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Handlingsplan ekonomiuppföljning  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa orsaker till varför 

budgetuppföljningen inte fungerat samt att ta fram en handlingsplan för att 

systematiskt arbeta med riskanalyser i syfte att undvika problemen framåt.      

Beslutsunderlag 

Handlingsplan ekonomiuppföljning, daterad den 4 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Bedömningar har gjorts utifrån orsak och verkan samband, en handlingsplan 

har upprättats för att undvika att samma problematik uppstår på nytt. 

Handlingsplanen innebär att det blir en tätare kontakt mellan controllers och 

enhetschefer i social omsorg för att kunna ha tydliga och säkrare 

uppföljningar. Planen innefattar även steg för att förbättra dokumentationen 

och uppdatera filerna kontinuerligt, samt tillse att rätt utbildning ska erbjudas 

de chefer som behöver.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Handlingsplan ekonomiuppföljning godkänns och läggs till handlingarna.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 
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Handlingsplan ekonomiuppföljning 

Förvaltningen får även i uppdrag att redovisa orsaker till var budgetuppföljningen 

inte fungerar samt presentera en handlingsplan. Handlingsplanen ska även 

innehålla en beskrivning av hur förvaltningen ska arbeta systematiskt med 

riskanalyser för att dessa problem inte ska uppkomma igen. Redovisningen ska 

innehålla åtgärder för samtliga delar av förvaltningen som är berörd av 

budgetuppföljningen. En första rapport ska ske på socialnämndens sammanträde i 

maj 2020 och ska därefter ske löpande till dess att samtliga åtgärder i 

handlingsplanen är genomförda.  

Orsaker till att budgetuppföljningen inte fungerat 

Budgetuppföljningen har blivit försenad då den utfördelade budgeten på 

detaljnivå inte blev klar förrän sista mars för vissa enheter. Orsaken till detta är:  

- organisationsförändringar inom social omsorg var klar i december 2019. 

Vid organisationsförändringar behöver kodstrukturen byggas om vilket tar 

mycket tid och denna tid råkade sammanfalla med hög arbetsbelastning 

på ekonomiavdelning i samband med bokslut. 

- förändring av kodstruktur för enklare uppföljning och bättre statistik. Det 

har bland annat medfört att Qlick inte har fungerat i social omsorg. Vår 

upplevelse är att ändringen av kodstrukturen har tagit mycket tid från av 

controllerna och att de inte haft tid till avstämningar med cheferna.  

- ny personal både hos ekonomi och social omsorg har skapat osäkerhet.  

- enhetscheferna inom social omsorg och controller har haft brister i 

kommunikation och inte haft avstämning i önskvärd omfattning. 

 

Organisationsförändringen inom social omsorg har också medfört att målarbetet i 

Stratsys blev försenat. Vi är beroende av konsult för ombyggnation av 

organisationsstruktur i Stratsys och därför tog detta tid. 

De preliminära budgetramarna var klara för säbo 31/12 och OFV i mitten på 

februari i arbetsfil men läsning i systemet skedde inte förrän i mars på grund av 

hög arbetsbelastning på ekonomi i samband med bokslut. 

Handlingsplan för bättre budgetuppföljning 

Controllers på ekonomienheten har nu bokat in eller ska boka in månadsvisa 

uppföljningar med alla enhetschefer tillskillnad mot då de tidigare erbjudit sig att 

ha uppföljningar. De har också fått i uppdrag att ställa kontrollfrågor för att 

säkerställa att chefen som får uppföljningen verkligen förstår. Dessa möten skall 

prioriteras av alla chefer inom social omsorg. 
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Uppföljningen ska vara förankrad och överenskommen med ansvarig chef. Det är 

chefen som är ansvarig för budget och prognos och därför hen som bestämmer 

vilket belopp som levereras i prognosen. Om chefen inte kan relatera till 

prognosen och inte känner igen siffrorna så kallar chefen till ett gemensamt möte 

med alla berörda för att tillsammans göra felsökning och analys. 

Ekonomienheten ska också dokumentera processen för uppföljning och prognos i 

syfte att säkerställa att alla controllers arbetar på ett strukturerat sätt.  

Social omsorg ska tillsammans med ekonomienheten se till att uppföljningsfilen är 

komplett. Chefen skall se till att uppföljningsfilen fylls i inför månadsmötet med 

controller med de uppgifter som kommer från social omsorgs olika system. 

Ledningen inom social omsorg ska fortsätta arbetet med cheferna att ekonomi är 

prioriterat. De chefer som har behov av utbildning ska erbjudas detta och 

verksamhetsområdescheferna för social omsorg respektive ekonomi ser över 

möjligheten till internutbildning genom Mörbylånga akademin. 

 

 

Ann-Katrin Ståhl                                                      Åsa Bejvall 

Socialchef                                                                 Ekonomichef 

 



 



Från: Anders Andersson 
Skickat: den 23 april 2020 08:55 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se; registrator@lm.se; 

liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se; Stefan Gunnarsson; pbl@eon.se; 
skanova-remisser-kalmar@skanova.se; info@adbsydost.se; Registrator; 
Louise Kullman; Jonas Mårtensson; saxnasbrukshundklubb@spray.se 

Ämne: Meddelande om granskning Detaljplan för Saxnäs 1:390 m.fl. fastigheter, 
Mörbylånga kommun tom 2020-05-22 

Bifogade filer: Information om granskning.pdf; Sändlista.pdf 
 
Hej  
 
Översänder härmed digitalt meddelande om granskning för Detaljplan för Saxnäs 1:390 m.fl. fastigheter. 
 
På grund av tunga filer bifogar jag enbart meddelande och de filer vi inte kan publicera på nätet.  
 
Resterande handlingar hittar du på: https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-
detaljplaner/Detaljplaner/Saxnas-1390-m-fl/ 
                                                                                                                                                                 
 
Vill du ha filerna via e-post, hör av dig. 
 
 
 
 
Anders Andersson 
Planarkitekt 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Andersson 
Planarkitekt 
0485-470 69 
anders.andersson@morbylanga.se 
 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Saxnas-1390-m-fl/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Saxnas-1390-m-fl/
mailto:anders.andersson@morbylanga.se


Mörbylånga kommun
Informerar om Granskning

detaljplan för 

Saxnäs 1:390 m fl 
Diarienummer 2019-985

Tel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

för till exempel bygglov. 

Hur kan jag vara med och 
påverka? 
Vi ser gärna att du tar del av förslaget och 
delar med dig av dina synpunkter.
Eventuella synpunkter på förslaget ska 
vara inlämnade senast den 22 maj 2020 
till: 
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga 
eller till 
miljobygg@morbylanga.se.
  
Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För 
att kommunen ska kunna avgöra din rätt 
att överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen behöver du ange ditt namn 
och din fastighetsbeteckning.
Mörbylånga kommun hanterar 
personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. På kommunens hemsida 
fi nns mer information hur vi behandlar 
dina personuppgifter: 
www.morbylanga.se/personuppgifter 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
inom berörda fastigheter ombeds 
underrätta hyresgäster respektive 
bostadsrättsmedlemmar om 
detaljplaneförslaget. 

 

Kontakperson:
Anders Andersson

Granskningstid:

27 april - 2
2 maj

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts bli sakägare till ett 
detaljplaneförslag för Saxnäs 1:390 med 
fl era fastigheter. Planområdet är beläget 
ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 
958 och Kalmarsund.
Planområdet gränsar till befi ntlig 
bebyggelse runt om och närområdet 
präglas av aktiviteter med anknytning till 
Saxnäs golfbana.
Planområdet omfattar ca 3,3 hektar.

Förslaget har varit ute på samråd, och 
de synpunkter som kom in i samrådet 
fi nns nu redovisade i handlingarna. 
Detaljplanen är nu ute på granskning 
med berörda sakägare, myndigheter 
och organisationer. Granskningens 
syfte är att förbättra kommunens 
kunskapsunderlag och ge grannar och 
myndigheter ytterligare möjlighet till 
insyn och påverkan. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser 
om hur marken får användas och hur den 
får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt 
bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL).
Allmänna intressen vägs mot enskilda 
för att nå en god helhetslösning och 
planen ligger sedan som grund för beslut 



Vad är syftet med   
planförslaget?

Syft et med detaljplanen är att 
ändra byggrätter för de befi ntliga 
villafastigheterna inom detaljplanen och 
anpassa dem till de förhållande som fi nns i 
den i söder omgivande bebyggelsen.

Planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen.
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Vad innebär planförslaget?

OBOS Mark AB önskar något generösare 
byggrätter än de som råder i gällande 
detaljplan.
Gällande detaljplan F 193 medger en 
byggrätt på totalt 200 m².
Byggrätterna är fördelade på 
huvudbyggnad 150 m² och 
komplementbyggnad 50 m².
Planförslaget medger en byggrätt på totalt 
250 m² fördelade på huvudbyggnad 200 m² 
och komplementbyggnad 50 m².
Utbyggnad av området med gator, vatten 
och avlopp blev klart våren 2019.

Mer information och fullständiga handlingar 
fi nns tillgängliga på: 
www.morbylanga.se/detaljplaner
Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

BBostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR1Skog, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
e1 250Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 200Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 m², PBL 4 kap. 11 § 1 st

1 p.
e3Vind får inredas. Dock får takkupor täcka högst 1/3 av takets längd., PBL

4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)

4,0
Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

IHögsta antal våningar är angivet som I

ggg

Fastighet
d1 1000Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Placering
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p1Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns,

PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p2Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata, PBL 4 kap.

16 § 1 st 1 p.
Utformning
G15-45Takvinkeln får vara mellan 15 och 45 grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1Markreservat för gemensamhetsanläggning. Allmän plats, PBL 4 kap. 18
§ 1 st
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Detaljplan för Saxnäs 1:390 m fl 

Härmed intygas att rubricerade ärende har skickats på samråd enligt Plan- och 

bygglagen 5 kap 11 § till nedanstående adresser. 

Digital information om samråd till följande: 

 Länsstyrelsen i Kalmar län  kalmar@lansstyrelsen.se 

 Lantmäteriet registrator@lm.se 

 Kalmar Läns Museum liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se 

 Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

stefan.gunnarsson@ksrr.se 

 E.on Elnät Sverige AB PBL@eon.se 

 TeliaSonera Skanova Access 
AB 

skanova-remisser-kalmar@skanova.se 

 Antidiskrimineringsbyrån 
sydost 

info@adbsydost.se 

 Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen registrator@morbylanga.se 

Kultur- och tillväxtnämnden registrator@morbylanga.se 

Socialnämnden registrator@morbylanga.se 

Utbildningsnämnden registrator@morbylanga.se  

Tillgänglighetsrådet,  louise.kullman@morbylanga.se 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:registrator@lm.se
mailto:stefan.gunnarsson@ksrr.se
mailto:skanova-remisser-kalmar@skanova.se
mailto:info@adbsydost.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
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Räddningstjänst Öland,  jonas.martensson@oland.se 
 

 Föreningar 

Saxnäs Brukshundklubb saxnasbrukshundklubb@spray.se  
 

 

 

Information om samråd till följande: 

 DHR Kalmar/Öland 

 Sakägare och berörda grannar är markerade i kartan. 
Planområdet avgränsas av den streckade röda linjen. 
 

 

 

mailto:jonas.martensson@oland.se
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Planbesked
Samrådsbeslut 
Granskningsbeslut
Antagandebeslut
Laga kraft

Detaljplan Saxnäs 1:390 m.fl . fastigheter

Samrådshandling
13 februari 2020

Mörbylånga
kommun

Planbeskrivning

Samrådshandling 2020-02-13
Granskningshandling
Antagandehandling

2019-11-14 § 186
2020-02-13



Samrådshandling 
Detaljplan för Saxnäs 1:390 m.fl .
Sida 2

Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 mars 2020.
Synpunkter framförs skriftligen till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Handläggare Anders Andersson
e-post: anders.andersson@morbylanga.se
tel. 0485-470 69

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun:
Anders Andersson   Planarkitekt
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.
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

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.

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 standardförfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren 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 två 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 skickas sedan till samhälls-
byggnadsnämnden för slutlig antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer 
vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter det att protokollet från samhällsbygg-
nadsnämnden justerats.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befi ntliga villafastigheterna inom 
detaljplanen och anpassa dem till de bestämmelser som råder i den omgivande bebyg-
gelsen. 

Sammandrag av planförslaget
Gällande detaljplan F 193 för området medger en byggrätt på totalt 200 m², fördelade 
på huvudbyggnad 150 m² och komplementbyggnad 50 m².
Förslag till nya bestämmelser avser huvudbyggnad 200 m² och komplementbyggnad 
50 m². Utbyggnad av området med gator, vatten och avlopp blev klart våren 2019 och 
markägaren OBOS Mark AB vill nu ha något genrösare byggrätter likt de som råder i 
omgivande bebyggelse.

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planändring har inkommit 2019-09-11.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14 § 186 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, Februari 2020

 -Granskningsbeslut i nämnd, April 2020

 -Antagande i nämnd, Juni 2020

 -Laga kraft, Juli 2020 

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad  2020-02-13

 -Planbeskrivning, upprättad 2020-02-13

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad 2020-02-13

 -Checklista sociala konsekvenser daterad 2020-02-13

 -Aktuell grundkarta 2020-01-07

 -Aktuell fastighetsförteckning 2020-01-27
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Läge och areal
Planområdet är beläget ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 958 och Kalmarsund.
Planområdet gränsar till befi ntlig bebyggelse runt om och närområdet präglas av 
aktiviteter med anknytning till Saxnäs golfbana.
Planområdet omfattar ca 3,3 hektar.

