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Del av Ventlinge 31:1, m.fl fastigheter 
Antagande- Sökande: Gerd och Lennart Åberg samt 
Peter Frölén 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2015-10-26 från Lennart och Gerd Åberg om att 

ändra del av befintlig detaljplan (M 28) till bostadsändamål. Efter dialog 

med ägaren till fastigheten Grönhögen 1:9 Peter Frölén bestämdes att även 

Grönhögen 1:9 skall ingå i den nya detaljplanen. 

 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förtätning med nya 

bostadshus på landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är att 

också att bevara och skydda de fornlämningar som är berörda av 

detaljplanen. 

 

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-03-22 har upprättats och 

bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 23 augusti 2018 §103 bedöms 

inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en 

MKB inte behöver upprättas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-22 § 161 att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan med utökat 

planförfarande enligt 5 kap 7 § PBL. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2018 §45 godkänna de 

22 mars 2018 upprättande handlingarna för samråd. 

 

Planförslaget har varit på samråd från den 3 april 2018 till den 30 april 2018. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2018 § 103 godkänna 

den 23 augusti 2018 daterade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter 

som sin egen och att 23 augusti 2018 daterade handlingar revideras enligt 

samrådsredogörelsen och därefter skickas på granskning. 

 

Planförslaget har varit på granskning 3 september 2018 - 1 oktober 2018 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 oktober 2018 

Granskningsutlåtande, daterad 22 november 2018 

Plankarta, daterad 22 november 2018 

Illustration, daterad 22 november 2018 

Planbeskrivning, daterad 22 november 2018 

Beslut miljöbedömning, daterat 23 augusti 2018 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Det 22 november 2018 daterade granskningsutlåtandet över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen.  

2. Det 22 november 2018 daterade planförslaget antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §.  
 

 

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt 

Anders Andersson 

Planarkitekt 
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Detaljplan för del av Ventlinge 31:1 m.fl. Mörbylånga kommun 
 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter granskning 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Planen har 

varit på granskning under tiden 2018-09-03 – 2018-10-01. Beslut att skicka planen på 

granskning togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2018-08-23 § 103. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en 

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

180904 Länsstyrelsen  

Kontroll enligt kap 11 PBL  
Planförslaget strider inte mot de intressen som 

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 1 § 

plan- och bygglagen. 

Noteras 

 

 

180831 Trafikverket  

Då planerade bostäder ansluts till befintligt 
gatunät och då planförslaget i övrigt inte 
direkt berör statlig väg har Trafikverket inget 
att erinra mot planförslaget.  

Noteras 

 

180905 Lantmäteriet 
 

a-bestämmelse: 

Markreservat för servitut likt a-

bestämmelsen i detaljplanen går ej att 

reglera enligt PBL, se 4:6 och 18 PBL. 

Om fler än en fastighet ska använda 

utfarten kan en g-bestämmelse användas, 

vilket reserverar marken för en 

Noteras 

Enligt Boverkets allmänna råd från 2 

januari 2015 kan a användas som en 

administrativ bestämmelse om 

rättighetsområden. Rättighetsområden 

kan gälla b.la. servitut som skall bildas, 
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gemensamhetsanläggning.  

Möjligheten finns att använda 

bestämmelse om rättighetsområde. Dock 

ska det innebära en fullständig reglering 

av servitutets omfattning mm. 

Bestämmelsen ska avvägas mot planens 

möjlighet till genomförande.  

Alternativt lämnas det utan reglering i 

detaljplan. Servitutsfrågan kan lösas i 

förrättningen då berörda fastigheter ska 

byta mark med varandra.  

 

ändras eller upphävas. Bestämmelsen 

kvarstår. 

180926 E ON  

E.ON Energidistribution AB har studerat 

de inkomna remisshandlingarna och har 

inget att erinra, vår lågspänningskabel är 

uppmärksammad att den ev kommer att 

behöva flyttas, samråd kring 

lågspänningskabeln kan fortfarande göras 

med Mikael Petersson, tfn 070-508 4612. 

