligheten till strandzonen för allmänheten eller att dessa åtgärder
medför negativa konsekvenser för naturmiljön.
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Fornlämningar
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar finns inom
planområdet.

Föreslagna förändringar
Mark och vegetation
Marken inom planområdet exploateras till största del med bostäder. Inom
denna mark ska plats finnas för lek och utevistelse. Längs kusten och
Resmobäcken i väster, ges marken bestämmelsen ”NATUR”,
”Naturområde med allmänna gång- och cykelvägar”, vilket ger
tillgänglighet för allmänheten och möjlighet att röra sig fritt längs stranden
och bäcken. En remsa med naturmark i öster och norr buffrar mot
befintlig bostadsbebyggelse i öster och säkerställer ”Fläderstigens” varande
i norr. Inom ”NATUR”, vid kusten, ges även egenskapen ”badplats”
vilket möjliggör anläggandet av en allmän badstrand.
Att anlägga en strand eller att utjämna strandzonen medför att det
eventuellt behövs tillstånd/anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap
Miljöbalken. Dessutom krävs dispens eller upphävande av strandskyddet
enligt 7 kap Miljöbalken. Se vidare under avsnittet vattenområden, ”Hav
och strand”.
Centralt inom planområdet regleras marken som ”PARK”, ”Parkområde”.
Inom denna yta ska det finnas plats för en damm vars vattenspegel ska
tillföra estetik i området samtidigt som vattenvolymen kan användas för
närsaltsreducering. Storleken på dammen kan tillåtas att fluktuera med
årstiderna och ytan preciseras inte närmare än att bestämmelsen ”damm”
införs i parkmarksändamålet. Vidare kommer en kil med parkmark i
nordväst koppla samman bostadsområdet med strandzonen i väster.
Vid den östra infarten regleras mark som ”PARK” för att fungera som en
iordningställd entré till bostadsområdet. Även viss mark intill dammarna i
söder regleras som ”PARK”. Detta för att få tillgänglighet och ett
sammanhängande stråk i öst-västlig riktning genom området.
Fåglar
Tillkommande damm i den nordöstra delen tillsammans med de befintliga
dammarna i Bruksparken direkt söder om planområdet, kommer att
utgöra en attraktiv miljö för fågellivet, vilket förhoppningsvis kommer att
fortgå och utvecklas positivt. Tillgängligheten för allmänheten kommer
även att öka vilket även ger en större förståelse för naturen och dess
bevarandevärde.
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Rödlistad art
I samband med tillståndsansökan för vattenverksamhet, enligt 11 kap
miljöbalken, kommer eventuell påverkan på skalbaggsarten Hydrophilus
arterrimus att konsekvensbedömas.
Radon
En generell bestämmelse införs ”Nya byggnader ska konstrueras
radonskyddade”.
Marknivå
Inom området finns stora möjligheter att modulera markytan med
befintliga massor. Massor inom området kommer även att användas för
sluttäckning av Kastlösatippen. För att undvika att negativa konsekvenser
från framtida havsytehöjningar uppstår, införs en generell bestämmelse att
”Golvninå inomhus ska lägst vara +2,5 meter över nollplan”.
Höjdsättning är utförd och önskvärda marknivåer är införda på
plankartan. Dessutom regleras den framtida dammens bottennivå och
vattenyta i detaljplanen med +0,5 m till +1,0 m bottennivå, respektive
+1,4 m till 1,9 m för vattenytan. Vattenyta tillåts att fluktuera med tanke
på årstider. Bottennivån behöver kunna moduleras för att bl a kunna skapa
olika planteringszoner för vattenväxter.
Strandskydd
Det strandskyddade området måste upphävas för att stora delar av
detaljplanen ska kunna genomföras. Dock föreslås en zon som är minst 50
meter bred längs kuststräckan att utgöras av ändamålet ”NATUR”, med
egenskapen badplats. Dessutom tillåts en pir att anläggas inom
vattenområdet ”W1”. Den planerade markanvändningen bedöms medföra
att tillgängligheten till strandzonen för allmänheten ökar, och inga
nämnvärda negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms uppstå.
Dessutom bedöms området vara en del av tätorten och samt vara den
naturliga expansionsriktningen för tätortsutveckling.
Ansökan om upphävande av strandskyddat område ska ske hos
Länsstyrelsen i Kalmar län och upphävandet ska vara beslutat innan
detaljplanen kan antas.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet, men skulle ändå
sådana upptäckas vid exempelvis schaktarbete, ska arbetet genast avbrytas
och kontakt tas med Länsstyrelsen.
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Nuvarande förhållande
Bebyggelse
Bebyggelse saknas idag inom planområdet.