Markägoförhållanden

Fastigheterna Saxnäs 1:390 m.fl . är privatägda.
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet omgärdas av naturområden med olika karaktärer. I söder fi nns naturom-
råden med lekplats och fördröjningsdamm för omhändetagande av dagvatten. i öster 
angränsar området med höga tallar längs väg 958. Öster om markberett område 

har det uppkommit ett tillfälligt jordupplag i samband med utbyggnad av gator och 
va-ledningar. Upplaget skall tas bort allt eftersom exploateringen blir färdigställd.

 

Bild över planområdet
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Jordartskarta från SGU

Lek och rekreation

Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation eftersom 
det är exploaterat för bostäder. I omedelbar närhet till planområdet fi nns det områden 
med en blandning av fritidsfunktioner, bland annat en lekplats.
Saxnäs golf, Kronocamping Saxnäs och bebyggelse vid Saxängen i söder har stor 
betydelse för kommunens rekreation- och friluftsliv.
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Vegetation och djurliv
Området består av öppen sandig markberedd (exploaterad) mark och hyser inga 
utpekade värdefulla livsmiljöer för växter eller djur.

Fornlämningar
Inom planområdet fi nns en registrerad fornlämning, Raä-nummer Algutsrum 217. 
Fornlämningen utgör en boplats och undersöktes 1993 i samband med att väg 958 
breddades och eller rätades. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen 
(1988:950) och det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på något annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet består främst av plan, sandig terräng som sluttar svagt från ost till väst. 
Marknivån är kring + 10 m ö h. Området har tidigare varit skogsmark men har nu mar-
beretts och avverkats för att ge plats till ny bebyggelse.

Bild över planområdet
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är idag bebyggt med ett par bostäder. Omkringliggande bebyggelse är 
varierande och består mestadels av en småskalig bebyggelse i form av fristående villor.
Husen är byggda i trä med sadeltak. Den befi ntliga bebyggelsen är tät och tomtstorle-
karna varierar. Husens placering på tomterna är nära gatorna.

Kulturhistoria
Förutom fornlämningen så fi nns det inga tydliga kulturhistoriska lämningar i området. 
Däremot fi nns det mindre delar av stenmurar i angränsning till planområdet.
Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap och visar hur landskapsstrukturen en 
gång kan ha sett ut.

Tillgänglighet
Området kring planområdet har en god tillgänglighet och angränsar till ett välutbyggt 
gatusystem med både lokalgator, gång- och cykelvägar.

Bostäder
I området fi nns det uteslutande friköpta villor som används för permanentboende..

Karta över angränsande vägar
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Arbetsplatser och service
Det fi nns inga större arbetsplatser i omedelbar närhet. Närmaste serviceort är Färjesta-
den ca 4 km från planområdet. Off entlig och social service i form av förskola fi nns i 
närområdet. Skola , äldreomsorg samt kulturellt utbud fi nns i Glömminge, Algutsrum 
och Färjestaden.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Från länsväg 958 ansluter Saxängsvägen som är den huvudsakliga infartsvägen till 
planområdet. Gatunät med gatubelysning inom området är utbyggt enligt gällande 
detaljplan. Längs med väg 958 från Strandskogen till Färjestaden fi nns en separerad 
gc-väg som används idag av arbetspendlare, motionärer och turister.

Gatunät
Via Strandängsvägen norrifrån och Släntängsvägen västerifrån ansluts planområdets 
inre vägsystem till Skogsängsvägen som är en lokalgata inom planområdet.
Befi ntliga vägar inom planområdet och vid angränsande områden är av bra standard 
och bedöms vara av tillräcklig bra för nuvarande och framtida behov.

Gång- och cykelvägar
I anslutning till och runt planområdet fi nns ett väl fungerande cykelvägnät. Detta 
ansluter till den separerade cykelvägen vid väg 958 som är en länk mellan
Strandskogen och Färjestaden.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafi kförbindelse och skolskjuts till Mörbylånga, Färjestaden och Glömminge 
fi nns i anslutning till planområdet. Närmaste busshållplats ligger vid Saxängsvägen 
alldeles i anslutning till planområdet.

Parkering
Inom planområdet fi nns inga separata parkeringsplatser utan parkering sker på den 
egna fastigheten.

Räddningsvägar

Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via Saxängsvägen.
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten, dagvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Ny bebyggelse kommer att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten tas 
omhand lokalt. En anlagd fördröjningsdamm fi nns söder om planområdet. Hela plan-
området är omgärdat av ett grävt dikessytem som är anslutet till fördröjningsdammen.
Vatten från dammen, lokalgator och gc-vägar leds vidare via dikessytem till ytterligare 
3 fördröjingdammar innan den mynnar ut i Kalmarsund.

El och tele
E ON svarar för elförsörjning för befi ntliga bebyggelseområde.

Bild över dagvattenanslutning från dike

Ledningar är förlagda utmed allmän platsmark.

Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen och har en kabelanläggning 
inom planområdet. Bredband fi nns utbyggt till samtliga telestationer i kommunen. 
Fiberutbyggnad är planerad i området.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. 

Befi ntlig bebyggelse värms med individuella lösningar
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kan nederbörden komma 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 kunna öka med några dagar om året. Det kan innebära en ökad 
risk att områden översvämmas vid större regn. Inom planområdet fi nns inga tecken 
på återkommande översvämning eller stående vatten. Runt den exploaterade marken 
har ett dagvattendike anlagts som mynnar ut i ett dagvattenmagsin som fi nns söder 
om planområdet. Även gator är anslutna till detta dagvattensystem med diket runt om. 
Marken har hög genomsläpplighet och sluttar cirka 2 meter från öster till väster.

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kan medeltemperaturen komma att 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 kan också förväntas 
komma att förstärkas. Planområdet består idag av en stor markberedd yta utan med 
fädigbyggd exploaterad mark förberedd för bebyggelse, där vägnät med lokalgata är 
byggd.

Skred och erosion

Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den fl acka eller lätt sluttande topografi n.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Radon
Vid detaljplanearbetet ska kända förhållande enligt radonriskkartan beaktas.
Planområdet ligger inom normal-lågriskriskområde enligt kommunens radonkarta.

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

Natur

Landskap
Landskapsbilden är redan idag förändrad eftersom området är iordninggjort för kom-
mande bebyggelse där ett par hus redan är byggda. Planområdets östra del kommer 
att bevaras som naturmark. Härigenom behålls skyddande vegetationkorridor för den 
blivande bebyggelsen.Vegetationen fungerar även som en ridå mot väg 954.

Lek och rekreation
Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation då lek-
platser och ytor för rekreation fi nns i närområdet. Ett genomförande av planen medför 
därmed inga större förändringar gällande lek och rekreation.