 

Noteras 

180910 KSRR  

Då vi ser att Ksrr:s regler och 

rekommendationer för avfallutrymmen 

och transportvägar ska följas har vi inget 

att erinra. Vi slår dock ett slag för 

gemensamhets lösningar då detta påverkar 

både arbetsmiljö och boende miljö på ett 

positivt sätt. 

 

Noteras 

180911 Polisen  

Polismyndigheten har tagit del av de 

inkomna handlingarna och har ingen 

erinran eller anledning till ytterligare 

kommentarer med hänsyn taget till de 

intressen som polismyndigheten har att 

tillvarata 

Noteras 

180831 LRF  

Vi på lRF sydost är väldigt tacksamma 

som får möjlighet att svara på yttranden 

kring detaljplaneärenden i Mörbylånga 

kommun. l just detta ärende har vi ingen 

specifik åsikt då det inte gäller skogs-, 

jordbruksmark eller enskild medlems 

mark. 

Noteras 
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Sammanfattning  

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser 

 

a-bestämmelsen i planen kvarstår och utfartsfrågan löses i en kommande 

lantmäteriförrättning. 

Anders Andersson 

Planarkitekt 
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Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun.  
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun: 
Anders Andersson   Planarkitekt 
Ylva Hammarstedt   Arkitekt 
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det 
dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att 
beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskriv-
ningen ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att 
planen ska genomföras.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vat-
tenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark 
och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet 
med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter 
och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare 
emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom 
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kom-
munen bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.



Granskningshandling 
Detaljplan för del av Ventlinge 31:1 m.fl.

Sida 3

Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med utökat planförfarande och nedan 
följer en kortare beskrivning av processen, se även figuren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst 
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som 
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som 
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och even-
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt 
tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Under granskningen är det återigen 
möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och  
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkän-
nande av samhällsbyggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige för 
slutlig antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga 
kraft tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostadshus på 
landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är att bevara och skydda den på 
fastigheten liggande fornlämningen.

Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse, totalt kommer tre nya bostäder att kunna 
uppföras. Förtätning av detta slag är förenligt med översiktplanen och den nya bebyg-
gelsen kommer att anpassas efter områdets förutsättningar. Planen reglerar också att 
den på fastigheten liggande fornlämning kommer att skyddas och bevaras.

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planändring har inkommit 2015-10-26. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-22 § 161 att ställa sig positiva till att 
ändra gällande detaljplan.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 

--Samrådsbeslut i nämnd, Mars 2018

--Granskningsbeslut i nämnd, Augusti 2018 

--Antagande i Kommunfullmäktige, December 2018

--Laga kraft, Januari 2019

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, upprättad  2018-03-22, rev 2018-08-23

--Planillustration, daterad 2018-03-22

--Planbeskrivning, upprättad 2018-03-22, rev 2018-08-23

-- Beslut om miljöbedömning 2018-08-23 § 103

--Grundkarta, daterad 2017-11-30, uppdaterad 2018-10-03

--Aktuell fastighetsförteckning 
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Läge och areal
Planområdet ligger i västra delen av Grönhögens tätort mellan väg 136 och Kalmar-
sund, drygt 300 meter öster om Grönhögens hamn.

Planområdet omfattar ca 0,5 hektar. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna Ventlinge 31:1 och Grönhögen 1:9 är privatägda.

Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet ligger på landborgskanten med bebyggelse runt omkring och består till 
största delen av öppen naturmark med inslag av buskar. Inga högre naturvärden eller 
rödlistade arter finns i planområdet. Söder om planområdet finns fynd av Kalkfly och 
Större Vitblärefly som är inrapporterade i atrportalen och är knutna till alvarmarkerna 
söder och öster om planområdet. Området avgränsas av en stugby i öster och enbo-
stadshus i form av villabebyggelse. 
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 Lek och rekreation

Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation eftersom 
det är privatägt och tillgängligheten begränsad. I omedelbar närhet till planområdet 
ligger Grönhögens hamn som skall vara ett område med en blandning av fritidsfunk-
tioner. I närheten av hamnen ligger ett f.d. dammområde som används för rekreation 
och fritidsaktiviteter.

