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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Avgränsning
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har arbetet fokuserats 
på att försöka ge en tydlig koppling mellan nya förslag i 
översiktsplanen och vilka miljökonsekvenser de kan förväntas 
innebära. Framförallt är det viktigt att belysa det som kan inne-
bära en betydande miljöpåverkan. Ett mål har också varit att 
koppla översiktsplanen med nya förslag och ställningstaganden 
till de nationella och regionala miljökvalitetsmålen, för att lyfta 
fram miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen. Fokus har 
lagts på frågor som bedöms vara av särskild relevans för Mör-
bylånga kommun. Miljökvalitetsnormer för vatten är en viktig 
fråga att beakta i den fysiska planeringen för att inte försämra 
statusen i Östersjön. Den kommunala VA-planen som tagits 
fram som ett tillägg till översiktsplanen är ett verktyg i kom-
munens arbete med att förbättra Östersjöns status. I enlighet 
med VA-planen ska kommunen följa åtgärdsprogram för Södra 
Östersjöns vattendistrikt. Vindkraftsplanen och VA-planen är 
båda tillägg till översiktsplanen med sina egna MKB.

Betydande miljöpåverkan 
Sammanfattningsvis innebär de höga natur- och kulturvärdena 
i kommunen att få större exploateringar ges möjlighet. Stora 
områden omfattas av någon form av skydd och översiktsplanen 
tar hänsyn till värdena genom att planera ny bebyggelse till 
befi ntlig bebyggelse, framförallt genom förtätning av samhäll-
en. 

De större exploateringar som ges möjlighet genom översikts-
planen är lokaliserade till den norra kommundelen. Det rör sig 
främst om Förbifart Färjestaden och utveckling av Algutsrums 
industriområde. Påverkan av dessa exploateringar ska utredas 
genom miljökonsekvensbeskrivning. Förbättring av väg 136 
kan också innebära påverkan på natur- och kulturvärden, 
beroende på omfattning och typ av åtgärder.

Förbifart Färjestaden innebär en ny vägsträckning runt Fär-
jestaden och syftar till att minska trafi kfl ödet genom samhället. 
En förbifart Färjestaden/Skogsby ska kunna fånga upp särskilt 
den tunga trafi ken och förenkla pendlingen mellan södra och 
norra Öland samt fastlandet. Trafi ksäkerheten kan förbättras, 
bullerbelastningen minskas samt transport av farligt gods ske 
utanför områden med tätbebyggelse. Utredningar pågår kring 
tre alternativa vägsträckningar i området mellan Färjestaden 
och Skogsby och det är Trafi kverket som slutligen avgör vilket 
alternativ som blir verklighet. Området består till stor del av 
åkermarker vars skiften avgränsas av stenmurar. Längs åkrarna 
fi nns buskar och mindre lövskogsområden. I Färjestadens 
utkant fi nns ett lite större sammanhängande skogsområde. 
Projektet medför att jordbruksmark i anslutning till Färjestaden 
tas i anspråk och skiften splittras upp. Stenmurar, vilka om-
fattas av biotopskydd, kommer att behöva tas bort. Natur- och 
kulturvärden längs slutlig vägsträcka kommer att påverkas. 
Vägdragningen kommer att beröra riksintresse kulturmiljövård 
Eriksöre. Inventeringar avseende naturvärden, fl addermöss och 
kulturmiljö har genomförts. De högsta naturvärdena består av 
ädellövskog med förekomst av gamla grova träd samt fuktiga 
sumpskogsartade skogsbestånd nära Färjestaden. I området 
fi nns fl era rödlistade fåglar, långbensgroda och ett tiotal, varav 
fl era ovanliga, fl addermöss. Den kulturhistoriska förstudie 
som genomförts visar att området är rikt på kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och fornlämningar. 

Algutsrums industriområde ligger i Algutsrums norra utkant 
och har goda trafi kförbindelser mot väg 136 och fastlandet, 
teknisk service samt skyddsavstånd mot bebyggelse. Planer 
fi nns på att utveckla industriområdet norrut. Området norr om 
det befi ntliga industriområdet utgörs av åker- och betesmarker 
omgärdade av stenmurar, buskar och lövträd. Utvecklingsom-
rådet berör också ett lövskogsområde med betad lövskog med 
stort inslag av ädellövträd som ek, alm och ask.  Skogsområdet 
ligger inom riksintresse naturvård Mittlandsområdet och 
hyser höga naturvärden. Även åker- och betesmarkerna har 
förutsättningar för att hysa höga naturvärden. Riksintresse 
kulturmiljövård (Algutsrum-Ryd) berör områdets östra del. 
Inga fasta fornlämningar är kända i området. Stenmurar, vilka 
omfattas av biotopskydd, kommer troligen att behöva tas 
bort. En utökning av industriområdet förväntas framförallt att 
påverka områdets höga naturvärden. Inventeringar behöver 
göras i hela området för att utreda förslagets konsekvenser. En 
utökning av industriområdet medför även en ökning av tung 
trafi k i samhällets norra del.

Mark/vatten/avlopp
Ny bebyggelse planeras till största del i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse i samhällen samt längs med vägar nära samhällen 
för att knyta an till den öländska byggnadstraditionen, 
nyttja markresurserna på bästa sätt och spara värdefull 
jordbruksmark. Vid planeringen av den nya bebyggelsen är 
utformningen viktig för att ge en god dagvattenhantering, mi-
nimering av hårdgjorda ytor, möjlighet till infi ltration och för 
att minska risken för översvämning och påverkan på Östersjöns 
status. Kommunens VA-plan är ett viktigt verktyg att följa vid 
planeringen av ny bebyggelse. Kommunens vattenförsörjning 
är en fråga av högsta prioritet. Flera nya vattenskyddsom-
råden föreslås för att säkra kommunens vattenförsörjning. 
Kommunen har också tagit fram en vattenförsörjningsplan i 
samarbete med Borgholms kommun. De föreslagna områdena 
för framtida vattenförsörjning som ska utredas presenteras i 
förslagsdelen i detta dokument. En framtida sammankoppling 
av kommunens vattenledningsnät kan ytterligare trygga 
kommunens vattenförsörjning. 

Alla areella näringar medför en miljöpåverkan. Jordbruket är 
den största näringen på Sydöland och är en verksamhet som 
har både positiva och negativa effekter på miljön. Jordbruks-
verksamheten är en förutsättning för att bevara natur- och 
kulturvärdena i Mörbylånga kommun. Negativa effekter består 
i näringsläckage från åkermark vilket bidrar till övergödning 
av Östersjön samt användning av bekämpningsmedel vilket 
sprider gifter i naturen. Satsningar på biogas med gödsel som 
substrat kan även ge positiva effekter i ett mindre näringsläc-
kage från jordbruket. Jordbruksmarken är värdefull och arealen 
riskerar att minska om all föreslagen mark för ny bebyggelse 
tas i anspråk.

Sydöland

I södra delen av kommunen ges större exploateringar inte möj-
lighet med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. 
Mindre arealer jordbruksmark tas i anspråk i för ny bebyggelse 
i anslutning till befi ntlig bebyggelse i bl.a. Össby. Bebyggelsen 
planeras i utkanten av berörda jordbruksskiften. Inga större 
gårdscentra fi nns i nära anslutning till området föreslaget för 
ny bebyggelse. För området i Össby gäller strandskydd på 300 
meter vilket behöver upphävas för att ny bebyggelse ska bli 
möjlig. Avloppsfrågan i Össby behöver lösas innan utbyggnad, 
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vilket kan medföra att utbyggnaden får vänta ett par decennier.