Vegetation
För att behålla trädridån mot väg 954 som skydd mot insyn för angränsande fastigheter 
behöver en del vegetation bevaras. Den vegetation som fi nns i planområdets östra del 
på fastigheten läggs ut som naturmark.

Fornlämningar
Den kända fornlämning RAÄ-Algutsrum 217 läggs på naturmark i planen.
Upplevelsevärdet kommer inte att skadas av planerad byggnation. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Planområdet ligger på landborgskanten ca 10 meter över havet och enligt SGU geolo-
giska kartor består jordarten inom planområdet till största delen av postglacial sand. 
Markens genomsläpplighet  är hög vilket innebär att man kan ta hand om dagvatten 
lokalt. Ett dikessytem är byggt som ansluter till en fördröjningsdamm söder om 
planområdet.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Den befi ntliga 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 befi ntliga bebyggelsens skala och skall inte överstiga 
bebyggelsen i närområdet. Planförslaget avser att utöka byggrätten för kvartersmarken 
till en största byggnadsarea på 250 m² och en minsta tomtstorlek på 1100 m². Planbe-
stämmelsen f1 reglerar takutformningen, största byggadshöjd är 4,0 meter och det får 
uppföras endast källerlösa hus.
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Tillgänglighet

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 befi ntlig bebyggelse i 
närområdet och dess karaktär.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planerad bebyggelse angörs från  Saxängsvägen via den byggda lokalgatan Skogs-
ängsvägen. Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon så att 
materialtransport och slangdragning inte blir längre än 50 meter.

Gatunät
Befi ntligt gatunät är utbyggt och kan utnyttjas utan att några större åtgärder behöver 
vidtagas. Anslutning av exploateringsområdet görs via den befi ntliga lokalgatan. 
Gatubelysning är utbyggt och följer 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 befi ntlig bebyggelse kan angöras via Saxängsvägen och lokalgatan 
Skogsängsvägen samt bostädernas angöring på kvartersmark.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Vattentillgången kan säkras och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition att 
växa. Föreslagen bebyggelse kommer att ligga inom kommunalt verksamhetsområde 
och skall anslutas till kommunala vattenledningar. Befi ntlig brandpost vid korsningen 
Saxängsvägen och lokalgatan Skogsängsvägen kan försörja den nya bebyggelsen enligt 
planförslaget.
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Spillvatten 
Föreslagen bebyggelse kommer att ligga inom kommunalt verksamhetsområde och skall 
anslutas till kommunala spillvattenledningar som är byggda inom planområdet.

Dagvatten
Dagvatten ansluts till det dagvattensystem som byggds i området och förvaltas av 
Norra Saxnäs samfällightesanläggning Ga:9 där det ingår lokalgator, gång- och cykel-
vägar, naturområden, belysning, lekplats och dagvattensystem.
Innan vattnet når recipienten Kalmar sund fi nns det byggt ett dikessystem som 
omhädertar dagvattnet i området och samlar ihop det i sammanlagt 3 stycken fördröj-
ningsdammar på vägen tilll recipienten Kalmarsund.

El och tele
Ledningsnätet för el, bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av föreslagen 
tillkommande bebyggelse Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsä-
gare.

Avfall och värme
Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ordnas inom den egna 
fastigheten. KSRR regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvä-
gar ska följas. Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning. Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett eff ektivt sätt för 
att skapa energisnåla byggnader.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Ny bebyggelse kan innebära en ökning av hårdgjorda ytor och en ökning av dagvatten 
som behöver tas om hand. Bebyggelsen kommer att anslutas till en gemensamhetsan-
läggning Ga:9 som haterar det dagvatten som behöver tas om hand.

Värme, torka och vind
Planförslaget innebär att en del naturområden kommer att 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.

Trafik & Buller
Tillkommande trafi k från föreslagen bebyggelse beräknas uppgå till ca 56 fordonsrö-
relser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafi krörelser per bostad i området 
per dygn. Ökningen bedöms inte medföra buller över gällande riktvärden.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

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

 -stå i konfl ikt 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. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Utdrag ur gällande översiktplan
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Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24.
Ett området utmed och väster om väg 954 inklusive aktuellt planområde har föreslagits 
för  bostadsändamål.
Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering.
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: F 193 - Detaljplan för Saxnäs 1:7, 1:243 m fl  fastigheter, Saxnäs Golfbana 
och Golfby
Lagakraftvunnen 2009-01-18
Planen medger uppförande av cirka 70 stycken bostadshus i områdets östra del. 

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: F 204 - Detaljplan för del av Saxnäs 1:294
Lagakraftvunnen 2012-03-21                                                                                           
Planen medger utökade byggrätter för enskilda enbostadshus samt ändrad placering av 
förskoleverksamhet.

Gällande detaljplaner
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Detaljplan F 206 - Detaljplan för Strandskogen 4:14.
Lagakraftvunnen 2012-12-17                                                                                                      
Planen medger ca 18 nya tomter för bostadsändamål.

Detaljplan F 207 - Detaljplan för Saxnäs 1:243, saxnäs Center AB
Lagakraftvunnen 2013-04-09                                                                                                      
Detaljplanen medger uppförande av ca 50 stycken fristående småhus i BRF-form, samt 
en 9 håls kortbana för golf, servicebyggnad och badanläggning- pool.

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 fi nns 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. 
Planförslaget medför en liten trafi kökning lokalt men inte av den omfattningen att den 
bedöms medföra någon försämring av utomhusluften.
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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 fi nns risk att 
varken god kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid.

Exploatering av området är gjort och vatten och avloppsledningar är utbyggda. Gator 
är byggda och belagda med asfalt. I området fi nns sedan tidigare ett lokalt dagvat-
tensystem bestående av diken och fördröjningsdammar. Där hårdgjorda ytor som 
uppkommer vid exploatering bedöms dagvattnet kunna tas omhand av det befi ntliga 
sytem som fi nns  dit också gatorna är anslutna. 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 fi nns i området.

Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området.
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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 2020-01-13 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 
skala liknande den befi ntliga bebyggelsen i området.

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

˗ I planområdets närhet fi nns 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 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. 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 kommu-
nen inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. En gemensamhetsan-
läggning fi nns sedan tidigare och planområdets gator är anslutna till denna anläggning.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Ansvarsfördelning

OBOS mark AB ansvarar för planens genomförande. Ansvarsfördelning regleras i de 
planavtal som fi nns upprättade.
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Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar 2020, projektering av detaljplanen är sedan tidigare 
påbörjad och klar.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Kvartersmark som är utlagd möjliggör att 
14 nya fastigheter bildas. Fastighetsbildning av området är gjord och 14 nya tomter 
har bildats genom avstyckning. Detta har ombesörjs av fastighetsägaren OBOS Mark 
AB. Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. En 
gemensamhetsaläggning Saxnäs Ga:9 som förvaltas av norra Saxnäs samfällightesför-
ening fi nns upprättad för området där även planområdet fi nns anslutet. I Saxnäs Ga:9 
ingår lokalgator, gång- och cykelvägar, naturområden, belysning, lekplats och dagvat-
tensystem. Lantmäteriets aktbeteckning är 0840-1810. I den förrättning som gjorts 
där bildandet av de nya fastigheterna gjordes (akt 0840-2018/73) anslöts också de nya 
fastigheterna till Ga:9 genom ett beslut enligt 42a § AL där varje ny fastighet inträder i 
gemensamhetsanläggningen.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av OBOS Mark AB och beräknas till ca 165 000 exklusive 
moms.