Vegetation och djurliv

Större delen av området består av en parkliknande miljö med en större klippt gräsyta 
och syrenbuskar i dess östra del. Ett par mindre exemplar av lövträd (ask) står i 
gräsytan. En mindre plantering med gurkört finns i dess centrala del. I gräsytan finns 
växter som maskrosor, skuggnäva, smultron, fibblor, tusensköna, smörblomma, 
svartkämpar, getväppling. I södra delen övergår parken till ett mer igenväxt område 
med slånbuskage. Planområdet hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för växter 
eller djur.

Bild över områdets vegetation
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Jordartskarta från SGU

Fornlämningar
Inom planområdet finns två kända fornlämningar. Raä-nummer Ventlinge 21:1 är en 
grav från brons/järnåldern som ligger vid randen av landborgen. Graven är bevuxen 
med oxel och syrenbuske och ligger i tidigare åkermark och bär spår av av detta genom 
påslängd odlingssten. Graven är ca 12 meter i diameter.  Den andra fornlämningen 
Raä-nummer Ventlinge 151:1 också från brons/järnåldern och består av en stensättning 
som är delvis övertovad  och bevuxen med hagtorn och nyponbuskar.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på landborgskanten ca 9-10 meter över havet och enligt SGU geo-
logiska kartor består jordarten inom planområdet till största delen av älvsediment och 
grus. I den sydöstra delen består marken av sedimentärt berg. Markens genomsläpplig-
het  är hög.
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Grönhögen har gått från industriort till en idag delvis mer välbärgad ort med höga 
fastighetspriser, genom sitt havsnära läge. Större delen av Grönhögens bostäder bebos 
idag säsongsvis. Planområdet är obebyggt. Omkringliggande bebyggelse är varierande 
och består mest av småskaliga äldre byggnader som har haft eller har en tydlig kopp-
ling till hamnlivet. I öster finns en stugby med klassiska små stugor. Husen är byggda 
i trä eller tegel med sadeltak. Den befintliga bebyggelsen är tät och tomtstorlekarna 
varierar. Husens placering på tomterna är nära gatorna.

Kulturhistoria
Förutom de två fornlämningarna så finns det inga tydliga kulturhistoriska lämningar i 
området. Däremot finns det mindre delar av äldre stenmurar i angränsning till planom-
rådets sydöstra del. Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap i området och visar 
hur landskapsstrukturen en gång har sett ut.

Tillgänglighet
Området kring planområdet har en god tillgänglighet och angränsar till ett välutbyggt 
gatusystem. Några direkt utbyggda cykelvägar finns inte.

Bild över disponentvillan norr om planområdet
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Bostäder
I området finns det uteslutande friköpta villor som används för både permanent- och 
fritidsbostäder.

Arbetsplatser och service
Det finns inga större arbetsplatser i närområdet. I Grönhögens hamn finns en livs-
medelsaffär som har öppet under hela året. Längre upp vid väg 136 ligger restaurang 
Kvarnkrogen.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Från länsväg 136 ansluter Hamnvägen (väg 926) som är den huvudsakliga infartsvägen 
till Grönhögens samhälle. Ifrån Hamnvägen angörs planområdets olika vägområden 
söderut.

Gatunät
Söderut från Hamnvägen finns Badvägen och Grönhögsvägen där Blomvägen tar vid 
och ansluter till planområdet.