Nytt område med bostäder föreslås också inom strandskyddat 
område vid Årsvik, norr om Degerhamn. Det har gjorts med 
avvägningen att åkermarkerna öster om kustvägen är mycket 
värdefulla och inte bör tas i anspråk för ny bebyggelse och att 
det är fördelaktigt att samla ny bebyggelse till ett område. Den 
nya bebyggelsen ska inte hindra allmänhetens tillgänglighet att 
röra sig längs kusten och ett stråk väster om bebyggelsen ska 
skyddas som promenadstråk. Strandskyddet behöver upphävas 
för området om ny bebyggelse ska bli möjlig. Kustnära 
bebyggelse fi nns söder om området, där strandskyddet redan 
är upphävt. Det kommunala VA-nätet behöver byggas ut en 
kortare sträcka från Degerhamn och norrut till det föreslagna 
området.

Ett nytt vattenskyddsområde i Segerstad föreslås, vilket är 
viktigt för vattenförsörjningen i kommunens södra och östra 
del. Vattenskyddsområdet ska skydda tillrinningsområdet till 
uttaget av vatten vid Segerstads vattenverk. Även vid Grönhö-
gen och Södra Möckleby föreslås vattenskyddsområde för be-
fi ntliga vattentäkter som idag saknar skydd. Skapandet av nya 
vattenskyddsområden är av stor vikt för att säkra god kvalitet 
och tillgång till dricksvatten på södra Öland. Jordbruket är en 
stor och viktig verksamhet och är beroende av vatten till stora 
djurbesättningar och marker, samtidigt som befolkningen ökar 
kraftigt under sommarhalvåret. Dessutom förväntas klimatet på 
Öland förväntas bli torrare periodvis i framtiden. Det är viktigt 
att områdena skyddas mot exploatering och att skyddsområde-
na beaktas vid eventuella framtida åtgärder/förändringar. 

Mellersta kommundelen

I mellersta kommundelen föreslås nya bostadsområden i 
Kastlösa, vid Stora Frö och i Mörbylånga samhälle med när-
område. Mindre del jordbruksmark tas i anspråk i utkanterna 
av Mörbylånga samhälle. Mindre skogsområden tas i anspråk 
norr om Mörbylånga och vid Stora Frö. Värdena i att spara 
jordbruksmarken bedöms vara högre än de skogliga värdena 
i områdena. Kommunalt vatten och avlopp fi nns och den nya 
bebyggelsen ska anslutas dit. 

Ett nytt vattenskyddsområde, Triberga, ska skapas i anslutning 
till befi ntlig vattentäkt. Skapandet av nya vattenskyddsområden 
är av stor vikt för att säkra god kvalitet och tillgång till 
dricksvatten. Jordbruket är en stor och viktig verksamhet och 
är beroende av vatten till stora djurbesättningar och marker 
Det är viktigt att områdena skyddas mot exploatering och att 
skyddsområdena beaktas vid eventuella framtida åtgärder/
förändringar

Norra kommundelen

De största ytorna för ny bebyggelse planeras till den norra 
kommundelen. Den mark som tas i anspråk är framförallt 
skogsmark med övervägande del barrträd i ett område mellan 
Färjestaden och Glömminge. I Färjestadens utkanter, framfö-
rallt i söder, fi nns lövskogsområden med bl.a. ek som kan tas i 
anspråk vid exploatering. Även i området kring Möllstorp norr 
om Färjestaden fi nns lövskogsområden med ek. 

Inom Färjestadens samhälle innebär den nya bebyggelsen 
en förtätning av samhället. Det fi nns många fördelar med att 
förtäta samhället, att bygga i redan exploaterat område med 
tillgänglig service. Det är dock oundvikligt att grönområden 
försvinner i och med förtätningen. Kommunen arbetar därför 

med en planering av grönområden, en grönstrukturplan, vilket 
kan ge positiva effekter bl.a. för rekreation, bevarande av vissa 
naturvärden och för dagvattenhantering. 

Två större exploateringar föreslås i Mörbylånga kommun: 
Förbifart Färjestaden och Industriområde Algutsrum. De fi nns 
beskrivna under rubrik ”Betydande miljöpåverkan”.

Under 2014 har kommunen tagit fram ett förslag för hur 
vattenskyddsområdet i Strandskogen ska revideras. Strand-
skogen är en regionalt viktig vattenförekomst. Kommunen 
har ett pågående detaljplaneärende inom det som idag är yttre 
vattenskyddsområde samtidigt som arbetet med att ta fram ett 
planprogram för Strandskogenområdet i sin helhet pågår. Det 
gällande vattenskyddsområdet har en indelning i inre och yttre 
vattenskyddsområde medan förslaget till revidering redovisar 
tre olika skyddsnivåer, primärt, sekundärt och tertiärt. Kom-
munen ska ha som målsättning att beakta de nya gränserna och 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet i sitt arbete även innan 
dessa hunnit fastställas. Ett infi ltrationsområde har pekats ut 
och ska rymmas inom gränsen för det föreslagna sekundära 
vattenskyddsområdet. Ingen ny bebyggelse är föreslagen inom 
primärt och sekundärt vattenskyddsområde enligt det aktuella 
förslaget. 

Det är positivt att ytterligare damm- och vattenområden före-
slås och att mark avsätts för eventuellt framtida infi ltrations-
område. Strandskogen har exceptionellt goda förutsättningar 
för infi ltration av vatten eftersom mäktigheten på sandlagret 
är mycket stor och av lämplig kornstorlek. Infi ltrationen är en 
åtgärd för att kunna trygga vattenförsörjningen i kommunen 
på längre sikt. Ytterligare utredningar av vattenkvaliteten i det 
föreslagna uppsamlingsområdet kring Pelnarbrobäcken måste 
göras innan projektet kan bli aktuellt att förverkliga.

Nya dagvattendammar föreslås i Färjestaden för att samla upp 
vatten från omgivningen och minska risken för översvämning. 
Dammarna kan även ge positiva effekter i form av sedimenta-
tion och reduktion av näringsämnen. Beroende på utformning 
kan de även bidra till biologisk mångfald.

Hälsa och säkerhet

Trafi k

På vissa sträckor av föreslagna cykelvägar kan det bli aktuellt 
med blandtrafi k. Det är viktigt att kommunen arbetar för trafi k-
säkra lösningar. Tung trafi k till befi ntlig industri i Grönhögen 
kan påverka ny bebyggelse i området.

Ny bebyggelse i Mörbylånga ökar trafi ken i samhället. Nya 
vägdragningar i Mörbylånga avser att förbättra trafi kförhål-
landena och säkerheten. Ny förbifart minskar bullerstörningar 
i Mörbylånga Kyrkby. Föreslagen gång- och cykelväg genom 
Mörbylånga förbättrar säkerheten för cyklister och gångtrafi -
kanter i samhället. Gång- och cykelväg mellan Karlevi-Vickle-
by är positivt för boendemiljön och för säkerheten.

I Färjestaden med omnejd fi nns många områden för ny 
bebyggelse utpekade, vilket kan leda till stora trafi kökningar 
på vissa vägar (se karta). Förtätning av Färjestaden ställer stora 
krav på trafi klösningar för att ge en god säkerhet, minska risk 
för bullerstörning och för att upprätthålla god luftkvalitet. 

Översiktliga beräkningar har gjorts för att få en bild av vilka 
trafi kmängder det rör sig om. Beräkningarna utgår från att 
varje ny bostad innebär 4 trafi krörelser per dygn i genomsnitt, 
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förutom i den mest centrala delen av Färjestaden där det fi nns 
större möjlighet att nyttja kollektivtrafi k. Sammanfattningsvis 
kan en utbyggnad enligt förslag i översiktsplanen totalt leda till 
följande trafi kmängder:

 - Färjestadens samhälle: ca 2250 fordonsrörelser per dygn 
(ansluter framförallt väg 943 och Äppelvägen-Åkervägen)

 - Skogsby: ca 500 fordonsrörelser per dygn (ansluter 
framförallt väg 136)

 - Möllstorp: ca 1200 fordonsrörelser per dygn (ansluter 
framförallt väg 958)

 - Glömminge: ca 300 fordonsrörelser per dygn (ansluter 
framförallt väg 136)

Totalt sett innebär det en ökning på ca 4250 trafi krörelser per 
dygn. Pendlingsavstånd till Kalmar medför att en stor del av 
nytillkommen trafi k troligtvis kommer att gå via vägar som 
ansluter till brofästet och vidare över bron.