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

Kostnadsfördelning
Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden som också är exploatör. 
Exploatören har bekostat utbyggnad av infrastruktur inom kvartersmark och allmän 
platsmark. Exploatören har bekostat lantmäteriförrättningar för samtliga fastighets-
rättsliga åtgärder i området. 

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse har anslutits till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 
har anvisats av kommunens tekniska aff ärsverksamhet.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät har samordnats mellan de olika aktörerna och samrådas 
med respektive nätägare.
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Sophantering
KSRR ansvarar för sophanteringen. Avhämtningspunkter läggas i anslutning till 
befintliga fastigheter på lokalgatan Skogsängsvägen.

Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Planförslaget innebär inga förändringar mot befi ntlig detaljplan. Planområdet 
är färdigexploaterat i vad som avser gator och ledningar. Markberedning och 
fastighetsbildning är klar och föjler planförslaget. Bebyggelse enligt planförslaget 
följer i stort befi ntliga strukturer. Områdens karaktär beaktas och utnyttjas, befi ntlig 
vegetation runt fornlämning och befi ntliga fastigheter skyddas med naturmark.

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 14 nya bostä-
der i attraktivt läge med goda pendlingsmöjligheter. 

Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det

bedöms fi nnas goda möjligheter för detta inom planområdet .



 

 

 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
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Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 

undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 

checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 

bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 

miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 

tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 

av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 

checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befintliga villafastigheterna inom 

detaljplanen och anpassa dem till de förhållandena som finns i den omgivande bebyggelsen. 

 

Gällande detaljplan för området medger en byggrätt på totalt 200 m2. Byggrätterna är fördelade 

på huvudbyggnad 150 m2 och komplementbyggnad 50 m2. Utbyggnad av området med gator, 

vatten och avlopp blev klart våren 2019 och markägaren OBOS mark AB har fått till sig önskan 

om något generösare byggrätter likt de som råder i omgivande bebyggelse. 

 

Sammanvägd bedömning 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering [miljö- och hälsoskydd, biologi, ekologi, byggnadsantikvarisk 

kompetens, miljöplanering] har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 

ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 

eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 

göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9


 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 

av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 

ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 

strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 

syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☒   Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden 

 

Beskrivning Planområdet omgärdas av nyare bebyggelse samt tallskog. I söder finns 

naturområde med lekplats och fördröjningsdamm för dagvatten. 

 

Omkringliggande bebyggelse är varierande och består mestadels av småskalig 

bebyggelse i form av fristående villor. Husen är byggda i trä med sadeltak. Den 

befintliga bebyggelsen är tät och tomtstorlekarna varierar. Husens placering på 

tomterna är nära gatorna. 

 

Inom planområdet, i tallskogsdungen mot väg 658, finns en registrerad fornlämning, 

RAÄ Algutsrum 2017. Fornlämningen utgör en boplats och undersöktes 1993 i 

samband med åtgärder på väg 958. Förutom fornlämningen så finns det inga tydliga 

kulturhistoriska lämningar i området. Däremot finns det mindre delar av stenmurar i 

angränsning till planområdet. Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap och visar 

hur landskapsstrukturen en gång kan ha sett ut.  

Planens påverkan 

Beskrivning Landskapsbilden är redan idag förändrad eftersom området är iordninggjort för 

kommande bebyggelse. Planområdets östra del bevaras som naturmark, precis som 

i redan gällande detaljplan. Den kända fornlämningen i området kommer även 

fortsättningsvis att ligga på naturmark i planen.  

 

Planens genomförande kommer inte innebära någon förändring jämfört med 

gällande detaljplan, förutom att den tillåter större byggrätter vilket följer 

karaktärsdraget för omgivande bebyggelse. 

 

Dem nya bebyggelsen ska anpassas till den befintliga bebyggelsens skala och ska 

inte överstiga bebyggelsen i närområdet. Planbestämmelse reglerar byggnadsarea, 

takutformning och byggnadshöjd. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra påverkan på kulturvärden. 

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Beskrivning Planområdet har tidigare varit skogsmark men är avverkat och markberett inför 

planerad byggnation av bostäder. I planområdets östra kant, mot väg 958, finns en 

kvarlämnad remsa med tallskog som ska sparas som naturmark i planen.  

 

Planområdet hyser i stort sett inga naturvärden, då större delen är en markberedd 

yta utan vegetation. Remsan med tallskog längs vägen bedöms ha lägre naturvärde. 

Det finns inga inrapporterade rödlistade eller fridlysta arter för området enligt 

Artportalen.  

 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Området är redan exploaterat. Planens genomförande innebär ingen påverkan på 

naturvärden. Den skogsremsa som finns kvar bedöms ha låga naturvärden men 

kommer att sparas som naturmark mot vägen. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planens genomförande innebär ingen påverkan på naturvärden. 

  
  



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☒Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 

fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☒Mötesplatser 

 

Beskrivning Inom planområdet finns inga särskilda sociala värden, då området är exploaterat. 

Remsan med tallskog i öster är även nu naturområde, främst för att bevara en 

fornlämning samt skydda mot buller från väg 958. 

I söder finns naturområde med lekplats. I närområdet finns en golfbana och en 

campingplats.  

En förskola finns i närområdet. Skola, äldreomsorg samt kulturellt utbud finns i 

Glömminge, Algutsrum och Färjestaden som ligger inom 5 km från platsen. 

Aledals ridcenter ligger ca 500 meter norr om planområdet. 

Planens påverkan  

Beskrivning Det finns gott om sociala värden i form av grönområden, golfbana, ridcenter, 

camping med badplats i närområdet. Planen bedöms inte medföra någon negativ 

påverkan på dessa värden.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra någon påverkan på områdets sociala värden. 

 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7


Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

Övriga materiella värden: 

☒Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 

Beskrivning Inom planområdet finns inga materiella värden. 

Strax väster om planområdet ligger Saxnäs Golfbana. 

Saxnäs Camping ligger ca 1 km sydväst om planområdet. 

Aledals ridcenter ligger ca 500 meter norr om planområdet. 

 

Planens påverkan 

Beskrivning Planen medför ingen påverkan på de materiella värden som finns i närområdet.  