Karta över angränsande vägar
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Gång- och cykelvägar
I Grönhögen finns det inte några gång- och cykelvägar utan all trafik sker på gator och 
vägar med blandtrafik. Det finns planer på att anlägga en eller flera kustpromenader 
som skall länka samman Grönhögens olika delar för att skapa en sammanhållen ort.

Kollektivtrafik
I nära anslutning till planområdet på Hamnvägen ligger hållplatsen Grönhögen som 
trafikeras av buss 112 och 522 som går norrut mot Färjestaden.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom planområdet finns inga separata parkeringsplatser utan parkering sker på den 
egna fastigheten. Närmaste allmänna parkering finns inom hamnområdet i Grönhögens 
hamn.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via Hamnvägen, Badvägen 
och Grönhögsvägen.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten, dagvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kommunala ledningar för vatten och spillvatten ansluter i vägen norr om planområdet.
Närmaste brandpost finns i anslutning till planområdet vid Grönhögsvägen.

Dagvatten
Det finns inga dagvattenledningar i närheten och heller inga lämpliga diken att avleda 
dagvatten till. Planområdet ligger på landborgskanten marken består av älvsediment 
och grus med hög genomsläpplighet. Höjdskillnaden är stor med en naturlig avrinning 
västerut.

El och tele
E ON är nätägare och svarar för elförsörjningen i området. En lågspänningskabel löper 
utmed vägkant i planområdets norra gräns och behöver troligtvis flyttas när den tänkta 
lokalgatan byggs.

Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen och har en kabelanläggning 
inom planområdet. Bredband finns utbyggt till samtliga telestationer i kommunen.

Fiberutbyggnad är planerad i området.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste sopstation finns i anslutning till 
hamnen i Grönhögen. 
Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar



Granskningshandling 
Detaljplan för del av Ventlinge 31:1 m.fl.
Sida 12

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. 
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
förväntas också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden 
översvämmas vid större regn. Inom planområdet finns inga tecken på återkommande 
översvämning eller stående vatten.

Marken har hög genomsläpplighet och sluttar cirka 2 meter från öster till väster.

Sluttning mot väster

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som 
kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd och 
med hög värme kommer förlänga perioder av torka. Vinden förväntas också förstärkas. 
Planområdet består till största delen av mindre träd och buskar. Dessa träd har inte 
någon större inverkan på alstringen av värme och starka vindar.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den flacka eller lätt sluttande topografin.
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Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Vid detaljplanearbetet ska kända förhållande enligt radonriskkartan beaktas. Planområ-
det ligger inom högriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-10-19. 

Trafik § Buller
Planområdet ligger ca 100 meter från väg 136. Väg 136 har en uppskattad årsdyngs-
trafik på 350 fordon. Visst ljud från vägen kan förekomma. Vägens upphöjda placering 
och låga trafikmängd gör att gällande riktlinjer för buller kan uppnås. Det finns ingen 
störande verksamhet eller annan bullerkälla i området.

Förändringar

Natur

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då området tas i anspråk för bostadsbebyg-
gelse. Genom att planera bebyggelsen på de nya fastigheterna på landborgskanten blir 
det möjligt att behålla områdets karaktär med inslag av buskvegetation. Vegetationen 
fungerar även som en ridå mot den angränsande stugbyn i öster och fastigheten i söder. 
Denna ridå är värd att bevaras och detta säkras genom egenskapsbestämmelse i plan-
kartan. Eftersom inga höga naturvärden finns i planområdet bedöms det att föreslagna 
förändringar inte påverkar förutsättningarna för bebyggelse eller de arters fortlevnad 
som finns i närområdet.

Lek och rekreation

Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation då områ-
det är privatägt och svårtillgängligt. Ett genomförande av planen medför därmed inga 
större förändringar gällande lek och rekreation.

Vegetation och djurliv
För att behålla den lummiga känslan och som skydd mot insyn för angränsande 
fastigheter behöver en del vegetation bevaras. Ett område med buskage som finns i 
planområdets södra del sparas (n3)och en stenmur skyddas (n1).