Norr om Färjestaden, i området kring Möllstorp innebär 
föreslagna områden för bebyggelse en stor trafi kökning, ca 75 
%, jämfört med dagens nivå (Trafi kverket, 2012). Framförallt i 
detta område är det viktigt att utreda behovet av kollektivtrafi k 
och skolskjuts. Det kan också vara nödvändigt med åtgärder på 
befi ntlig infrastruktur.

För Färjestaden med omnejd är det viktigt att få en helhetsbild 
av trafi ksituationen nu och i framtiden för att skapa så bra 
lösningar som möjligt med tillgång till väl fungerande kollek-
tivtrafi k. Detta behöver utredas ytterligare i samband med nya 
detaljplaner och planprogram i föreslagna områden.

En förbifart förbi Färjestaden, vilket är ett av kommunens 
prioriterade infrastrukturprojekt, skulle innebära en avlastning 
för den trafi k som kan tillkomma genom Färjestadens tätort. 
Framför allt skulle trafi k som genereras i Skogsby och i 
Färjestadens samhälle (förutom områdena vid hamnen och vid 
Åkervägen) kunna dra stor nytta av en förbifart runt Färjesta-
den med tillfartsmöjlighet från Järnvägsgatan. Förbifarten kan 
ge positiva effekter för hälsa och säkerhet i Färjestaden.

Radon

Kommunens översiktliga radonkarta visar att det fi nns störst 
risk för höga radonhalter längs landborgskanten, framförallt i 
den sydvästra delen av kommunen. Risk för höga radonhalter 
fi nns exempelvis i Glömminge, Skogsby, Kastlösa, Degerhamn 
och Grönhögen. Det innebär att det vid planeringen av ny 
bebyggelse är viktigt att kontrollera radonhalter och att inom 
högriskområden uppföra byggnader i radonsäkert utförande. 
Kommunen har också en viktig uppgift att informera om radon 
och radonmätningar. 

Förorenad mark

Förorenad mark kan fi nnas i hamnområden, i anslutning till 
gamla nedlagda deponier, industritomter och bensinstationer. 
Förorenad mark kan t.ex. fi nnas i det gamla industriområdet i 
Grönhögen, vilket föreslås för ny bebyggelse. På fl era platser 
i Färjestaden föreslås också ny bebyggelse med bostäder på 
fastigheter där det tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet i 
form av t.ex. bensinstation. Innan byggnation i sådana områden 
behöver ett eventuellt behov av sanering utredas. 

Verksamhetsområden med utrymme för ny miljöfarlig 
verksamhet planeras framförallt i anslutning till befi ntliga indu-

striområden, t.ex. i Algutsrum. På så sätt begränsas riskerna för 
människors hälsa och miljö. 

De omfattande utredningar som har gjorts angående rödfyr för 
Degerhamnsområdet har visat att det inte är rimligt att sanera 
hela området på rödfyr. Dels skulle det innebära mycket höga 
kostnader för omfattande schaktning och transporter och dels 
skulle höga kulturvärden går förlorade. Istället har särskilda 
restriktioner införts för området, vilka innebär att allmänheten 
får information om hälsoriskerna som fi nns i området och att 
den kommunala planeringen anpassas. Detta alternativ som 
antogs av miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga i augusti 
2005 innebär att det kulturhistoriskt värdefulla landskapet 
bevaras. Utgångspunkten för ställningstagandet var att man 
inte ens med kostnader i miljardklassen skulle kunna lösa hela 
miljöproblemet i Degerhamn. Även om rödfyren skulle schak-
tas bort från området så fi nns de största mängderna metaller 
kvar i alunskiffern i berggrunden. 

Det är viktigt att kontrollera och utreda eventuellt sanerings-
behov innan nybyggnation i de områden som misstänks vara 
förorenade. Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade 
områden och sammanställning över inventerade förorenade 
områden (MIFO) kan vara användbart underlag för att ta 
reda på vilka områden som kan vara förorenade. Ansvaret för 
undersökning och eventuell sanering ligger i första hand på den 
som förorenat marken och i andra hand på fastighetsägaren.

Klimat/Energi
Flera samhällen längs Mörbylånga kommuns västra kust ligger 
lågt i förhållande till havsnivå. På sikt väntas havsnivåerna 
stiga vilket kan få som följd att stora delar av Färjestaden och 
Mörbylånga hamnar delvis eller helt under vatten. En viktig 
fråga för kommunens planering framöver är att titta på hur man 
kan arbeta förebyggande för att förhindra översvämning av de 
kustnära samhällena. Arbetet med klimatanpassning förväntas 
bli en av de stora utmaningarna för kommunen under komman-
de decennier. Planerna att delvis bygga bort riskerna genom 
att upprätta kombinerade gång- och cykelbanor/skyddsvallar 
utmed kuststräckorna i Mörbylånga och Färjestaden är ett led i 
det arbetet.

Det behöver också planeras för tillgängliga områden med 
skugga i samhällena, särskilt vid omsorgsinrättningar som 
äldreboenden och skolor. 

Längs med kommunens sydvästra kust fi nns några områden 
som är drabbade av stranderosion. Områdena är kusten vid 
Kleva och upp till Haga Park, kusten vid Risinge och kusten 
från norra Degerhamn upp till Årsvik. Det fi nns också fl era 
områden som är uppbyggda av erosionskänsliga jordarter, 
vilket innebär en risk för erosion. Erosionskänsliga jordarter 
kan vara lermorän och grovsand. Dessa känsliga områden fi nns 
på fl era platser längs kommunens östkust samt från Mörbylån-
ga och norrut längs kommunens västra kustband. Erosionsri-
sken tillsammans med klimatförändring med stigande havsnivå 
gör det särskilt olämpligt att bygga i dessa områden. 

Åtgärder för att minska risken för översvämning, erosion och 
andra effekter av ett förändrat klimat behöver utredas och 
planeras för. Klimatanpassning handlar om arbetet för att an-
passa samhället till ett förändrat klimat och lindra de negativa 
konsekvenserna av såväl klimatförändringar vi ser idag och 
sådana som kommer i framtiden. Klimatanpassning handlar 
också om att se möjligheter med klimatförändringar och ta 
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vara på dem. Klimatanpassning måste bedrivas parallellt med 
arbetet att begränsa eller hindra klimatförändringarna. Detta 
beskrivs utförligt i översiktsplanen, kapitel ”Klimat/Energi”.

Ett förändrat klimat för med sig både positiva och negativa 
effekter. De nya förutsättningarna för med sig en ökad hotbild, 
men också möjlighet att förändra strukturer och sättet vi plane-
rar för framtiden. Varmare och torrare somrar kan få positiv 
påverkan på besöksnäringen i en kommun där ett svalkande 
bad aldrig är långt borta, om näringen och kringliggande 
samhällsfunktioner samtidigt anpassar sin verksamhet för att 
klara av ett högre besökstryck. Inom jordbruket kan nya grödor 
introduceras och tillväxten kan öka, förutsatt att lösningar för 
ökat bevattningsbehov och fl er skadedjursangrepp kan hittas. 
De kraftiga skyfall som väntas i ett periodvis blötare klimat 
får emellertid många negativa följder som måste hanteras och 
förebyggas. Ett framtida varmare klimat kan också leda till 
ökad användning av bekämpningsmedel i jordbruket mot ökad 
mängd skadeinsekter.

