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Detaljplan för Björnhovda 31:1, m.fl. Färjestadens 
industriområde 
 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter granskning 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för utökat förfarande.  

Planen har varit på granskning under tiden 2021-01-11 – 2021-02-01. 

Beslut att skicka planen på granskning togs i samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 

2020-12-17 § 197. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

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

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

210201 Länsstyrelsen  

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

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 

§ plan- och bygglagen. Rådgivande 

synpunkter som redovisas som upplysningar 

bör beaktas. Länsstyrelsen bedömer att det 

inte är lämpligt att anta detaljplanen innan 

biotopskyddsfrågan för stenmurar är utredd 

eftersom ett eventuellt avslag i 

dispensprövningen kan medföra att planen 

inte kommer att kunna genomföras. 

 

MKN vatten och dagvattenhantering 
Även om det fortfarande är svårt att följa 

förslagen till åtgärder för dagvattenhantering 

så bedömer länsstyrelsen att kommunen tar 

ansvar för att åtgärderna kommer att 

genomföras på bästa sätt. Åtgärderna är till 

största delen reglerade i plankartan. Det är 

Noteras 

 

Kommunen kommer att utreda frågan om 

biotopskydd för stenmurarna 

 

 

 

 

Noteras 
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dock viktigt att dagvattenanläggningarna 

placeras och anläggs på ett sätt som inte 

skadar de naturvärden som finns i området 

framför allt naturvärdesobjektet i norr (se 

synpunkter under Natur ). 

 

Hälsa och säkerhet 

Förorenad mark 
 
Kommunen beskriver att det finns ett antal 

potentiellt förorenade områden i anslutning till 

planområdet. Det är önskvärt att kommunen 

även gör en bedömning där det framgår om 

dessa områden kan antas påverka 

planområdet. I övrigt har kommunen hanterat 

frågan om markföroreningar på ett 

tillfredställande sätt i planhandlingarna. 

Länsstyrelsen bedömer att marken kan anses 

vara lämplig för planerad markanvändning om 

kraven uppfylls. 

 

Natur 

Biotopskyddade stenmurar 
 

Kommunen skriver i planbeskrivningen att 

förslaget till detaljplan innebär att ett 

genomförande bättre anpassas till befintliga 

skiftesgränser, stenmurar och diken jämfört 

med ett genomförande av gällande detaljplan. 

Det framförs också att enligt planförslaget kan 

flertalet stenmurar inklusive fägatan stå kvar, 

genom stråk av naturmark. Ett par stenmurar i 

områdets centrala delar behöver tas bort vid 

genomförandet av planen. Det krävs dispens 

från länsstyrelsen för att ta bort stenmurarna. 

Kommunen skriver också i 

samrådsredogörelsen att planbestämmelse inte 

är aktuell för de stenmurar som sparas 

eftersom de ligger på naturmark.  

Kommunen behöver tydligare visa vilka 

stenmurar som kan vara kvar och vilka som 

behöver tas bort. Om man jämför plankartan 

med kartan över stenmurar i 

naturvärdesinventeringen så se det ut som att 

ca hälften av stenmurarna behöver tas bort 

med tanke på att de stenmurar som ska sparas 

ska ligga i naturmark. Även om stenmurarna 

inte får något skydd på plankartan behöver 

deras placering ritas in. 

I en ansökan om dispens från biotopskyddet 

måste kommunen kunna visa på att de har 

tagit den hänsyn som är möjlig fullt ut för att 

bevara stenmurarna. Kommunen måste också 

tydligt motivera varför de behöver ta bort ca 

hälften av murarna när de anger att flertalet 

stenmurar kan vara kvar. 

 

 

 

 

 

 

Kommunen bedömer att detta inte 

påverkar planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan nedan visar vilka stenmurar som 

eventuellt måste bort och vilka som 

kommer att finnas kvar 

 

Blåa linjer betyder att stenmuren blir kvar 

och röda linjer är lika med att 

stenmurarna kan tas bort. 