 Även vegetationen runt 
den fornlämning som finns i den norra delen av planområdet på fastigheten Ventlinge 
31:1 skyddas med en bestämmelse n2. Att spara blommande träd och buskar alternativt 
att plantera nya i trädgårdar är positivt för biologisk mångfald.

Fornlämningar
Det finns två kända fornlämningar inom planområdet. Raä-nummer Ventlinge 21:1 
och Raä-nummer Ventlinge 151:1.  Båda är från brons/järnåldern och består av sten-
sättningar som delvis är övertovade och bevuxna med buskar och träd. Planförslaget 
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kommer inte att inverka negativt på dessa fornlämningar. De ligger i tidigare åkermark, 
och bär spår av detta genom påslängd odlingssten. Marken i området är därmed även 
delvis omrörd. Gravarna är sedan tidigare delvis kringbyggda. Upplevelsevärdet 
kommer inte att skadas av planerad byggnation. 

Fornlämningen med Raä-nummer Ventlinge 21:1 placeras på kvartersmark och 
skyddas med en bestämmesle n2. Den andra fornlämningen Ventlinge 151:1 ligger 
på allmän platsmark. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om ytterligare 
fornlämningar påträffas. Skyldighet att söka tillstånd enligt KML gäller för exploate-
ring. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen innan exploatering sker. Befintlig stenmur skall 
värnas och skyddas med bestämmelsen n1.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på landborgskanten ca 9-10 meter över havet och enligt SGU 
geologiska kartor består jordarten inom planområdet till största delen av älvsediment 
och grus. Den sydöstra delen består av sedimentärt berg. Markens genomsläpplighet  
är hög vilket innebär att man kan ta hand om dagvatten lokalt på den egna fastigheten. 
Ett dagvattendike kan anläggas i anslutning till planområdet i den västra delen vilket 
gör att påverkan på fastigheterna nedanför planområdet inte kommer att påverkas vid 
en full utbyggnad.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Den befintliga bebyggelsen är tät och tomtstorlekarna varierar. Husens placering på 
tomterna är nära gatorna. Kvartersmarken planläggs för bostäder (B). Den nya bebyg-
gelsen skall anpassas till den befintliga bebyggelsens skala och skall inte överstiga två 
våningar. Ny bebyggelse skall utformas med puts eller träfasader och tak av lertegel. 
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, max 250 m2 inklusive komple-
mentbyggnader. 

Tillgänglighet
Blomvägen iordningsställs och från den anläggs en väg in till bebyggelsen. Bostäder 
ska utformas så att god tillgängligheten i området kan uppnås. Gällande lagstiftning 
reglerar utformningen av utemiljöer och bostäder. Byggnaderna är idag anpassade för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Bostäder
Planförslaget kan inte styra upplåtelseform. Förslaget reglerar skala och höjd på 
tillkommande bostadsbebyggelse så att den anpassas till befintlig bebyggelse och dess 
karaktär. Planens genomförande innebär ett tillskott på tre nya fastigheter.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planerad bebyggelse föreslås angöras från  Hamnvägen, Badvägen, Grönhögsvägen, 
och Blomvägen till lokalgatan norr om planområdet. Kvartersmark ska vara tillgänglig 
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för räddningstjänstens fordon så att materialtransport och slangdragning inte blir längre 
än 50 meter.

Gatunät
Befintligt gatunät kan utnyttjas utan att några större åtgärder behöver vidtagas eftersom 
trafikökningen på grund av tillkommande bostäder bedöms bli marginell. Anslutning 
av de nya fastigheterna i norr till Blomvägen görs via den befintliga lokalgatan. Den i 
södra delen tillkommande fastigheten ansluts till Backstigen. Gatubelysning ska följa 
höjder, täthet och utformning liknande övrig gatubelysning i området.