Arbetet med att ta fram regionala riktlinjer för Kalmar läns 
kuststräcka har påbörjats och Länsstyrelsen väntas komma med 
en rekommendation om lägsta golvnivå under hösten 2014. 
Mörbylånga kommun följer arbetet och kommer att beakta de 
rekommendationer som Länsstyrelsen tar fram i sin framtida 
planering.

Mörbylånga kommun har goda förutsättningar för både 
vindkraft, biogas och solenergi. Det fi nns också många natur- 
och kulturvärden att ta hänsyn till vid utveckling av förnybar 
energi. I vindkraftsfrågan fi nns idag ett högt exploateringstryck 
och en relativt stor utbyggnadpotential enligt de förutsättningar 
som anges i kommunens vindkraftsplan som vann laga kraft 
2013. Arbetet med att öka produktionen av andra icke-fossila 
energiformer som t.ex. biogas och solkraft pågår. 

Mörbylånga kommun har satt upp ett mål om att kommunen 
ska vara fossilbränslefri 2025 genom att bli självförsörjande 
med förnybar energi. Biogas är en förnybar energikälla 
som med stor sannolikhet kommer att få en ökad betydelse 
i kommunen. I kommunens klimatstrategi fi nns mål om ett 
tankställe för biogas senast 2020 och arbetet för att samla 
ihop intressenter inom biogas har påbörjats med syfte att hitta 
förutsättningarna för en biogasutveckling i kommunen. 

Natur/kultur/rekreation
Hela Öland hyser mycket höga värden för natur, kultur och 
rekreation. Stora områden är skyddade som riksintressen, 
naturreservat och Natura 2000-områden. Översiktsplanen är ett 
viktigt verktyg för kommunen att peka ut, bevara och utveckla 
värdena även i de områden som inte har lagskydd.

Stora Alvaret utgör en del av det område som utnämnts till 
världsarv, Södra Ölands odlingslandskap. Ett världsarvscenter 
planeras i kommunen för att fungera som mötesplats med olika 
aktiviteter och information. Det kan väcka nyfi kenhet och upp-
märksamma områdets värden för natur, kultur och rekreation.

Ottenby och Ölands södra udde pekas ut för friluftsliv i 
översiktsplanen för att utveckla dessa värden. Ottenby är ett 
av kommunens största besöksmål och kommunen vill lyfta 
fram dess värden för natur- och friluftsliv ytterligare. Vid 
planeringen av detta kan behov av service och information för 
en ökad mängd besökare behöva ses över, för att minska risken 
för slitage/skador på natur- och kulturvärden.

Nya fritidsområden pekas även ut i Grönhögens hamnområde 
och norrut, för att värna och lyfta fram värdena som besöksmål 
och en del av en sammanhängande kustpromenad. Kring dam-
men norr om hamnen fi nns ett rikt fågelliv vilket ska bevaras. 
Planeringen av hela området med fritidsområde, bostäder och 
verksamhetsområde som ligger i nära anslutning till varandra 
blir viktig för att undvika att konfl ikter mellan intressena 
uppstår. 

En kustpromenad i Grönhögen ska främja allmänhetens 
kontakt med vattnet och möjligheter att röra sig utan avbrott 
längs kusten. Även i Degerhamn pekas ett promenadstråk ut 
delvis längs kusten och genom ett vackert naturområde mellan 
Degerhamn och Södra Möckleby. 

Föreslagna cykelvägar ger ökade möjligheter till rekreation 
och kan förbättra upplevelsen av natur och kultur i Mörbylånga 
kommun. Utbyggnaden av cykelleder gynnar även arbetet för 
en fossilbränslefri kommun. En del av cykelvägarna är inom 
projektet Fyr till Fyr, som syftar till att bygga en trafi ksäker, 
attraktiv cykelled från norr till söder på Öland. Vid Kastlösa 
fi nns också en sträckning som sträcker sig via Penåsa över 
alvaret till Skärlöv på östra sidan och fortsätter söderut. Kom-
munen ska arbeta för trafi ksäkra lösningar avseende de sträckor 
som blir blandtrafi ksträckor.

Nunnedalen är ett viktigt rekreationsområde med höga 
naturvärden. Området pekas ut som ett naturområde och 
rekreationsområde, men i längden bör kommunen arbeta för 
ett starkare skydd av området, exempelvis naturreservat. Det är 
inte bara länsstyrelser, utan även kommuner som har möjlighet 
att bilda naturreservat. Att området pekas ut som värt att bevara 
i översiktsplanen är ett viktigt ställningstagande, men ger inget 
lagskydd. Ett ökat antal besökare kan också öka risken för att 
områdets naturvärden skadas, vilket gör det än mer relevant 
med starkare skydd. Behov av information för besökare, 
soptunnor m.m. bör också ses över.

De höga kulturmiljövärdena i kommunen värnas också genom 
riktlinjer för hur ny bebyggelse ska utformas samt genom 
planeringen av ny bebyggelse i anslutning till samhällen och 
längs vägar.

De tre föreslagna områdena för fritid i Mörbylånga syftar till 
att vara mötesplatser för olika evenemang och aktiviteter. Det 
ger också möjlighet till rekreation inom samhället.

Fritidsområden föreslås även i Haga Park och vid dansbanan 
väster om Stora Frö. I Haga Park ges campingområdet och 
kitesurfi ngverksamheten möjlighet att utvecklas. Festivalom-
rådet vid dansbanan ges möjlighet att utvecklas. Det fi nns en 
risk att naturmiljön påverkas genom slitage till följd av ökande 
verksamhet och antal besökare.

Föreslagna passager längs kusten vid Stora Frö och Beijer-
shamn uppmuntrar till rekreation för såväl närboende som 
besökare i området.

Mycket höga naturvärden fi nns i området kring Strandskogen. 
De nya områdena för bebyggelse tar i anspråk framförallt 
skogsmark med övervägande del barrträd. Avgränsningen av 
områdena har gjorts med hänsyn till de höga naturvärden som 
fi nns i området som helhet. Dock medför en ökad exploatering 
av området en risk för påverkan av naturvärdena. Det är därför 
viktigt att utreda områdena väl innan byggnation. Avgörande 
för bevarandet av naturvärdena är ridverksamheten i området 
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vilket leder till att marken trampas upp och skapar blottade 
sandytor som ger tillhåll för en rad ovanliga insekter, däribland 
vildbin. Genom att ett område kring Aledal pekas ut för fritid 
i översiktsplanen uppmärksammas och beaktas verksamhetens 
värden vilket även ger positiva effekter för naturvården. 

När nya områden bebyggs riskerar strövområden att försvinna. 
Det fi nns behov av en grönstrukturplan för att spara och 
utveckla områden för rekreation och naturvärden. Mörbylånga 
kommun har påbörjat arbetet med en grönstrukturplan för 
Färjestaden. Inom/kring Färjestaden fi nns rester av kustnära 
ädellövskog och äldre betesmarker med potentiella värden 
för natur och rekreation. Utpekandet av passager, tillgängliga 
stråk, är positivt och av betydelse för rekreation och friluftsliv 
i området. Nya gång- och cykelvägar föreslås mellan Löke-
näs-Stora Rör och Gårdby-Norra Möckleby, vilket utvecklar 
rekreationsmöjligheterna och ger även bättre säkerhet för 
gång- och cykeltrafi kanter.

Värdefulla och skyddade områden
 - Hela Öland omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 
och obruten kust (MB 4 kap).