Stenmurarna finns redovisade i 

grundkartan. Stenmurar som tas bort är 

belägna i tänkta lägen för de vägar som 

skall byggas. 
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Övrigt 

 

Det är viktigt att dagvattenanläggningarna 

placeras och anläggs på ett sätt som inte 

skadar de naturvärden som finns i området 

framför allt naturvärdesobjektet i norr. Bra att 

kommunen har ändrat skrivningen för träd. 

 

 

I den dagvattenutredning och 

naturbedömning som gjorts har hänsyn 

tagits i planförslaget till naturvärdena. 

200505 Ölands kommunalförbund 

Räddningstjänsten 

Jag har tittat på samrådsredogörelsen och har 

inga synpunkter på denna. 

 

 

 

Noteras 

210114 Lantmäteriet 

 
Vid genomgång av planförslagets handlingar 

(daterade 2020-12-17) har följande 

noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras 

 

BYGGNADSAREA FÖR 

HUVUDBYGGNAD 

 

Planbestämmelsen för maximal byggnadsarea 

avseende huvudbyggnad kan förtydligas om 

det avser per fastighet eller hela 

användningsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Minsta tomtstorlek är satt till 1000 kvm. 

Detta innebär att två fastigheter kan komma att 

avstyckas. Bestämmelsen e1 och e2 avser varje 

nybildad fastighet. Dessa bestämmelser går att 

läsa i plankartan. 

 
 

210126 E.ON 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit 

del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter 

E.ON har varit och mätt in 

mellanspänningskablarna som går inom 

planområdet, se ny översiktskarta. 

För våra markförlagda kablar har E.ON 

avtalsservitut. 

Innan planen antas måste utredning ske vart 

den nya sträckningen av jordkabeln kan ske 

samt måste kostnadsfördelningen för 

ledningsflytten vara klar och förankrad med 

oss. 

Sker ingen flytt av högspänningskabeln som 

hamnar inom kvartersmark avsatt till 

”Bostäder” och ”Verksamheter, 

Besöksanläggningar” yrkar E.ON att det i 
plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt planförslaget skall ledningar ligga 

inom väg- och naturmark, vilket innebär att 

inget u-område erfordras. Befintliga ledningar 

kommer att flyttas och bekostas av 

Mörbylånga kommun. 
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för ledningen, med jordkabeln i mitten, se 

bifogad plankartan rosa linjer. 

Kontakta Anders Runberg, tel. 0725- 05 23 

72, alternativt Eliassi Kamaran, 

tel. 0724- 52 60 78 för att gå igenom 

sträckningen och eventuella åtgärder som 

behövs. 

Innan planen antas måste utredning ske vart 

den nya sträckningen av jordkabeln kan ske 

samt måste kostnadsfördelningen för 

ledningsflytten vara klar och förankrad med 

oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt och utredning av ny sträckning 

kommer att göras innan planen antas. 

 

210120 Skanova Telia company AB 

 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 

inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda 

telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt 

i dwg-format för att infogas på plankartan. 

Kontakta https://www.ledningskollen.se  

Kabelanvisning beställs via 

https://www.ledningskollen.se  

Vi blir gärna inbjuden för samråd när 

ledningsnät ska förläggas i samband med 

vägarna. Skicka en inbjudan till 

susanne.carlberg@teliacompany.com 

 

Noteras 
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Föreningen den goda jorden  
 

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig 

exploateringen av del av fastigheten 

Björnhovda 31:1 m.fl., av de skäl som anges 

nedan. 

På kommunens hemsida kan man läsa 

följande under lokala miljömål och i 

miljökonsekvensbeskrivningen under 

översiktsplanen:  

”Hållbar utveckling handlar om att använda 

de gemensamma resurserna medvetet. Det vi 

gör i dag ska inte få äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”  

”Kommunen strävar också efter att livsmedel 

ska ha rest så kort sträcka som möjligt och har 

kommit långt när det gäller närproducerade 

produkter.”  

”Från 2017 ska andelen 

närproducerade/ekologiska produkter öka. 

Närproducerade produkter ska när det är 

möjligt väljas före importerade ekologiska 

produkter.”  

