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§ 107 Dnr KTN 2019/000311  

Ansökan om ny detaljplan för Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 
samt del av Skogsby 2:24, Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Mörbylånga bostads AB ansöker om ny detaljplan 
för området kring Skogsbygården samt Lokegatan i Skogsby.  

Beslutsunderlag 

Gällande detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen 
för Ölands Skogsby Samhälle, Torslunda kommun, Kalmar län”,  

fastställd den 13 januari 1967. 
Utredningsskiss, daterad den 13 juni 2019. 

Utdrag ur grundkartan över Skogsbygården, daterad den 13 juni 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för 
Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 samt del av Skogsby 2:24 

2. Medel för detta ska tas ur fastighetsbudget 2019-2021. En uppskattad 
kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 
överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.  

_____ 
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Ansökan om ny detaljplan för Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 
samt del av Skogsby 2:24, Skogsby 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Mörbylånga bostads AB ansöker om ny detaljplan 
för området kring Skogsbygården samt Lokegatan i Skogsby.    

Beslutsunderlag 

Gällande detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen 

för Ölands Skogsby Samhälle, Torslunda kommun, Kalmar län”,  
fastställd den 13 januari 1967. 
Utredningsskiss, daterad den 13 juni 2019. 

Utdrag ur grundkartan över Skogsbygården, daterad den 13 juni 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunen äger idag Skogsbygården som nyttjas för förskoleverksamhet 
samt kontor för utbildning och kost-avdelningen. En del av byggnaden är 

bokningsbar möteslokal. Ihop med Skogsbygården ligger även 2 stycken 
friliggande byggnadskroppar som innehåller 8 stycken marklägenheter som 

tidigare nyttjades som servicebostäder som ett komplement till 
Skogbygårdens dåvarande primära verksamhet som var äldreboende. 
Dessa 3 huskroppar ligger på 3 fastigheter, Skogsby 2:13, 2:35 och 2:15. 

Men fastighetsgränserna följer inte huskropparnas lägen eller naturliga 
avgränsningar utan skär genom byggnaderna. Anledningen till detta är att 
huskropparna inte följer gällande detaljplan. Det gör däremot 

fastighetsgränserna. 

De 8 marklägenheterna är till största del uthyrda till privatpersoner via det 

kommunala bostadsbolaget. Denna typ av verksamhet (uthyrning av 
hyreslägenheter till privatpersoner) är inte kommunal kärnverksamhet. 
Därför föreslås att detaljplanen ändras på så sätt att dessa 8 marklägenheter 

kan styckas av från Skogsbygården och avyttras till förslagsvis det 
kommunala bostadsbolaget alternativt annan privat aktör som bedriver 

uthyrning av hyreslägenheter. En lämplig ny tomtgräns redovisas i den 
utredningsskiss som följer med denna tjänsteskrivelse, som tar hänsyn till 
befintliga fysiska förutsättningar. 

I samband med denna ändring av detaljplan bör en översyn även göras kring 
Lokegatan (strax sydväst om Skogsbygården), där Mörbylånga bostads AB 

äger ett hyresrättsbestånd. Det finns tankar att utöka detta bestånd ytterligare, 
och därför bör detaljplanen ändras enligt utredningsskissen.  
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Detta innebär att mark som idag benämns med ”område för allmänt 

ändamål” ändras till mark som kan nyttjas för bostadsbebyggelse i 2 
våningar. En lämplig maximal gräns gällande byggnadsyta är 600 
kvadratmeter, dock bör möjlig yta för byggnation vara betydligt större och i 

princip innefatta hela ytan för kvartersmark. En del mark som idag benämns 
”park eller plantering” bör ingå i byggbar mark benämnd ovan. Lämplig ny 

tomtgräns redovisas i utredningsskissen, som tar hänsyn till fysiska 
förutsättningar. 

Kostnaden för ändring av detaljplanen ska fördelas enligt plankostnadsavtal 

så att Mörbylånga kommun bekostar ändringar kring Skogsbygården, och 
Mörbylånga bostads AB bekostar ändringar kring Lokegatan. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för 
Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 samt del av Skogsby 2:24 

2. Medel för detta ska tas ur fastighetsbudget 2019-2021. En uppskattad 

kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 
överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.    

Bengt Johansson 
Mark- och exploateringschef 

Emmy THidell 
Mark- och Exploateringsingenjör 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Mark- och exploatering 
Samhällsbyggnad – Plan och bygg 

Ekonomi 
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