 - Riksintresse kulturmiljövård enligt (MB 3 kap) omfattar en 
stor del av Mörbylånga kommun och utgörs av områdena 
Ås, Sebberneby, Eketorp, Gräsgård Segerstad, Albrunna-
Vickleby, Gösslunda, Hulterstad-Stenåsa, Algutsrum-Ryd, 
Gråborg, Långrälla, Eriksöre, Kalkstad-Lenstad, 
Gårdby, Dröstorp. Radbyarna på södra Öland har höga 
kulturvärden och många av dem omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövård. Genom de riktlinjer som sätts upp i 
översiktsplanen angående förändringar av bymiljön ges 
goda möjligheter att skydda värdena för kulturmiljövården. 

 - Riksintresse naturvård (MB 3 kap) omfattar också stora 
områden och utgörs av Ottenby, Albrunna Klint, Stora 
Alvaret, Östra Ölands sjömarker, Beijershamn, Vickleby 
skog, Svansholmarna, Mittlandsområdet, Gårdby 
sandstäpp. Riksintresse Natura 2000 följer i stort sett 
samma avgränsningar som riksintresse naturvård. De höga 
naturvärdena värnas genom att bebyggelse planeras till ett 
fåtal områden utanför riksintresseområdena.

 - Ett stort antal naturreservat fi nns inom Mörbylånga 
kommun. De fl esta naturreservaten ligger inom ytorna för 
Natura 2000-områden. Många naturreservat ligger inom 
Stora Alvaret i södra delen av kommunen. I den norra 
kommundelen är fl er naturreservat kopplade till skogliga 
naturvärden och ligger inom Mittlandsskogen. 

 - Riksintresse friluftsliv (MB 3 kap), fi nns på sydligaste 
Öland (Ottenby) och följer ungefär samma avgränsning 
som det område som är utpekat för fritid i översiktsplanen. 
Riksintresse friluftsliv omfattar även Alvarets norra del och 
Beijershamn samt i området Gråborg-Jordtorpsåsen.

 - Riksintresse för värdefulla ämnen och material (MB 3 
kap) fi nns vid Albrunna där industrin med brytning och 
bearbetning av kalksten har en långtgående tradition.

 - Landskapsbildsskydd täcker en stor del av den södra 
och mellersta kommundelen. Dispens kan krävas vid 
byggnation. Ansökan sker hos länsstyrelsen. 

 - Strandskydd, 300 meter från strandkant (undantag i vissa 
detaljplanelagda områden).

 - Ramsar-områden (nationellt åtagande för att bevara 
områdets naturvärden): Ottenby och Ölands ostkust.

 - Djur- och växtskyddsområden: Djur- och 
växtskyddsområden för att skydda fågel och säl fi nns på 
Ölands ostkust och i Beijershamn.

 - Världsarvet – Södra Ölands odlingslandskap. Hela södra 
Öland ligger inom världsarvet. Det öländska världsarvet 
är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap 
där lantbruket är en förutsättning för att det unika 
odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.
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Kust- och havsområden
Havs- och kustområdena är viktiga ur många aspekter för 
Mörbylånga kommun. Yrkesfi sket och besöksnäringen är 
exempel på verksamheter som helt eller delvis är beroende 
av dessa miljöer. Havs- och kustområdena är också viktiga ur 
rekreationssynpunkt. De olika intresseområdena hamnar ibland 
i konfl ikt med varandra, därför ger de ställningstaganden och 
mål som översiktsplanen beskriver en tydlighet för framtida 
planering och utveckling.

Ställningstaganden som att exempelvis minska näringarnas läc-
kage av näringsämnen till Östersjön och att åtgärdsprogrammet 
för Södra Östersjöns vattendistrikt ska följas är positivt för att 
komma tillrätta med övergödningsproblematiken i Östersjön, 
vilket är ett led i uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Miljökvalitetsnormer för vatten en viktig och uppmärk-
sammad fråga för att inte öka belastningen på Östersjön. Höga 
krav på hur dagvattenhantering ska lösas i samband med plane-
ring av nya områden för bebyggelse och verksamheter behöver 
ställas. Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras och möjlighet 
till infi ltration ska fi nnas. VA-planen beskriver viktiga åtgärder 
för att en god vattenstatus ska uppnås. Minskad miljöpåverkan 
från enskilda avlopp, nedläggning av dåligt fungerande mindre 
kommunala avloppsreningsanläggningar (exempelvis biodam-
mar) samt förbättringar i de kommunala avloppsreningsverken 
är exempel på viktiga steg i förbättringsarbetet. 

Uppfyllandet av miljömålen Ingen övergödning och Hav i 
balans gynnas också om ställningstagandena genomförs. Hav 
i balans innebär att ”Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 
och andra störningar.” Ställningstagandena påverkar främst 
produktionsförmågan och upplevelsevärden då övergödningen 
bl.a. ger upphov till syrefria bottnar och algblomning.

Ställningstaganden som pekar ut vilka hamnar som ska prio-
riteras för yrkesfi sket, vilka områden som ska prioriteras för 
rekreation och att vindbruksplanen ska följas skapar tydlighet 
för kommunens utveckling gällande havs- och kustområdena, 
vilket inte minst är viktigt för verksamhetsutövare och boende 
i kommunen. De miljömål som påverkas positivt ifall dessa 
ställningstaganden genomförs är Hav i balans och Ett rikt växt- 
och djurliv. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv innebär ”Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livs-
miljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” Att 
områden prioriteras för olika verksamheter innebär förhopp-
ningsvis att särskilt skyddsvärda områden ur naturhänseende 
får mindre störningar. 

I översiktsplanen föreslås att fi skeförbud ska råda inom en 
radie på 500 meter vid samtliga åmynningar. Detta ses som 
positivt för att öka bestånden med bl.a. gädda och öring. Ökade 
bestånd av rovfi sk, som exempelvis gädda, kan ha en positiv 
effekt på näringsbelastningen (minskad andel mindre fi sk 
som äter djurplankton minskar i sin tur andelen alger). Ökade 

bestånd av bl.a. gädda och öring är naturligtvis också positivt 
för både fritidsfi sket och yrkesfi sket.  Det föreslagna förbudet 
påverkar främst miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, men kan 
alltså även påverka miljökvalitetsnormerna för vatten positivt. 

Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer
Det fi nns 16 nationella miljökvalitetsmål, varav 15 berör 
Kalmar län. (www.miljomal.nu)

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Samtliga ovanstående miljömål berör på ett eller annat sätt den 
fysiska planeringen i kommunen. De mål som bedöms vara 
särskilt relevanta för Mörbylånga kommun och översiktsplanen 
är ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Hav i 
balans samt levande kust och skärgård”, ”Ett rikt odlingsland-
skap” och ”God bebyggd miljö”. Dessa miljömål beskrivs mer 
ingående nedan och koppas till en del av de ställningstaganden 
som kommunen gjort genom översiktsplanen. Att förebygga 
och begränsa effekterna av klimatförändringarna är en av de 
stora kommande utmaningarna och kommer in under miljömå-
let ”God bebyggd miljö”, men även till viss del ”Begränsad 
klimatpåverkan”. De höga naturvärdena i myllrande våtmarker, 
levande skogar och ett rikt växt- och djurliv skyddas till stor 
del genom det stora antalet naturreservat i kommunen, men 
nämns även kortfattat.

Miljökvalitetsmål 7: Ingen övergödning

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i 
miljön och kan bl.a. orsaka algblomning i havet. Defi nition och 
preciseringar (www.miljomal.se):

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar 
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig använd-
ning av mark och vatten.”

 - ”Påverkan på havet:
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av 
kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges 
omgivande hav underskrider den maximala belastning 
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som fastställs inom ramen för internationella 
överenskommelser” 

 - ”Påverkan på landmiljön:
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till 
att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga 
skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av 
Sverige.” 