Parkering, varumottagning, utfarter

Detaljplanen innehåller ingen utpekad mark för parkeringsändamål. Parkering till de 
nya bostäderna sker på kvartersmark.

Räddningsvägar

Den nya bebyggelsen kommer att ha samma tillgänglighet för räddningstjänsten då den 
i likhet med befintlig bebyggelse kan angöras via Hamnvägen, Badvägen, Backstigen 
och Blomvägen samt bostädernas angöring på kvartersmark.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Vattentillgången kan säkras och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition 
att växa. Föreslagen bebyggelse ligger inom kommunalt verksamhetsområde och skall 
anslutas till kommunala vattenledningar. Befintlig brandpost kan försörja den nya be-
byggelsen enligt planförslaget.

Spillvatten 
Föreslagen bebyggelse ligger inom kommunalt verksamhetsområde och skall anslutas 
till kommunala spillvattenledningar som ligger i anslutning till planområdet.

Dagvatten
Eftersom marken har hög genomsläpplighet sker all dagvattenhantering via infiltra-
tion. Dagvatten från tak skall omhändetas på den egna fastigheten. Innan vattnet når 
recipienten Kalmar sund finns många gröna ytor med hög genomsläpplighet där vattnet 
kan infiltreras. För att undvika att fastigheterna västerut påvekas av avrinningen kom-
mer ett dike att anläggas som när väganslutning till de nya fastighetrna byggs. Några 
fördröjningsmagasin som infiltrerar vattnet på vägen dit behövs inte.

El och tele
Ledningsnätet för bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av föreslagen 
tillkommande bebyggelse. Lågspänningsnätet behöver förstärkas för att kunna försörja 
den tillkommande bebyggelsen. Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och led-
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ningsägare. Den kabelanläggning som Skanova har inom planområdet önskas behållas 
i befintligt läge. Om en flytt av ledningen erfordras bekostas den av exploatören.

Avfall och värme
Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ordnas inom den egna 
fastigheten, alternativt kan samordning ske i anslutning till Blomvägen. KSRR regler 
och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. Kommunen 
ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning. Värme-
hushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa energisnåla 
byggnader.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet ligger på landborgskanten med en stor höjdskillnad och ligger inte inom 
riskområde för översvämning. Ny bebyggelse kan innebära en ökning av hårdgjorda 
ytor och en ökning av dagvatten som behöver tas om hand. Avrinningen sker västerut 
där stora ytor finns som kan ta hand om vattnet vilket motverkar att översvämning kan 
ske. 

Värme, torka och vind
Planförslaget innebär att en del naturområden skyddas och bevaras vilket innebär att  
det fortsatt blir en grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar 
för ett bra lokalklimat.

Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Radon
Planförslaget reglerar att bostadsbyggnader ska uppföras radonsäkert så att risk mot 
otäthet mot marken minimeras.

Trafik & Buller
Tillkommande trafik från föreslagen bebyggelse beräknas uppgå till ca 12 fordonsrö-
relser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafikrörelser per bostad i området 
per dygn. Ökningen bedöms inte medföra buller över gällande riktvärden.
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b1

d3

d8

f2

p1

v1

Dammen

Golfbanan

Stenbrottet

STORA ALVARET

G:a industriområdet

Bostäder

Bostäder, färdigplanerade

Damm/Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

Fritid

Fyr till Fyr, Mörbylånga beslutad sträcka

Promenad/Passage

Verksamheter

FÖRSLAG - SYDÖLAND - GRÖNHÖGEN

b2

f1

f2

v3 v2

B1Nybo

Dammen

Hamnen

Parboäng

GRÖNHÖGEN

1́:7 500

0 500 Meter

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

--stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

--stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

--medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Utdrag ur gällande översiktplan
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Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Ett området 
utmed och väster om väg 136 inklusive aktuellt planområde har föreslagits för  
bostadsändamål. I en del av detta område har även föreslagits verksamheter som 
inkluderar befintlig stugby. Utöver de platsspecifika ställningstagandena finns även 
generella som rör landskapet, infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktig-
het, säkerhet, klimat, energi, verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor 
del kommunens planering. 
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: M 28 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för Grönhögens samhälle, 
fast.Ventlinge 42:1 m fl.