Föreslagna förändringar
Bebyggelse
Inom planområdet införs bestämmelsen ”B”, ”Bostäder”. Inom
planområdet delas markanvändningen för bostäder upp i tolv olika zoner
där sammanlagd byggnadsarea per delområde varierar från 400 kvm till 2
700 kvm. Även bruttoarean per enhet regleras. Enligt illustration, kommer
främst den västra och centrala delen utgöras av radhuslängor i två
våningar. Varje lägenhet har en bruttoarea om 145 kvm. Den södra delen
består av radhus i form av trevåningshus med bruttoarea på 210 kvm.
Byggnadshöjden behövs för att komma upp i nivå med dammvallarna.
Bottenplanet är dock endast tänkt att användas för bl a parkering och ej
boendeyta. Mot dammarna kan ”entrébroar” anläggas till trevåningshusens
mellanplan för att få direktkontakt med Bruksparken och det öst-västliga
stråket. Vidare föreslås villabebyggelse runt den framtida dammen.
Villorna får uppföras i två våningar, bruttoarea 180 kvm för
huvudbyggnad och 50 kvm för garage/komplementbyggnad. Tomt ska
vara minst 800 kvm. Högst 1/5 del av tomten får bebyggas. Flertalet av
villatomterna har vatten- eller parkkontakt. En generell bestämmelse om
”Taklutning får högst vara 37 grader” införs i området.

Det framtida bostadsområdets möjliga utformning.

Inom området tillåts totalt 18 100 kvm byggnadsarea för bostadsändamål.
Området kan med föreslagen exploatering inrymma ca 220 lägenheter i
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radhus och villor. Inom användningen för bostäder kan även
bostadskomplement i form av social och kommersiell service inrymmas.
Dock på bekostnad av motsvarande bruttoarea för bostadsändamål.

Sektion vid dammvallen.

För att inte minska tillgängligheten vid dammarna införs ett parkstråk på
dammens vall vid det södra bostadsområdet. Ytan betecknas ”PARK”.
Plats finns även för allmän trappa på kvartersmarken i samma
bostadsområde - i den östra delen. Ytan betecknas ”x”, ”Marken ska vara
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik”.

Föreslagen bebyggelse sedd från Kalmar sund.

Längs lokalgator införs en bebyggelsefri zon om ca 6 meter för att kunna
möjliggöra parkering av bil framför bostad eller garage.
En generell bestämmelse ”Plank och mur får ej uppföras mot parkmark”,
införs på plankartan. Detta för att parkmark och trädgård ska bli en enhet
utan att gränserna blir definitiva.
Området är tänkt att exploateras etappvis, där etapp 1 innefattar den
västra delen med radhus och etapp två, den östra delen med radhus runt
bruksdammarna och villatomter vid den föreslagna dammen. Detaljplanen
hindrar inte en annan disposition eller blandning inom området.
Illustrationen är endast ett förslag på möjlig utformning.
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Utbyggnadsetapper

I strandzonen, betecknad ”NATUR”, tillåts byggnation om maximalt 100
kvm för ”Kiosk och omklädnad”. Denna kombineras lämpligen med
föreslagen badpir. Vidare tillåts byggnadsarean att delas upp på maximalt
två byggnader.
Belysning
Området ska ha en väl genomtänkt belysning som varieras mellan olika
rum och användningsområden. Både höjd på stolpar, armaturer och
ljuskällor kan varieras. På platser där tillfredställande trafiksäkerhet ska
uppnås är det lämpligare att använda en högre stolpe eller en riktad
belysning, medan i miljöer där personer rör sig till fots eller per cykel – en
låg belysning. Ljuskällan bör anpassas till de material som finns i
omgivningen. T.ex. är det lämpligt att använda ljuskälla av typen
metallhalogen tillsammans med vegetation för att framhäva färgerna,
medan en ljuskälla av högtrycksnatrium är lämpligare i trafikmiljö. På vissa
platser kan vackra objekt, naturliga eller konstruerade, effektbelysas för att
ge ett annat uttryck i mörker och skapa spänning. Den främsta
anledningen till att belysa, är dock för att ge orienterbarhet och
överblickbarhet, sammanhållning av områden samt ge säkerhet och
trygghet.
Yta för allmän belysning ryms inom vägområde för ”LOKALGATA”.
Eftersom inget gestaltningsprogram finns och placering och utformning
inom kvartersmark inte regleras i detaljplanen bör redovisnings- och
utformningskrav ställas i samband tecknande av exploateringsavtal.
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Nuvarande förhållande
Hav och strand
Planområdet kantas i nordost av en flack kustlinje och en långgrund strand
med sandbotten. Djupet är ca 0,5-0,7 meter 50 meter ut från strandlinjen.
På grund av strömmar och vindriktning är kustremsan ofta full av inblåst
tång. Dess långgrundhet gör det också svårt för allmänheten att nyttja
området för bl a fiske.