 - ”Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten:
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår 
minst god status för näringsämnen enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ”

 - ”Tillstånd i havet:
Havet har minst god miljöstatus med avseende på 
övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134).”

Enligt länsstyrelsens uppföljning av miljömålen i Kalmar län 
är det inte möjligt att nå målet Ingen övergödning till 2020 
med idag beslutade eller planerade styrmedel. Tillförseln av 
näringsämnen till havet måste minska.

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden som berör 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning:

 - Tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras inom 
vattenskyddsområde, i närhet till vattendrag och kust samt 
där nya anslutningar av VA är planerade.

 - Återföring av näringsämnen från spillvattnet till jord- och 
skogsbruksmark ska eftersträvas.

 - Kommunen ska arbeta kontinuerligt med upprustning 
och underhåll av sina reningsanläggningar. Befi ntliga 
biodammar ska på sikt ersättas av kommunala reningsverk.  

 - I enlighet med VA-planen ska kommunen följa 
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

 - Minska näringarnas miljöpåverkan (läckage av 
näringsämnen till Östersjön).

Miljökvalitetsmål 9: Grundvatten av god kvalitet

Tillgång till rent dricksvatten är ett grundläggande behov. För 
att skydda grundvattnet från föroreningar och exploatering kan 
skyddsområden inrättas. Defi nition och preciseringar (www.
miljomal.se):

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörj-
ning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.”

 - ”Grundvattnets kvalitet: 
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det 
inte begränsar användningen av grundvatten för allmän 
eller enskild dricksvattenförsörjning.” 

 - ”God kemisk grundvattenstatus:
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
har god kemisk status.”

 - ”Kvaliteten på utströmmande grundvatten 
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar 
till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, 
våtmarker, vattendrag och hav.”

 - ”God kvantitativ grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
har god kvantitativ status.”

 - ”Grundvattennivåer 
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser 
för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem inte uppkommer.”

 - ”Bevarande av naturgrusavlagringar
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade.”

Enligt den regionala uppföljningen av Kalmar läns miljömål 
är det inte möjligt att nå målet Grundvatten av god kvalitet till 
2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Proble-
matiken kan kommat att förstärkas genom förändrat klimat i 
framtiden. Strategier behöver arbetas fram för att hantera olika 
intressekonfl ikter. Grundvattnet behöver ges större tyngd inom 
samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvalt-
ning. Klimatanalyser visar att det i framtiden kommer att bli 
torrare på Öland under hela året. 

Den framtagna VA-planen är ett viktigt verktyg i arbetet. Det 
fi nns ett behov av en klimatanpassningsplan i kommunen för 
att skydda grundvattnet på sikt, vid framtida klimatförändring-
ar. 

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden som berör 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet:

 - Skyddet av den kommunala vattenförsörjningen ska 
prioriteras före andra intressen.

 - Nya kommunala råvattentäkter ska identifi eras och 
skyddas.

 - Arbetet med revidering av befi ntliga vattenskyddsområden 
har högsta prioritet.

 - Kommunen motsätter sig prospektering, borrning och 
exploatering av naturgas och andra fossila bränslen 
i de fall detta kan antas innebära skada berggrund, 
grundvattenförekomster eller kultur- och eller naturvärden.

Miljökvalitetsmål 10: Hav i balans samt levande kust och 
skärgård

Havet och kusten är ständigt närvarande i Mörbylånga 
kommun och erbjuder en mängd värden i form av rekreation, 
biologisk mångfald, fi ske m.m. Defi nition och preciseringar 
(www.miljomal.se):

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar pro-
duktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdeful-
la områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

 - ”God miljöstatus:
Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på 
fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet 
med havsmiljöförordningen (2010:1341).”

 - ”God ekologisk och kemisk status: 
Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential 
och god kemisk status i enlighet med förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.”
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 - ”Ekosystemtjänster:
Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna.”

 - ”Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk 
mångfald och av en naturlig rekrytering av fi sk samt 
erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och 
djurarter som en del i en grön infrastruktur.”

 - ”Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation: 
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till 
kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populationer samt att 
naturligt förekommande fi skarter och andra havslevande 
arter fortlever i livskraftiga bestånd.”

 - ”Hotade arter och återställda livsmiljöer:
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har 
återställts i värdefulla kust- och havsvatten.”

 - ”Främmade arter och genotyper: 
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska 
mångfalden och kulturarvet.”

 - ”Genetiskt modifi erade organismer:
Genetiskt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.”

 - ”Bevarade natur- och kulturmiljövärden:
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och 
kulturvärden är bevarade och förutsättningar fi nns för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena.”

 - ”Kulturlämningar under vatten: 
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar 
under vattnet.”

 - ”Friluftsliv och buller:
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för 
fritidsfi ske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade 
och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.”

Enligt länsstyrelsens regionala uppföljning kommer miljömålet 
inte att nås till 2020, trots omfattande åtgärder. Det behövs 
ytterligare åtgärder för att lösa de stora marina miljöproblemen 
som övergödning, miljögifter och utarmning av fi skbestånden. 

Kommunens VA-plan är ett viktigt verktyg i arbetet. Kom-
munen föreslår i översiktsplanen (Hav- och kustområden) att 
områden utmed åmynningar ska hållas befriade från fi ske 500 
meter från åmynningen, för att skydda lekområden för fi sk. I 
större delen av kommunen gäller utökat strandskydd på 300 
meter. 

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden som berör 
miljökvalitetsmålet Hav i balans:

 - I enlighet med VA-planen ska kommunen följa 
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

 - Förorenat dagvatten ska renas innan det når diken, 
vattendrag eller havet.

 - Minska näringarnas miljöpåverkan (läckage av 
näringsämnen till Östersjön).

 - Områden med allmänna intressen för bad, annan rekreation 
än sportfi ske och båtverksamheter är undantagna från 
prioriteringen. Förbud ska råda för att lägga garn inom 300 
meter från kusten eller innanför tremeterskurvan.

 - Vattenområden inom djupområdet 0-10 meter ska 
prioriteras som lekområden för fi sk och som fi skeområden.

Miljökvalitetsmål 13: Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets höga natur- och kulturvärden är ett resultat 
av att människan har brukat jorden i fl era tusen år. Den ökade 
specialiseringen och nedläggningen av jordbruk utgör hot mot 
det rika odlingslandskapet. Defi nition och preciseringar (www.
miljomal.se): 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.”

 - ”Åkermarkens egenskaper och processer: 
Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och 
biologiska egenskaper och processer är bibehållna.”

 - ”Jordbruksmarkens halt av föroreningar: 
Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att 
ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och 
människors hälsa inte hotas.”

 - ”Ekosystemtjänster: 
Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna.”

 - ”Variationsrikt odlingslandskap:
Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med 
betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och 
slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat 
som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer 
och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.”

 - ”Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation: 
Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation 
inom och mellan populationer.”

 - ”Växt- och husdjursgenetiska resurser:
Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska 
resurser är hållbart bevarade.”

 - ”Hotade arter och naturmiljöer:
Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.”

 - ”Främmande arter och genotyper: 
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska 
mångfalden.” 

 - ”Genetiskt modifi erade organismer: 
Genetiskt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.”

 - ”Bevarade natur- och kulturmiljövärden: 
Biologiska värden och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.” 

 - ”Kultur- och bebyggelsemiljöer:
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är 
bevarade och förutsättningar fi nns för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena.”

 - ”Friluftsliv:
Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och 
bibehållna samt tillgängliga för människor.”