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planen medför ingen påverkan på de materiella värden som finns i närområdet.  

 

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 

av planen.   

☒Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☒Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

☒Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 

 

Beskrivning Enligt prognoser kommer nederbörden öka i perioder och intensitet. Höjda 

havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för översvämning. Medeltemperaturen 

förväntas 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. Höjda havsnivåer och mer 

intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning.  

 

Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 

jordarter och den platta eller lätt sluttande topografin. Planområdet består främst av 

plan, sandig terräng som sluttar svagt från ost till väst. Marknivån är kring + 10 möh. 

Jordarten består enligt SGU geologiska kartor främst av postglacial sand, vilket har 

hög genomsläpplighet. Dagvatten kan därmed infiltrera i marken. 

 

I anslutning till och runt planområdet finns ett väl fungerande cykelvägnät. Detta 

ansluter till den separerade cykelvägen längs väg 958 som leder till Färjestaden. 

 

Planområdet ligger inom lågriskområde för radon enligt översiktlig karta från SGU. 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 

antas påverkas av planen. 

☒Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

 

Beskrivning Området ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga – Borgholms kalkberg, som 

har god kvantitativ och kemisk status. 

 

Dagvatten från planområdet kan påverka Östra s Kalmarsunds kustvatten, som har 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


måttlig ekologisk status. God ekologisk status ska uppnås till år 2027. Den kemiska 

statusen är god med undantag för generellt förekommande miljögifter i form av 

kvicksilver och bromerade difenyletrar. Övergödningen är ett av huvudproblemen till 

att god status inte uppnås för kustvattnet. 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Ny bebyggelse kommer att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten tas 

om hand lokalt. Förhållandena för infiltration är goda. En anlagd fördröjningsdamm 

finns söder om planområdet. Hela planområdet är omgärdat av ett grävt dikessystem 

som är anslutet till fördröjningsdammen. Vatten från dammen, lokalgator och gc-

vägar leds vidare via dikessystem till ytterligare tre fördröjningsdammar innan det 

leds ut i Kalmarsund. Planområdet ligger så pass högt över havet att det inte 

föreligger risk för översvämning till följd av förväntad havsnivåhöjning. 

 

Planen innebär att största byggnadsarea per fastighet ökar från 200 till 250 m2, vilket 

innebär en ökning av andelen hårdgjorda ytor i planområdet. Ökningen av hårdgjorda 

ytor bedöms inte medföra risk för översvämning, dels för att förhållandena för 

infiltration är goda och dels för att områdets dagvatten ansluter en fördröjningsdamm 

i söder. 

 

Planen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Jämfört med gällande plan innebär det nya planförslaget ingen förändring avseende 

uppkomst av förorenat dagvatten. Planen bedöms ge upphov till en mycket liten 

andel förorenat dagvatten från lokalgatan i området, vilket kan renas genom 

befintliga dikessystem och fördröjningsdammar innan det leds vidare ut till 

Kalmarsund.  

 

Remsan med tallskog sparas samt skog i närområdet medför att det blir fortsatt en 

grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar för ett gott 

lokalklimat. 

 

Planen bedöms inte medföra någon trafikökning jämfört med gällande detaljplan och 

riktvärdena för buller bedöms inte överskridas. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra risker för människors hälsa eller för miljön. 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden eller materiella värden. Planen bedöms inte heller medföra risker för 

människors hälsa eller för miljön. 

 

Motiverat ställningstagande 

Sammantaget bedöms inte planen innebära betydande miljöpåverkan. 

 

Planen innebär en ökad byggrätt jämfört med gällande plan, vilket innebär en anpassning till 

omgivande bebyggelses karaktärsdrag. Planbestämmelse reglerar byggnadsarea, takutformning 

och byggnadshöjd. 

 

Planen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på kulturvärden, naturvärden, sociala värden 

eller materiella värden. Planen bedöms inte heller medföra risker för människors hälsa eller för 



miljön. 

 

Området är redan exploaterat. Den skogsremsa som finns kvar bedöms inte hysa naturvärden men 

kommer att sparas som naturmark mot vägen. Den kända fornlämningen i området kommer även 

fortsättningsvis att ligga inom naturmark i planen. 

 

Planen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Planen bedöms inte medföra någon trafikökning jämfört med gällande detaljplan och riktvärdena för 

buller bedöms inte överskridas. 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
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 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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Adress Telefon E-post  Hemsida Org nr  Konto  
Mörbylånga kommun 0485-470 00 kommun@morbylanga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14-0 

386 80 Mörbylånga     Bg 991-1876 

 

Detaljplan för Saxnäs 1:390 m.fl. fastigheter 
Mörbylånga kommun 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning uttrycker 

tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 

och ansvar på olika samhällsområden. 

barnkonventionen  

Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men 

också att barn har speciella behov av skydd och stöd.  

brottsförebyggande rådets principer  

Principer för brottsförebyggande stadsplanering. 

jämlikhet  

Jämlikhet betyder att alla individer, oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

delaktighet och inflytande 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med 

jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till 

delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

fysisk aktivitet 

Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. 

 

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 

medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och 

kunskapsunderlag 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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Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befintliga 

villafastigheterna inom detaljplanen och anpassa dem till de för-

hållande som finns i den omgivande bebyggelsen. 

 

Planområdet  
Planområdet är beläget ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 

958 och Kalmarsund. 

Planområdet gränsar till befintlig bebyggelse runt om och närom-

rådet präglas av aktiviteter med anknytning till Saxnäs golfbana. 

Planområdet omfattar ca 3,3 hektar. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Tillgängligheten avseende den 

fysiska miljön innebär att se till 

att fysiska hindren minimeras. 

X       
Det förutsätts att placering av 

anordningar görs så att de inte 

utgör ett hinder. 

Gällande bygglagstiftning 

reglerar. 

Bereds tillgänglighet vid och i 

kommunala byggnader och 

andra offentliga lokaler? 

      X 
Inga kommunala eller offentliga 

lokaler kommer uppföras inom 

planområdet. 

Anpassas arbetsplatser med 

hänsyn till anställda med 

funktionsnedsättning? 

      X Inga arbetsplatser är planerade 

inom området. De 

arbetstillfällen som kan uppstå 

för fastighetens skötsel ska 

följa gällande 

bygglagstiftning.  

Bereds tillgänglighet vid och i 

fritids-, service- och 

handelsanläggningar? 

      X Det kommer inte finnas någon 

fritids-, service eller 

handelsanläggning inom 

området. 

Sker samverkan med Kalmar 

länstrafiken vad gäller 

kollektivtrafiksystemet?  

X       Samråd sker med KLT. 

Busshållplats finns i 

anslutning till planområdet vid 

väg 958. 

Har människor med 

funktionsnedsättning varit 

delaktiga och haft inflytande 

över hur kommunens insatser 

utformas. 

X       Samråd sker med DHR. 