Föreslagna förändringar
Hav och strand
I samband med att planområdet exploateras med bostäder kommer
tillgängligheten till kusten att förbättras både genom nivåutjämning av
marken, anläggande av gång- och cykelvägar och genom att en offentlig
badstrand iordningställs. Till denna föreslås en pir eller brygga anläggas för
att lättare kunna komma längre ut i det grunda vattnet. Piren ger även
möjligheten att göra badandet handikappvänligt, då rullstolsburna lättare
kan komma fram till vattnet.

Exempel på badpir i Norra viken.

Att anlägga brygga eller pir kan medföra att det eventuellt behövs
tillstånd/anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken.
Dessutom krävs dispens från eller upphävande av strandskyddet enligt 7
kap miljöbalken. Vattenområdet som avses och ingår i planområdet
betecknas ”W1”, ”Öppet vattenområde där en pir eller brygga tillåts”.
Området sträcker sig ca 100 meter ut i sundet.
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En översiktlig utredning gällande möjligheten att anlägga en badstrand i
området har utförts. Kontentan av denna utredning är att:
•
•
•

•

Den preliminära bedömningen efter fältbesök och information
från kommunen indikerar att viken är lämplig för en anlagd
sandstrand.
Utformning av en lämplig strand blir 30-50 meter bred och ca 300
meter lång, vilket kräver en tillförd sandvolym om ca 6000-13 000
m3.
En marin sandtäkt är att föredra framför en landbaserad då det blir
mer ekonomiskt fördelaktigt att transportera sanden med ett
mudderverk än med lastbil. Dessutom har sand från landbaserad
täkt ofta fel färg och sammansättning.
Den preliminära bedömningen är att problemen med inblåst tång
inte kommer att öka på grund av strandens genomförande. Dock
bör läge och konstruktion av en framtida pir noga övervägs för att
minimera risken av tångansamling vid denna.

Att anlägga en ny sandstrand kräver troligtvis tillstånd enligt 11 Kap
Miljöbalken. Dessutom måste en marin sandtäkt prövas enligt
kontinentalsockellagen.
Se även bilagd utredning, ” Mörbylånga badstrand”, daterad 2009-04-20.
Gator och trafik
(gatunät, gång-, cykel- och
mopedtrafik, kollektivtrafik,
parkering, varumottag samt
utfarter)

Nuvarande förhållande
Gator och trafik
Planområdet matas idag via infart från Köpmangatan och en ej definierad
köryta över det gamla sockerbruksområdet. Inom planområdet finns idag
endast smala grusvägar och stigar.

Den odefinierade körytan över sockerbruksområdet.
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Föreslagna förändringar
Gator och trafik
I detaljplanen regleras infarter via Sockerbruksområdet och Skansgatan
som ”LOKALGATA” med ett vägområde om 13,0 meter där både gata,
gc-väg och belysning kan inrymmas. (Inom området regleras även det
huvudsakliga gatunätet som ”LOKALGATA”.) Den södra delen med
genomfart till Skansgatan har ett vägområde på 10,0 meter för att även
inrymma trottoar medan vägen i den norra sträckningen inom området
blir 7,0 meter bred. Vägområdet är dock även här 10,0 meter, men
föreslagen vägbana är 7,0 meter. Här får de oskyddade trafikanterna
samsas med biltrafiken.
Två korridorer genom villaområdet i öster ges bestämmelsen ”x”,
”Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik”. Detta för
att kunna nå parken från området öster om planområdet.
Ytor som är betecknade som ”NATUR” och ”PARK” ska vara tillgängliga
för allmänheten. Inom dessa ytor kan stigar och cykelvägar anordnas.
Stråk finns både i nord-sydlig riktning längs stranden, genom området
längs den centrala dammen samt i öst-västlig riktning vid radhusen och
den södra dammen. Dessutom finns lokalgatan som går genom hela
området och är en allmän väg. Vidare finns koppling till Fläderstigen,
vägen mot Kleva samt stråk mot hamnen och köpingen i väster.
På mark vid bostadsfastigheterna i området kommer även stigar och vägar
att anordnas. Dessa är främst avsedda för de boende inom området då
dessa kommer att anläggas på privat kvartersmark.