Enligt länsstyrelsens regionala uppföljning kommer det inte gå 
att nå miljömålet till 2020 med idag beslutade och planerade 
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För Mörbylånga kommun ser det mer positivt ut än för 
länet som helhet. Större delen av de fodermarker som ges 
miljöersättning för att hävdas ligger på Öland, där markerna 
har mycket höga natur- och kulturvärden. Arealen alvar har 
ökat de senaste åren, främst på grund av restaureringsstödet. 
Mörbylånga kommun är ensam i länet om att ha ökat arealen 
betesmark under senare år. Stora arealer betesmarker är 
skyddade som naturreservat/Natura 2000, bl.a. Stora Alvaret 
och Östra sjömarkerna. Det öländska världsarvet, Södra Ölands 
odlingslandskap, är ett kulturarv inom kategorin levande kul-
turlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika 
odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva. 

Andelen ekologisk livsmedelsproduktion är idag relativt låg 
i kommunen. Arealen ekologisk jordbruksmark har minskat 
något i kommunen de senaste åren. 

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden som berör 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap:

 - Den totala arealen jordbruksmark bör vara oförändrad, 
med undantag för tätortsexpansion samt utveckling av 
besöksnäring.

 - Kommunen ska värna om jordbruksmarken. Exploatering 
av jordbruksmark ska undvikas speciellt i större 
sammanhängande områden och områden som inte ligger i 
nära anslutning till samhällen.

 - Kulturmiljöer i form av våtmarker och jordbruksmark ska 
prioriteras med i stort sett bibehållen areal.

 - Ett besökscenter ska lokaliseras till en plats som väl 
illustrerar världsarvet och förstärker dess identitet.

 - Ett kulturmiljövårdsprogram ska tas fram.

Miljökvalitetsmål 15: God bebyggd miljö

En god bebyggd miljö innebär bl.a. en miljö som ska stödja 
människors vardag, upplevas som attraktiv och erbjuda ett 
varierat utbud av bostäder, service, arbetsplatser och kultur.  
Defi nition och preciseringar (www.miljomal.se):

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

 - ”En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befi ntlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade,”

 - ”Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och 
hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor, ”

 - ”Infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är 
integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är 
anpassad till människors behov, för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som 

hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa 
och säkerhet,”

 - ”Kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och att det fi nns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar,” 

 - ”Det fi nns natur- och grönområden och grönstråk i närhet 
till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,” 

 - ”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form 
av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas,” 

 - ”Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans 
behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur,”

 - ”Människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,”

 - ”Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst 
förnybara energikällor används, och”

 - ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 
använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras.” 

Enligt länsstyrelsens regionala uppföljning av miljömålen 
så kan inte målet nås till 2020. Målet omfattar vitt skilda 
aspekter av boende- och livsmiljön som är beroende av beslut 
på kommunal, regional och nationell nivå. Det fi nns en tydlig 
förväntan i plan- och bygglagen (2010:900) att kommunerna i 
högre grad än tidigare ska ta hänsyn till och samordna sin över-
siktsplan med miljökvalitetsmålen. Miljömålsarbetet behöver 
intensifi eras och ytterligare styrmedel för en hållbar utveckling 
behövs. Miljömålsbedömningen behöver komma in tidigt i all 
fysisk planering. Det behövs ett gott planeringsunderlag och 
satsningar behöver göras bl.a. på klimatanpassningsplaner, 
grönstrukturplaner och kulturmiljöprogram.

Målet att alla skolor och förskolor ska ha en radonhalt lägre 
än 200 Bq/kubikmeter luft har uppnåtts men målet kommer att 
bli svårt att uppnå i alla bostäder till år 2020. Radonmätningar 
i bostäder behöver genomföras och krav ställas vid nybyggna-
tion i högriskområden.

En viktig del i kommunens arbete är den VA-plan har tagits 
fram som ett tillägg till översiktsplanen. Det fi nns behov av 
ytterligare planeringsunderlag i form av klimatanpassnings-
plan, grönstrukturplan och kulturmiljöprogram. 

Stora delar av Mörbylånga och Färjestadens tätorter ligger i 
farozonen för att drabbas av framtida havsnivåhöjningar i kom-
bination med extremt höga grundvattennivåer och oväder. I 
Mörbylånga planeras en upphöjd cykelväg utmed kuststräckan 
som på sikt kan byggas upp ytterligare för att förebygga skador 
på Köpingen i samband med framtida havsnivåhöjningar. Sti-
gande havsnivå är en viktig faktor att beakta i planeringen för 
framtiden. För en långsiktig klimatanpassning av den fysiska 
miljön måste man komma upp minst två och en halv meter 
över medelhavsnivån för att vara säker på att nya anläggningar 
kan klara extrema väder och översvämningar även på längre 
sikt.
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Det har i översiktsplanen satts upp en rad åtgärder i det strate-
giska arbetet med klimatanpassning som ska vidtas i samband 
med planläggning:

 - Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, 
negativa värmeffekter och risk för människors hälsa.

 - Trädplantering för att ge skugga

 - Minimera andelen hårdgjorda ytor (t ex genom 
gräsarmering på parkeringar) för långsammare avrinning 
och upptagning av näringsämnen.

 - Multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som kan fungera för fl era 
ändamål, exempelvis god vattenhantering, rekreation och 
parkering

Om möjligt ska även nedanstående åtgärder vidtas och beaktas:

 - Fördröjningsmagasin och dammar för uppsamling av 
dagvatten i samband med ojämna fl öden.

 - Anläggandet av gröna tak och fasader

 - Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen

 - Medvetenhet om att mörka material och färger kan ha 
negativ påverkan på temperaturen vid värmeböljor.

Översiktsplanen berör på många sätt miljömålet God bebyggd 
miljö. En satsning på cykelvägar görs genom översiktsplanen 
och projektet Fyr till fyr. Riktlinjer för ny bebyggelse samt ut-
vecklingen av befi ntlig bebyggelse sätts upp i översiktsplanen. 
Höga radonhalter fi nns lokalt, framförallt längs landborgen/
väg 136. Nya bostäder som byggs i högriskområden ska 
byggas i radonsäkert utförande. Utvecklingen av ny bebyggelse 
planeras främst till befi ntlig bebyggelse, genom förtätning av 
samhällen och längs befi ntliga vägar, för att inte ta i anspråk 
värdefull jordbruksmark. Nya vattenskyddsområden pekas ut 
i översiktsplanen. Ett kommunalt mål är en fossilbränslefri 
kommun till år 2025. Kommunens vindkraftsplan är ett verktyg 
för att nå detta mål. 

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden som rör 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:

 - I samband med planläggning ska icke-störande 
verksamheter tillåtas i bostadsområden.

 - Bebyggda områdens karaktär och värden ska utgöra en 
primär grund vid alla förändringar. En blandning av boende 
och verksamheter ska eftersträvas.

 - Kommunen ska aktivt verka för främjandet av 
byggnadsvård, hänsyn till befi ntlig bebyggelse och 
modern, god arkitektur med utgångspunkt i öländsk 
byggnadstradition samt beakta tillgänglighetsperspektivet.

 - Kommunen ska arbeta för en blandning av bostäder i olika 
storlekar och upplåtelseformer i tätorterna.

 - Bostadsförsörjningen för äldre och funktionshindrade ska i 
möjligaste mån tillgodoses i hela kommunen.

 - Kommunen ska verka för att byggandet av alternativa 
äldreboenden (individuellt boende med viss service) både i 
kommunal regi och privat ska kunna ske i hela kommunen.

 - Tillkommande bebyggelse ska prövas genom planläggning.

 - Undantag kan göras för enstaka bebyggelse utan större 
påverkan för omgivningen inom områden där begränsad 
efterfrågan på mark råder.

 - Avfallshanteringen kopplas till den regionala avfallsplanen 
(genom Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare).

 - Ett kulturmiljövårdsprogram och en grönstrukturplan ska 
tas fram. 

 - I samband med planläggning ska kommunen alltid vidta 
åtgärder som förebygger framtida klimatpåverkan.

