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§ 114 Dnr KS 2021/000202- 

Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde - 
Antagande av detaljplan  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att ansöka om planbesked 

angående ny detaljplan för industriändamål för del av Björnhovda 31:1 m.fl.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan genom detaljplan med utökat planförfarande. 

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov 

för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, 

samt gators sträckning och utbredning. 

Gällande detaljplan för industriändamål gör det möjligt att bebygga det som 

idag är åker. Mörbylånga kommun vill nu ändra gällande plan för att kunna 

tillåta verksamheter med högre byggnader som medför att marken kan 

utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Planförslaget innebär också att ett genom-

förande av detaljplanen bättre tar hänsyn till de befintliga strukturer som 

finns i odlingslandskapet och befintliga diken kan med planförslaget 

användas för en bättre hållbar dagvattenhantering. 

Inom planområdet framförallt områdets utkanter, finns osedvanligt höga 

naturvärden. Dessa befintliga naturvärden skyddas i detaljplanen med en 

bestämmelse om allmän plats (Natur). 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 165 att ställa 

sig positiv till att pröva detaljplan med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § 

Plan- och bygglagen (PBL). 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 § 104 godkänna de 

18 juni 2020 upprättade handlingarna för samråd. 

Detaljplanen har varit på samråd från den 29 juni 2020 till den 27 juli med 

en förlängd samrådstid till den 30 augusti 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 197 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 

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

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 3, 4 § och 

12, 13 § miljöbalken behöver därför inte genomföras.  

Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 24 november 

2020, godkänns som sin egen.  
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Handlingarna, daterade den 17 december 2020 skickas på granskning. 

Detaljplanen har varit på granskning från den 11 januari 2021 till den 1 

februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021. 

Granskningsutlåtande, daterad den 15 april 2021. 

Beslut om miljöbedömning den 17 december 2020 § 197. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 

2020. 

Plankarta, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut den 15 april 2021, § 78. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 maj 2021, § 115. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 15 april 

2021 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 15 april 2021 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 
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