Barnkonventionen 

Sker väsentlig påverkan eller 

berörs miljöer där barn och 

ungdomar vistas.  

X       I närheten till planområdet 

finns idag stora grönområden 

som används frekvent för 

rekreation. Alldeles i närheten 

finns lekplats och golfbana 

som används frekvent. De 

barn och ungdomar som flyttar 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

in till området kommer att ge 

underlag till och ha närhet till 

dessa aktiviteter. 

Påverkas barns och ungdomars 

hälsa? 

X       Området har goda möjligheter 

till rekreation genom närhet till 

grönområden, lekplatser, 

golfbana, busshållplats, och 

gång- och cykelvägar. I 

närområdet finns även en 

ridanläggning. (Aledal) 

 

Påverkas barns och ungdomars 

sociala liv och utveckling? 

X       Det finns goda chanser att 

cykla och promenera på 

trafiksäkra gång- och 

cykelleder till och från olika 

aktiviteter inom närområdet 

och från planområdet.  

Genom byggnation av 

bostäder till överkomliga 

priser i ett villatätt 

bostadsområde, kommer 

kommunen få ett breddat 

bostadsbestånd. På så sätt 

skapas en bredare social 

sammansättning vilket troligen 

påverkar barn och ungdomars 

sociala liv positivt. 

Påverkas barns och ungdomars 

känslo- och beteendemässiga 

utveckling? 

X       Planen kommer bland annat 

bidra till fler bostäder och 

därmed till att fler 

familjekonstellationer och 

åldersgrupper kan mötas. 

Beteendemässigt finns det 

goda förutsättningar att 

aktivera sig i och utanför 

området. Man kan ta bussen, 

cykla och promenera till olika 

aktiviteter i närområdet och 

Färjestaden som ligger inom 

cykelavstånd från 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

planområdet. 

Påverkas barns och ungdomars 

möjlighet att klara sig själva? 

X       Det finns goda möjligheter för 

både barn och ungdomar att 

vara självständiga på sin fritid 

i och utanför området. Detta 

tack vare närheten till olika 

aktiviteter, cykelvägar och 

goda bussförbindelser. Att 

använda kollektivtrafiken för 

möten på landsbygden är 

däremot svårare. Här krävs det 

ett engagemang från vuxna 

som skjutsar. 

Påverkas barns och ungdomars 

utbildning, boende, ekonomi 

och säkerhet? 

X       Närhet till förskola finns i 

området och grundskola finns 

i Färjestaden. Gymnasium 

finns som närmast i Kalmar 

inom cirka 30 minuters 

pendlingsavstånd. 

Ges barn möjlighet att påverka 

genom att lämna synpunkter? 

X       Tillfälle för allmänheten, 

inklusive barn, att lämna 

synpunkter kommer att ges i 

samband med samrådet.   

Beaktas barns behov av särskilt 

stöd i planarbetet? 

      X       

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 

rumsliga ansvarsförhållanden? 

X  Planen pekar ut kvartersmark 

som blir privat mark. Den 

allmänna platsmarken vägar 

och grönområden sköts av en 

gemensamhetsanläggning. 

Skapar planen förutsättningar 

för befolkade rum? 

X       En ökad exploateringsgrad gör 

att området blir upplyst och 

fler människor som rör sig ute 

vilket ger ett tryggare 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

närområde.   

Skapar planen förutsättningar 

för överskådlighet? 

X       
Planen delar in marken på ett 

enkelt och lättfattligt sätt. 

Skapas tillräcklig synlighet?  X       Byggnader som placeras på 

området och människor som 

rör sig i området kommer 

därför högst troligt vara 

synliga. Planområdet är 

exploaterat och gatubelysning 

byggd som lyser upp.  

Sker samråd med kommunens 

Brottsförebyggande råd? 

X       Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer att ges i samband 

med samråd.   

Jämlikhet 

Ges samma möjligheter och 

rättigheter för alla grupper i 

samhället att påverka 

planförslaget? 

X       Tillfälle för allmänheten att 

lämna synpunkter kommer att 

ges i samband med 

plansamråd. 

Enligt Plan- och bygglagen 

ska samråd ske med alla som 

är berörda av en detaljplan. 

Planhandlingarna är emellertid 

inte lämplighetsprövade för 

alla grupper i samhället. 

Personer med svårigheter att 

förstå svenska språket eller 

som har funktionsnedsättning i 

språkförståelse eller syn kan 

troligen ha svårigheter att ta 

del av dokumentet. 

Information om plansamråd 

kommer att tillgängliggöras 

både på kommunens hemsida 

och på bibliotek detta ökar 

möjligheten för fler att förstå 

dels planprocessen och dels 

själva planförslaget. Likaså 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

har kommunen som regel fyra 

veckors samrådstid istället för 

de lagstadgades tre veckorna. 

Påverkar planförslaget 

möjligheten att hålla ett 

tillräckligt och väl lokaliserat 

utbud av social service? 

X       Planförslaget innebär att ett 

redan bebyggt område 

förtätas. Förtätningen ger ett 

fortsatt och utökat underlag 

för kommersiell och 

kommunal service. I dagsläget 

finns det offentlig service i 

Färjestaden ca: 3 km från 

planområdet. Bussförbindelse 

mot Färjestadens centrum med 

god turtäthet finns i omedelbar 

närhet till planområdet.  

Bidrar lokaliseringen till att ge 

de offentliga rummen ett 

mångsidigt socialt liv? 

X       Området med omgivningar 

blir till viss utsträckning 

mångsidigare genom att 

ytterligare boende med 

varierande bostadsyta som 

planeras här. 

Finns tillräckliga möjligheter 

för att röra sig med kollektiva 

färdmedel, till fot eller på 

cykel? 

X       Planområdet ligger mycket 

nära en busshållplats med god 

turtäthet till centrala 

Färjestaden och vidare in till 

Kalmar. Från Färjestadens 

centrum går även bussar mot 

Kalmar och Mörbylånga. 

I området finns gång- och 

cykelväg som når olika delar 

av Färjestaden med omnejd. 

Kan bostadsutbudet tillgodose 

ett utbud av differentierade 

boendeformer? 

X       
Planen medger bebyggelse lik-

nande den befintliga bebyggel-

sen i området. 

Delaktighet och inflytande 

Hålls dialogmöten med berörda X       Berörda intressenter och 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

intressenter och allmänhet tidigt 

i beslutsprocessen? 

allmänhet kommer att kunna 

lämna synpunkter i samband 

med plansamråd. 

Sker samverkan med det lokala 

föreningslivet? 

X       Lokala föreningar ges 

möjlighet att lämna 

synpunkter i samband med 

plansamråd. 

Sker samråd med barn och 

unga, handikapp- och 

pensionärsorganisationerna? 

X       Lokala föreningar ges 

möjlighet att lämna 

synpunkter i samband med 

plansamråd. 