Fastställd 1968-04-16 
Planen medger park eller plantering samt transformatorstation för berört område. 

Gällande detaljplaner

M 9

M 72

M 28 M 17
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Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: M 72 - Detaljplan för Ventlinge 7:53,Gröhögens samhälle 

Lagakraftvunnen 1992-11-04                                                                                           
Planen medger en utökning av befintlig stugby

Detaljplan M 9 - Förslag till Byggnadsplan för Grönhögen

Fastslälld 1947-11-29                                                                                                      
Planen medger bebyggelse, industri m.m. för Grönhögens samhälle

Detaljplan M 17 - Förslag till ändring av Byggnadsplanen för Grönhögen

Fastställd 1959-11-30                                                                                                      
Planen medger bebyggelse, park eller plantering, idrottsändamål m.m.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsver-
kets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 
100.000 invånare och större vägar med över 3 miljoner fordon/år. Berört planområde 
omfattas därmed inte av denna MKN. De bullerberäkningar som gjorts visar att gäl-
lande riktvärden inte överskrids vid föreslagna bostäder.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 
samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. 
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Planförslaget medför en liten trafikökning lokalt men inte av den omfattningen att den 
bedöms medföra någon försämring av utomhusluften.

Vatten
Det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Öland som omfattar 
hela ön samt delavrinningsområdet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som 
sträcker sig från strandskogen väster om landborgskanten hela vägen ner till Ölands 
södra udde. I Kalmarsund påverkas ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271) av dagvatten från planområdet. Ytvattenförekomsten har fast-
ställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte 
god kemisk status och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen finns risk att 
varken god kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid. En exploatering 
av området enligt förslaget innebär att ytor hårdgörs och att dagvatten uppkommer. 
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten av älvsediment med mycket god ge-
nomsläpplighet vilket ger mycket goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av 
dagvatten genom infiltration. Planområdet ligger på landborgskanten med en höjdskill-
nad på 4-5 meter. Utanför planområdet västerut finns stora ytor som ger mycket goda 
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten också detta genom infiltration. 
Ytvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

Områdesskydd 7 kap

Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB.

Generellt biotopskydd
Planområdet berörs inte av något generellt biotopskydd.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

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

Världsarv 

Världsarv utgörs av kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest 
enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. FN-organisationen Unesco 
upprätthåller en lista över världsarv. Planområdet ligger inom Världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Området är utpekat för att landskapet här är präglat av lång 
kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens 
geologi och topografi . Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de 
olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.
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Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogram
Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för sin egen bostadsförsörjning. Kommunerna 
ska med riktlinjer planera för att skapa förutsättningar för alla sina invånare att leva 
i goda bostäder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen tydliggör kommunen sina 
ambitioner hur boendevillkoren i kommunen ska utvecklas.

Mörbylånga kommuns bostadsförsörjningsprogram antagen 20 juni 2017 beskriver hur 
bostadsförsörjningen bör betraktas i ett brett samhällsperspektiv. Boendeplanering är 
på så vis en central del i kommunens arbete för utveckling och tillväxt.

Översiktsplanen från 2015 anger ett antal ställningstaganden kopplade till bostadsför-
sörjning, bl.a. att kommunen ska arbeta för en blandning av bostäder i olika storlekar 
och upplåtelseformer i tätorterna. 

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder 
för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för 
att utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedöm-
ningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som 
stöd för kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.  
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2018-03-22 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 
kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en bety-
dande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.
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Ställningstagande till sociala konsekvenser
Detaljplanen möjliggör för bostäder i varierande storlekar och medger bebyggelse i en 
mindre skala liknande den befintliga bebyggelsen i området.