Allmänna stråk inom området.
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Angöringsgator, körytor, gångvägar till entréer och eventuella vändplaner
samt parkeringar för boende och besökare kopplat till bostadsändamålet,
ska lösas inom kvartersmark. Bestämmelsen ”parkering”, ”Parkering för
boende och besökare ska anordnas i anslutning till bostad”, införs på
kvartersmarken.
Då det finns allmän platsmark som strand, natur och park, vilka ska vara
tillgängliga för allmänheten, behövs parkeringsytor för besökares fordon.
Möjligheter att parkera finns strax utanför detaljplaneområdet, vid hamnen
och på ytor som finns söder om dammarna. Dessutom tillåts viss
parkering längs lokalgatorna inom området.
Den nya bostadsetableringen om ca 220 lägenheter bedöms att ge en
trafikökning längs Köpmangatan på ca 1000 fordon per dygn. Denna delas
dock upp på områdets två infarter. Sommartid kan uppskattningsvis även
den nya badplatsen innebära ca 500 tillkommande fordonsrörelser.
Friytor
(lek och rekreation,
naturmiljö)

Nuvarande förhållande
Friytor
Området har inga specificerade friytor utan består av jordbruksmark och
ytor med restmassor från beteshanteringen. Genom området finns dock
stigar och mindre vägar där även Fläderstigen och Mörbylångaleden ingår.
Hela området är öppet för allmänheten.
BMX-bana
I områdets sydvästra del ligger startpunkten för en BMX-bana, som sedan
sträcker sig öster in i Bruksparken.

Föreslagna förändringar
Friytor
Eftersom området föreslås att exploateras med bostäder, där marken
regleras som kvartersmark, finns endast små allmänna ytor kvar som kan
användas för lek, rekreation i bostadsområdet. Dock regleras en större
markyta för en central park där även möjligheten till damm fastställs. Inom
denna park kan ytor iordningställas för allmänhetens behov. Dock
kommer föreslagen damm att ta största delen av parken i anspråk.
Inom parkmarksytan vid den östra infarten ska yta för lek anordnas. En
bestämmelse ”lek”, ”Lekplats ska anordnas”, införs på plankartan. Här
finns plats för en mindre bollplan och lekredskap.
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Översikt över planområdet.

Längs kusten regleras marken som ”NATUR”, vilket ger en allmän
tillgänglighet till kust och hav. Genom detta naturstråk ska stigar och gcvägar anläggas för att koppla samman planområdet med naturen i norr och
Mörbylånga köping i söder. Inom bestämmelsen ”NATUR” inryms även
en anlagd badstrand för allmänhetens bruk. Se vidare avsnittet om
vattenområden.
Direkt i söder finns Bruksparken, vilken innehåller allmänna ytor för lek
och rekreation och vistelse i naturmiljö.
BMX-bana
Den befintliga BMX-banans startplats kommer att beröras av
genomförandet av detaljplanen. En ny startplats kan anordnas inom
Bruksparken utanför planområdet. Planer finns dock att den tillfälliga
placering banan har i dag ska permanentas i ett nytt läge i anslutning till
fritidsgården ”Zokker”.
Störningar

Nuvarande förhållande
Trafikbuller
Vägverket tillämpar riktvärden för buller från vägtrafik. Riktvärden för
trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid icke väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur är 65 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad).
Befintlig trafik vid östra delen av Köpmangatan uppgick vid mätning 1999
till ca 3290 per årsmedeldygn där den tunga trafiken stod för ca 4 %.
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(Underlag för arbetsplan, Väg 136.01, Köpmangatan i Mörbylånga,
upprättad av Scandiakonsult, daterad 2001-09-14). Trafiken i Mörbylånga
ökar kraftigt på sommaren. Mätningar på turistvägar (VTI 31-2005) visar
att sommardygnstrafiken uppgår till ca 150% av ÅDT.
Sommardygnstrafiken på Köpmangatan uppskattas till ca 5000 fordon per
dygn. WSP har med dessa data gjort bedömningen att inga fastigheter
längs Köpmangatan berörs av bullernivåer som överstiger de riktvärden
som Vägverket tillämpar på 65 dBA utomhus vid fasad.
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i
tätorter. Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen,
kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i utomhusluft).