Hålls öppen temadebatt eller 

tema diskussion i nämndens 

regi? 

      X       

Är ärendet initierat av ett 

medborgarförslag? 

      X Initiativet till planen kommer 

från företaget OBOS Mark 

AB. 

Har ärendet diskuterats i 

presidiemöte med annan 

nämnd? 

      X       

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en ökad 

fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. 

X       
Etableringen är placerad så att 

ökad fysisk aktivitet är möjlig i 

och med områdets placering i 

anslutning till hållplats för kol-

lektivtrafik och gång- och cy-

kelväg. Sporthall och närhet 

till naturlandskap med goda 

rekreations- och upplevelse-

möjligheter finns också i Fär-

jestaden inte långt från plan-

området. 

Bör kontakt tas med 

kommunens 

folkhälsosamordnare? 

X       Delges i samband med 

plansamråd. 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Detaljplanen möjliggör för bostäder i varierande storlekar och medger bebyggelse 

i en 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 upplevel-

semöjligheter. 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 förut-

sättningar för att fler kan komma med synpunkter på detaljplanen. 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförande-

fråga 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 vid-

tar inga extra åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete. 

 

 

För Mörbylånga kommun 

Mörbylånga 2020-01-10 

 

 

 

 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt 
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GRUNDKARTA

0 10025 50 75
Meter

Skala 1:1000 (A2)

Dnr:19/985
GRUNDKARTA över Saxnäs 1:390 m.fl.
Mörbylånga registerområde och kommun

Strandskogen

Saxnäs

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1 Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR1 Skog, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
e1 250 Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1

p.
e2 200 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 m², PBL 4 kap. 11 §

1 st 1 p.
e3 Vind får inredas. Dock får takkupor täcka högst 1/3 av takets längd.,

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)4,0 Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
I Högsta antal våningar är angivet som I
Fastighet
d1 1100 Minsta fastighetsstorlek är 1100 kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Placering
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från

fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p1 Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata, PBL 4

kap. 16 § 1 st 1 p.
Utformning
G15-45 Takvinkeln får vara mellan 15 och 45 grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1

p.
Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
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Mörbylånga kommun
Informerar om SAMRÅD

detaljplan för 

Saxnäs 1:390 m fl 
Diarienummer 2019-985

Tel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

Hur kan jag vara med och 
påverka? 
Vi ser gärna att du tar del av förslaget och 
delar med dig av dina synpunkter.
Eventuella synpunkter på förslaget ska 
vara inlämnade senast den 30 mars 2020 
till: 
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga 
eller till 
miljobygg@morbylanga.se.   
Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För 
att kommunen ska kunna avgöra din rätt 
att överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen behöver du ange ditt namn 
och din fastighetsbeteckning.
Mörbylånga kommun hanterar 
personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. På kommunens hemsida 
fi nns mer information hur vi behandlar 
dina personuppgifter: 
www.morbylanga.se/personuppgifter 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
inom berörda fastigheter ombeds 
underrätta hyresgäster respektive 
bostadsrättsmedlemmar om 
detaljplaneförslaget. 

 

Kontakperson:
Anders Andersson
anders.andersson@morbylanga.se
0485-470 69

Samrådstid:

2 mars - 30 mars

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts bli sakägare till ett 
detaljplaneförslag för Saxnäs 1:390 med 
fl era fastigheter. Planområdet är beläget 
ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 
958 och Kalmarsund.
Planområdet gränsar till befi  ntlig 
bebyggelse runt om och närområdet 
präglas av aktiviteter med anknytning till 
Saxnäs golfbana.
Planområdet omfattar ca 3,3 hektar.

Förslaget är nu ute på samråd med 
berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer. Samrådets syfte är att 
förbättra kommunens kunskapsunderlag 
och ge grannar och myndigheter 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser 
om hur marken får användas och hur den 
får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt 
bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL). Allmänna intressen 
vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning och planen ligger sedan 
som grund för beslut om till exempel 
bygglov. 



Vad är syftet med   
planförslaget?

Syft et med detaljplanen är att 
ändra byggrätter för de befi ntliga 
villafastigheterna inom detaljplanen och 
anpassa dem till de förhållande som fi nns i 
den omgivande bebyggelsen.

Planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen.
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Saxnäs

Vad innebär planförslaget?

OBOS Mark AB önskar något generösare 
byggrätter än de som råder i gällande 
detaljplan.
Gällande detaljplan F 193 medger en 
byggrätt på totalt 200 m².
Byggrätterna är fördelade på 
huvudbyggnad 150 m² och 
komplementbyggnad 50 m².
Planförslaget medger en byggrätt på totalt 
250 m² fördelade på huvudbyggnad 200 m² 
och komplementbyggnad 50 m².
Utbyggnad av området med gator, vatten 
och avlopp blev klart våren 2019.

Mer information och fullständiga handlingar 
fi nns tillgängliga på: 
www.morbylanga.se/detaljplaner
Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

BBostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR1Skog, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
e1 250Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1

p.
e2 200Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 m², PBL 4 kap. 11 §

1 st 1 p.
e3Vind får inredas. Dock får takkupor täcka högst 1/3 av takets längd.,

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)

4,0
Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

IHögsta antal våningar är angivet som I

Fastighet
d1 1100Minsta fastighetsstorlek är 1100 kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Placering
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p2Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från

fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p1Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata, PBL 4

kap. 16 § 1 st 1 p.
Utformning
G15-45Takvinkeln får vara mellan 15 och 45 grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1

p.
Utförande
b1Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
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Härmed intygas att rubricerade ärende har skickats på samråd enligt Plan- och 

bygglagen 5 kap 11 § till nedanstående adresser. 

Digital information om samråd till följande: 

 Länsstyrelsen i Kalmar län  kalmar@lansstyrelsen.se 

 Lantmäteriet registrator@lm.se 

 Kalmar Läns Museum liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se 

 Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

stefan.gunnarsson@ksrr.se 

 E.on Elnät Sverige AB PBL@eon.se 

 TeliaSonera Skanova Access 
AB 

skanova-remisser-kalmar@skanova.se 

 Antidiskrimineringsbyrån 
sydost 

info@adbsydost.se 

 Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen registrator@morbylanga.se 

Kultur- och tillväxtnämnden registrator@morbylanga.se 

Socialnämnden registrator@morbylanga.se 

Utbildningsnämnden registrator@morbylanga.se  

Tillgänglighetsrådet,  louise.kullman@morbylanga.se 
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Räddningstjänst Öland,  jonas.martensson@oland.se 
 

 Föreningar 

Saxnäs Brukshundklubb saxnasbrukshundklubb@spray.se  
 

 

 

Information om samråd till följande: 

 DHR Kalmar/Öland 

 Sakägare och berörda grannar är markerade i kartan. 
Planområdet avgränsas av den streckade röda linjen. 
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