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Hej! 

Översänder härmed digital granskningsinbjudan. 

På grund av tunga filer bifogar jag enbart information om granskning och de filer vi inte kan publicera på 
nätet.  
Resterande handlingar hittar du på: https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-
detaljplaner/Detaljplaner/Del-av-Isgarde-415/ 

Vill du ha filerna via e-post eller som papperskopia är du välkommen att höra av dig. 

Hälsningar 

Ylva Hartman Magnusson 
Landskapsarkitekt 
Tfn direkt: 0485-478 46 
E-post: ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se 
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Mörbylånga kommun
Informerar om GRANSKNING

detaljplan för del av 

Isgärde 4:15
Diarienummer 2018-792

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 22 juni 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 
finns 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:
Ylva Hartman Magnusson 
ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
0485-478 46

Granskningstid: 

25 maj - 22 juni

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts bli sakägare till ett 
detaljplaneförslag för del av Isgärde 
4:15. Planområdet omfattar cirka 0,2 
hektar och är beläget  strax norr om före 
detta barnkoloniområdet i Stora Rör och 
gränsar i norr till Borgholms kommun.  

Planområdet gränsar till befintlig 
villa- och fritidshusbebyggelse och 
närområdet präglas av närheten till havet 
och naturområden med stora rekreativa 
värden.

Förslaget har varit ute på samråd, och 
de synpunkter som kom in i samrådet 
finns nu redovisade i handlingarna. 
Förslaget är nu ute på granskning med 
berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer. Granskningens 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?

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en 
fastighet för bostadsbebyggelse genom 
omvandling av allmän platsmark till 
kvartersmark med bostadsändamål.

Detaljplanen gränsar till den småskaliga 
fristående villa- och sommarhusbe-
byggelsen i Stora Rörs södra del och 
tillkommande bebyggelse anpassas i sin 
utformning för att möta upp denna skala. 
Syftet med detaljplanen är även att säkra 
möjlighet till tillfart och VA-anslutning till 
fastigheten Isgärde 4:63.

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

Vad innebär planförslaget?

Genomförandet av detaljplanen innebär 
anläggande av en bostadstomt på en 
klippt gräsyta som i dagsläget används 
som grönområde enligt gällande plan. 
Planområdets yta är endast 0,2 hektar, 
Planförslaget bedöms inte medföra några 
förändringar för landskapets orienterbarhet 
eller påverka upplevelsen av området, 
detta då planområdet närmast bildar en 
lucktomt  i ett befintligt bebyggt område. 
Den tillkommande bostadsfastigheten 
på cirka 2000 kvm passar storleks- och 
utformningsmässigt väl in i den befintliga 
fastighetsstrukturen i närområdet. 

Planbestämmelserna innebär att den framti-
da bebyggelsen anpassas till områdets 
struktur och gestaltning med en placering 
centralt på fastigheten samt en högsta 
nockhöjd på 6,5 meter med möjlighet att 
inreda vind. För att tillkommande bebyg-
gelse ska anpassas till den omgivande 
miljön begränsas byggnadsarean till 200 
kvm varav huvudbyggnad maximalt 150 
kvm och komplementbyggnad maximalt 50 
kvm och högsta byggnadshöjd om 3 meter. 
Av samma anledning ska tak utformas 
som sadeltak med en taklutning på mellan 
27°och 45°. Maximalt 1/3 av takets längd 
får förses med takkupor. 

I samband med att planförslaget vinner 
laga kraft upphör den gamla byggnads-
planen för det aktuella området, vilket 
innebär att strandskyddet återinträder med 
100 meter från strandkant. Det innebär 
att en liten yta strandskydd återinträder 
inom planområdet. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom planområdet då byggnation 
av ett bostadshus inom planområdet inte 
bedöms motverka strandskyddets syften. 
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Information om granskning till följande: 
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Sakägare och berörda grannar är blåmarkerade i kartan. Planområdet 
avgränsas av den röda linjen.  



 

 
 

 
 
Gårdby skola 
Eva Egrenius Cegrell, Rektor 
Tel: 0485-47197 
Eva.egrenius-cegrell@morbylanga.se 
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Angående konstgräsplan på skolgården, Gårdby skola 

Beskrivning av ärendet  

Gårdby skola är en skola under tillväxt. Den senaste byggnationen innebar 

stor åverkan på en stor gräsyta som idag inte kan användas. Denna gräsyta 

återställdes till ett sämre skick än tidigare och upptar en tredjedel av 

skolgården. Ytan är gropig, full av sten och avsaknad av gräs som inte är 

lämplig för aktiviteter på grund av för stor skaderisk. Ytan har nu varit 

oanvändbar ett år.  

Verksamheten Gårdby skola har sedan 2016 deltagit i skolgårdsprojektet 

men aldrig fått tagit del av projektmedel då skolan hela tiden byggts ut.  

Den konstgräsplan som nu ska bytas i Färjestaden är utlovad till Gårdby 

skola. Vid projektering och upphandling beräknades investeringskonstanden 

till 485 tkr. Ingen driftkostnad förutom sedvanligt underhåll av vaktmästare 

då konstgräsmattan enbart fylls med sand. 

 

Beslutsunderlag 

För i enlighet med krav på utomhusmiljö och yta i förhållande till skolans 

storlek görs en investering på 485 tkr för återställande av skolgård med 

konstgräsplan från Färjestaden, start höstterminen 2020. 

 

Alternativa förslag till beslut  

För att eventuellt minska kostnader för underarbete kan konstgräsplan läggas 

på befintlig grusplan framför skolan med återställande av gräsytan med nytt 

gräs och en mindre yta som asfalteras. Kostnadsförslag ej beräknad i detalj 

men kan halvera investeringskostnaden enligt Matheus Tholin, kultur och 

fritid.  

 

 

Gårdby 2020-05-11 

Eva Egrenius Cegrell 

Rektor, Gårdby skola 