Föreslagna förändringar
Trafikbuller
WSP har bedömt områdets påverkan på trafiken till en ökning med ca
1000 fordonsrörelser per dygn vid infarterna från Köpmangatan vid full
utbyggnad enligt detaljplan. Detta innebär att sommardygnstrafiken skulle
uppgå till ca 6000 fordon per dygn. Beräkningar visar att riktvärdet på 65
dBA utomhus vid fasad klaras ca 3 meter från körbanekant vilket innebär
att Vägverkets rekommenderade gränsvärde 65 dBA utomhus vid fasad på
Köpmangatan inte överskrids.
Trafiken kommer efter genomförandet att öka inom området. Varje
hushåll antas generera 4 fordonsrörelser vardera per dygn. Bullerberäkning
har utförts av WSP där man räknat med 1000 fordonsrörelser per dygn
totalt inom planområdet, inklusive 2% tung trafik. Bullerberäkningen visar
att gällande riktvärde på 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad klaras
ca 8,5 meter från vägmitt. En generell planbestämmelse om utformning av
nya bostäder avseende bullernivå, finns på plankartan för att säkerställa att
bullernivåerna inte överskrids.
Planerad markanvändning i planområdet bedöms medverka till att
trafikintensiteten ökar. På sommaren kommer allmänheten bl a att besöka
den föreslagna badplatsen i väster. Då huvuddelen av de bilburna
besökarna är hänvisade till parkeringar utanför planområdet bedöms
fordonsrörelserna inte öka mer än marginellt inom bostadsområdet.
Buller från Köpmangatan bedöms inte heller påverka bostadsområdet då
detta ligger på ett avstånd om minst 200 meter. Topografin med
dammvallar kommer även att hindra bullrets utbredning.
Ökningen av trafiken bedöms inte vara av den storlek att gällande
miljökvalitetsnormer för luft överskrids.
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Nuvarande förhållande
Dammar
I direkt anslutning till planområdet ligger Bruksparken med öppna
dammar.

Föreslagna förändringar
Dammar
I samband med planläggning ska en tillkommande damm
inom parkmarken i öster ges möjligheten att sammankopplas med de
befintliga dammarna inom Bruksparken. Detta för att skapa ett fungerande
närsaltsreducerande system. Åtgärderna kommer att innebära att
vattennivåerna blir högre i samtliga dammar. Detta, samt att fler
människor kommer att bo och röra sig i området, ökar risken för
drunkningsolyckor. Dammarna bör därför utformas med exempelvis
grunda stränder för att förhindra olyckor.
Teknisk försörjning
(vatten, avlopp, el, fjärrvärme och dammar)

Nuvarande förhållande
Vatten och avlopp
Området är inte tidigare exploaterat, men ligger inom kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Inom området finns bl a gamla
avloppsledningar som ej används.
El och tele
El- och teleledningar finns i området.
Fjärrvärme
En hetvattencentral ligger vid ”Zokker”, strax söder om planområdet.
Dammar
Söder om planområdet ligger det nedlagda Sockerbrukets
sedimenteringsdammar, vilka användes vid sockerbetstvätt i samband med
kampanjerna. Dammarna är sammanlänkade och har ett utlopp i havet.
Idag är dammarna delvis tömda på vatten och ej i bruk.

Föreslagna förändringar
Vatten och avlopp
Ledningar ska läggas inom vägområde för lokalgata. Områden betecknade
”E”, ”Teknisk anläggning”, finns inom parkområdet i väster samt i
parkområdet vid den östra infarten. Här finns utrymme för att uppföra
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pumpstationer för avlopp- och dagvattenhantering. Ny bebyggelse ska
anslutas till det nya VA-systemet.
El och tele
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Yta för en
transformatorstation, ”E”, ”Teknisk anläggning”, införs i planområdets
centrala del. Vidare regleras ett nordsydligt stråk med ”u”, ”Marken ska
vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar”. Detta stråk bedöms
behövas för att kunna elförsörja hela området. Övriga ledningar som
förläggs i mark, säkras med ledningsrätt där de eventuellt korsar
kvartersmark. Främst ska dock ledningar förläggas inom vägområden.
Fjärrvärme
Området föreslås använda fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla.
Närhet och kapacitet finns att erbjuda från hetvattencentralen vid
”Zokker” till det nya bostadsområdet.
Dammar
Befintliga dammar, utanför planområdet, rustas upp och tillsammans med
en ny damm i planområdets nordöstra del skapas ett dagvatten- och
närsaltsreducerande system.