 - Kommunen ska arbeta kontinuerligt för nyplantering av 
träd och buskar i anslutning till offentliga platser och 
omläggning till öppna dagvattensystem i tätortsmiljö.

 - Inom områden med erosionsrisk (se karta) får inga 
nybyggnationer ske. Till- och ombyggnad ska endast 
tillåtas om risken för skada kan elimineras.

 - Kommunen ska fortsätta sitt strategiska arbete med att 
skydda lågt liggande bebyggelseområden.

 - Konsekvensanalys ska göras för hur klimatförändringar 
kan komma att påverka ledningsnätet för dricks-, spill- och 
dagvatten.

Miljökvalitetsmål 1: Begränsad klimatpåverkan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelspro-
duktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar 
för att det globala målet kan uppnås.”

 - ”Temperatur
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas 
till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella 
nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala 
arbetet inriktas mot detta mål.”

 - ”Koncentration
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till 
att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på 
lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar 
koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).”

Enligt länsstyrelsens regionala uppföljning är länets kommuner 
generellt sett bra på att ta hänsyn till klimatfrågan i sin dagliga 
verksamhet. Energieffektiviseringen i länets kommuners fastig-
heter går fortsatt starkt framåt och de kommunala transporterna 
blir effektivare, men mycket återstår fortfarande att göra, inte 
minst i och med att transporterna totalt sett ökar. Energipro-
duktionen från vindkraft ökar stadigt i länet som helhet. Den 
största utmaningen bedöms ligga på transportområdet.

Mörbylånga kommun har som mål att bli en fossilbränslefri 
kommun som är självförsörjande med trygg och förnybar ener-
gi år 2025. (Klimatstrategi, 2011) Målet innebär att kommunen 
ska sluta föra in oljebaserade bränslen (olja, bensin och diesel) 
och själva producera lika mycket eller mer förnybar energi 
av till exempel biobränsle, sol- och vindkraft. Inom klimatar-
betet har kommunen bland annat satt upp laddningsstolpe för 
elbil utanför kommunhuset och arbetat med klimatsmart mat i 
skolorna. Under 2014 införs ett system för klimatkompensering 
av fl ygresor och bilresor med fossila bränslen. I arbetet med att 
bli en fossilbränslefri kommun 2025 ska energianvändningen 
i de kommunala byggnaderna effektiviseras. De fordon som 
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används i Mörbylånga kommun ska successivt bytas ut mot 
mer miljövänliga och bränslesnåla fordon. Kommunen arbetar 
även för att höja andelen nyttjad kollektivtrafi k och för att blir 
ännu bättre på att använda webbmötesteknik och resfria möten.

Ett ställningstagande är att det år 2020 ska fi nnas tankstationer 
för både biogas- och elfordon i kommunen.

Miljökvalitetsmål 11: Myllrande våtmarker

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.”

 - ”Våtmarkstypernas utbredning:
Våtmarker av alla typer fi nns representerade i hela landet 
inom sina naturliga utbredningsområden. ”

 - ”Ekosystemtjänster:
Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk 
produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och 
utjämning av vattenfl öden är vidmakthållna.”

 - ”Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter:
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som 
exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust 
och fragmentering av våtmarker och arter knutna till 
våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom 
sitt naturliga utbredningsområde. ”

 - ”Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation:
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till 
våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populationer.” 

 - ”Hotade arter och återställda livsmiljöer:
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har 
återställts.” 

 - ”Främmande arter och genotyper:
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska 
mångfalden.”

 - ”Genetiskt modifi erade organismer: 
Genetiskt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.”

 - ”Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett 
landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna fi nns 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.” 

 - ”Friluftsliv och buller
Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och 
bibehållna och påverkan från buller är minimerad.”

Miljökvalitetsmål 16: Ett rikt växt- och djurliv

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och proces-
ser ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraf-
tiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska 
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

 - ”Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation:
Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande 
naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter har 

statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är 
bibehållen inom och mellan populationer.”

 - ”Påverkan av klimatförändringar :
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för 
utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper 
störst risk att påverkas negativt av klimatförändringar.” 

 - ”Ekosystemtjänster och resiliens: 
Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt 
anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att 
de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att 
motverka klimatförändringen och dess effekter.”

 - ”Grön infrastruktur: 
Det fi nns en fungerande grön infrastruktur, som 
upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande 
och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering 
av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska 
mångfalden i landskapet bevaras.”

 - ”Genetiskt modifi erade organismer:
Genetiskt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.”

 - ”Främmande arter och genotyper: 
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska 
mångfalden.”

 - ”Biologiskt kulturarv: 
Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- 
och kulturvärden är bevarade och förutsättningar fi nns för 
ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena.”

 - ”Tätortsnära natur:
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, 
kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och 
bibehålls samt är tillgänglig för människan.”

Miljökvalitetsmål 12: Levande skogar

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

 - ”Skogsmarkens egenskaper och processer:
Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och 
biologiska egenskaper och processer är bibehållna.” 

 - ”Ekosystemtjänster :
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.”

 - ”Grön infrastruktur: 
Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga 
naturgeografi ska regioner och arter har möjlighet att sprida 
sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en 
grön infrastruktur.”

 - ”Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation:
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna 
till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer.”

 - ”Hotade arter och återställda livsmiljöer: 
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har 
återställts i värdefulla skogar.”

 - ”Främmande arter och genotyper:
Främmande arter och genotyper hotar inte skogens 
biologiska mångfald.”
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den nya översiktsplanen inte antas. 
Det skulle medföra att den nu gällande översiktsplanen från 
2007 skulle fortsätta att gälla. Den är i vissa delar inaktuell 
och saknar viktiga ställningstaganden som fi nns med i det nya 
förslaget. Det skulle ge sämre förutsättningar att skydda de 
värdefulla vattentillgångarna och de höga natur- och kultur-
värdena i kommunen. Exempelvis skulle höga kulturvärden 
kunna gå förlorade eftersom riktlinjer saknas för utveckling av 
bebyggelsestrukturer.  

 - ”Genetiskt modifi erade organismer:
Genetiskt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.”

 - ”Bevarade natur- och kulturmiljövärden:
Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och 
förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena fi nns.”

 - ”Friluftsliv:
Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.”

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett styrinstrument för att 
uppnå god status i alla vattenförekomster år 2015. Miljök-
valitetsnormerna har blivit en viktig och uppmärksammad 
fråga i den fysiska planeringen för att inte öka belastningen 
på Östersjön. Höga krav på hur dagvattenhantering ska lösas 
i samband med planering av nya områden för bebyggelse och 
verksamheter behöver ställas. Andelen hårdgjorda ytor bör 
minimeras och möjlighet till infi ltration ska fi nnas. VA-planen 
beskriver viktiga åtgärder för att en god vattenstatus ska 
uppnås, bl.a. genom en minskad miljöpåverkan från enskilda 
avlopp.

Några av Mörbylånga kommuns ställningstaganden kopplade 
till miljökvalitetsnormer för vatten:

 - Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära 
källan som möjligt.

 - Förorenat dagvatten ska renas innan det når diken, 
vattendrag eller havet.

 - Strategi ska tas fram för att minska risken för 
översvämningar.

 - Generellt ska utbyggnad av kommunalt spillvatten och i 
vissa fall även dagvatten göras samtidigt som utbyggnad av 
kommunalt dricksvatten.

 - Tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras inom 
vattenskyddsområde, i närhet till vattendrag och kust samt 
där nya anslutningar av VA är planerade.

 - Återföring av näringsämnen från spillvattnet till jord- eller 
skogsbruksmark ska eftersträvas.

 - Kommunen ska arbeta kontinuerligt med upprustning 
och underhåll av sina reningsanläggningar. Befi ntliga 
biodammar ska på sikt ersättas av kommunala reningsverk.
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