˗ Området ligger nära busshållplats. Detta ses som positivt ur en jämlikhetsaspekt. 

˗ I planområdets närhet finns naturlandskap med goda rekreations- och upplevelse-
möjligheter. Detta kan förhoppningsvis verka för en god fysisk hälsa för alla boende i 
planområdet.

˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsätt-
ningar för att fl er kan komma med synpunkter på detaljplanen.

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga

som beaktas i projekterings- och byggskedet.

˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL ska berörda myndigheter och organisationer höras i

planärende och ha möjlighet att komma med synpunkter. Kommunen vidtar inga extra

åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Annan är kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom kom-
munen inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. 
E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är nätägare i området. 
KSRR ansvarar för sophanteringen. 

Ansvarsfördelning

Lennart och Gerd Åberg tillsammans med Peter Frölén ansvarar för planens genomför-
ande. Ansvarsfördelning regleras i de planavtal som finns upprättade.

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar hösten 2018 och projektering planeras påbörjas omgå-
ende efter lagakraftvunnen plan.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Kvartersmark som är utlagd möjliggör att 
tre nya fastigheter kan bildas. Fastighetsbildningen kommer att förutom avstyckning 
att kräva en marköverföring berörande Grönhögen 1:9 och Ventlinge 31:1. 
Kvartersmark enligt planförslaget är idag upplåten med gemensamhetsanläggning 
Ventlinge ga:1 som behöver upphävas, samt omprövas. Konsekvensen med upphävan-
det inom kvartersmarken innebär en ersättning till gemensamhetsanläggningen då det 
frigör en marknadsvärdeökning allt enligt anläggningslagen 40§. Fastighetsbildning 
sker genom avstyckning och fastighetsreglering som ombesörjs av fastighetsägarna.

Ledningsrätt bör bildas för anslutning av vatten och avloppsledningar över u-område.

Servitut
Vid fastighetsbildning av de illustrerade tomterna i norra delen av planområdet löses 
utfarten genom att servitut bildas över den ena styckningslotten och fastigheten 
Ventlinge 31:1. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av Lennart och Gerd Åberg med två tredjedelar och Peter Frölén 
med en tredjedel och beräknas till ca 100 000 exklusive moms.

Kostnad för genomförande
Kostnader för VA-anslutning, förändringar i infrastruktur betalas av exploatören.

Kostnadsfördelning
Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden.  
Exploatören bekostar erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom 
kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningar för 
samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i området. 

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 
anvisas av kommunens tekniska affärsverksamhet.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrå-
das med respektive nätägare.
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Sophantering
KSRR ansvarar för sophanteringen och anvisar en avhämtningspunkt i anslutning 
till den lokalgata som skall byggas. Avhämtningspunkten bör läggas i anslutning till 
Blomvägen.

Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Planförslaget innebär att den södra delen av fastigheten Ventlinge 31:1 tillsammans 
med Grönhögen 1:9:s östra del ersätts med tomtmark för bostäder. Plangränsen ligger 
väl avskild från den allmänna vägen 136 på landborgkanten och upplevelsen från 
vägen bedöms inte förändras. Bebyggelse enligt planförslaget följer i stort befintliga 
strukturer. Områdens karaktär beaktas och utnyttjas och befintlig vegetation runt 
fornlämning och befintliga fastigheter skyddas.

Infrastruktur och kommunikation
Ytterligare utbyggnad av infrastruktur och kommunikation behövs ej. Transportnätet är  
utformat så att den tillgodoser både invånarnas och näringslivets behov. Kollektivtrafi-
ken kan utnyttjas i och med närhet till busshållplats.

Boende och service
Kommunen har brist på boende och detaljplanen innebär ett tillskott på 3 nya bostäder 
i attraktivt läge med goda pendlingsmöjligheter. 

Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det 
bedöms finnas goda möjligheter för detta inom planområdet.
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