Vattnets in- och utflöden samt strömriktning inom dammsystemet.

•

Dammsystemet kommer att bestå av ett flertal befintliga dammar
samt en ny dagvattendamm. Vissa delar av de befintliga dammarna
kommer att utformas som våtmarker med vegetation.
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•

Till dagvattendammarna avvattnas jordbruksmarken i öster och
samhället i söder. Förutom dessa intag kommer det även att finnas
en intagsledning från Kalmarsund för att stabilisera nivåerna i
dammsystemet vid torrperioder. Befintlig utloppsledning från
Sockerbruket kommer till stor del att kunna nyttjas som
intagsledning.

•

Längs dammsystemet kommer vattenytorna att ha olika nivåer.
Reglering kommer att ske via överfall.

•

För att säkerställa strömningsriktningar kommer vallar och öar att
byggas ut i de befintliga dammarna

•

Kommunikationen mellan de olika dammarna kommer att ske via
dagvattenledningar, trummor och diken.

Se även bifogat PM – Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade
dagvattendammar i Norra viken, daterad 2009-05-27
Sophantering
Inom ”PARK” respektive ”B” vid infarterna införs bestämmelsen
”miljöstation”. Här avdelas ytor för sortering och återvinning m.m.
Reglerna som anges i ”Avfallsföreskrifter KSRR 2008, Regler för
avfallsutrymmen och transportvägar m.m.”, ska beaktas.
Räddningstjänst
Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstfordon så att
materialtransport och slangdragning inte blir längre än 50 meter. Generell
bestämmelse införs på plankartan. Vidare förutsätts att VA-norm avseende
brandvattenförsörjning följs vid anläggning av det nya VA- nätet i
området.
Administrativa frågor

Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandebeslutet vinner
laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan.
Motiverat ställningstagande framgår av beslutsunderlag för
behovsbedömning för miljöbedömning och MKB till planprogram daterat
2008-12-09, ”Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”. Eftersom
detaljplanen ska följa programmets intentioner bedöms inte en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen
(PBL) behöva upprättas. Länsstyrelsen i Kalmar län, delar via
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samrådsyttrande över ”Revidering av planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn”, diariefört 2009-02-06, kommunens
uppfattning i frågan.
Planerade ändamål inom planområdet bedöms medföra en ökning av
personbilstrafiken till och inom närområdet. Framför allt kommer
Köpmangatan att påverkas. I samband med detaljplaneläggningen har
dock buller från trafiken inte bedömts överstiga gällande riktvärde för ny
bebyggelse om 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (2 §) och
obruten kust (3 §) enligt 4 kap Miljöbalken (Särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). Enligt 4 kap
1 § Miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 – 8 §§
och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket och i 2-6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet
eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Inga
nämnvärda konsekvenser bedöms uppstå på riksintresseområdet.
Söder om planområdet, i Resmobäcken/den södra dammen, finns en lokal
med den enligt rödlistan missgynnade skalbaggsarten Hydrophilus
arterrimus. I samband med tillståndsansökan för vattenverksamhet, enligt
11 kap miljöbalken, kommer eventuell påverkan att konsekvensbedömas.
För övrigt berörs inte planområdet av några dokumenterade
bevarandevärda områden för natur- och kulturmiljö. Inte heller berörs
några fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller
områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar
och naturvärden.
En del av planområdet omfattas av utökat strandskydd på 300 meter. Idag
är den strandskyddade zonen till stora delar igenväxt av sly och vass, vilket
gör att tillgängligheten för allmänheten till standzonen bedöms som
mindre god. Intentionerna i detaljplanen kan komma att medföra intrång i
strandskyddat område. Dock föreslås en zon som är minst 50 meter bred
längs kuststräckan att utgöras av ändamålet ”NATUR”, med egenskapen
badplats. Dessutom tillåts en pir att anläggas inom vattenområdet ”W1”.
Den planerade markanvändningen bedöms medföra att tillgängligheten till
strandzonen för allmänheten ökar, och inga nämnvärda negativa
konsekvenser för naturmiljön bedöms uppstå.
Att anlägga brygga eller pir samt att utjämna strandzonen med tillhörande
sandstrand kan medföra att det eventuellt behövs tillstånd/anmälan för
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Dessutom krävs dispens från
eller upphävande av strandskyddet enligt 7 kap Miljöbalken. Kommer
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sedan sand till stranden att tas från en marin täkt, behöver denna prövas
enligt kontinentalsockellagen.
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