”Mörbylånga kommun har en tydlig 

miljöprofilering för ett hållbart samhälle.”  

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 

värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”  

 

Kommunen hänvisar även till miljöbalken:  

”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas”  

Föreningen Den Goda Jorden anser att 

detaljplaneförslaget saknar den 

resurshushållande inställning till 

markanvändning som kommunen anser sig ha, 

och förslaget innehåller heller inte den 

omfattande prövning mot 3 kap 4 § 

miljöbalken som kommunen är skyldig att 

genomföra. 

Kommunen är skyldig att följa 

bestämmelserna i 3 kap. 4 § miljöbalken: 

"Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa 

gällande plan till dagens behov för 

verksamheter, värdefull natur, 

dagvattenhantering och byggnadsvolymer, 

samt gators sträckning och utbredning. 

Planförslaget ändrar gällande detaljplan 

för industriändamål. Marken är alltså 

planlagd och genomförandetiden har 

utgått. Prövning mot 3 -4 kap MB har 

gjorts. Länsstyrelsens kontroll enligt 11 

kap. PBL säger att förslaget inte strider 

mot de intressen som Länsstyrelsen har 

att bevaka. 
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annan mark tas i anspråk. Denna bestämmelse 

ska kommunerna tillämpa vid planläggning 

och i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked enligt plan- och bygglagen."  

Kommuner hänvisar i planbeskrivningen till 

den gällande översiktsplanen och redovisar i 

bedömningsgrunden att: ”De åtgärder som 

medges i detaljplanen bedöms inte stå i 

konflikt med de grundläggande 

bestämmelserna för hushållning med mark- 

och vattenområden, MB kap 3.” 

Föreningen Den Goda Jorden anser att det är 

fel och att bedömningen av detaljplanens 

påverkan på jordbruksmarken som avses i MB 

kap 3 är omfattande och att översiktsplanen i 

det fallet inte utgör ett bra underlag för 

prövning av markanvändning. Bedömningen 

att jordbruksmarken är mindre produktiv än 

övrig jordbruksmark är helt felaktig. Den 

aktuella jordbruksmarken som består av lerig 

morän och postglacial silt utgör, i 

kombination med ett gynnsamt kustklimat, en 

av Sveriges bättre jordar. Att exploatera 

brukningsvärd åkermark till industri- eller 

bostadsändamål är långsiktigt mycket 

allvarligt och undergräver såväl klimat- som 

hållbarhetsstrategiska mål både lokalt, 

regionalt och globalt. Klimatpåverkan blir 

global när mat transporteras över hela jorden. 

För en hållbar livsmedelsproduktion med 

minsta klimatpåverkan måste vi producera den 

mat vi har förutsättningar för att odla råvaror 

till här. Vidare anser föreningen att 

exploateringen av brukningsvärd 

jordbruksmark som detaljplanen innebär 

påverkar självförsörjningsgraden och 

krisberedskapen negativt. Idag producerar vi 

cirka 50 % av det vi äter. Exploatering av 

åkermark minskar även möjligheterna att 

bevara och hävda omkringliggande 

betesmarker med viktig biologisk mångfald 

och höga kulturvärden. Detta eftersom 

åkermarken utgör grunden i all betesdrift. 

Varje hektar åkermark är värdefull.  

Enligt flera rapporter som FN sammanställt 

kring klimatförändringarna pekas vår del av 

världen, norra Europa, ut som ett område där 

effekterna av klimatförändringarna på 

jordbruket i form av värme, extrem torka och 

kraftig nederbörd beräknas bli betydligt 

mildare än andra platser på jorden. Många av 

dessa platser importerar vi mat ifrån idag och 

lägger därmed miljöansvaret på någon annan. 

Hur framtiden ser ur vet vi mycket lite om.  

Det är också anmärkningsvärt att kommunen i 

checklistan, (Undersökning om betydande 

 

 

 

 

Länsstyrelsens kontroll enligt 11 kap. 

PBL om förslaget behöver ändras utifrån 

Länsstyrelsens ingripandegrunder säger 

att förslaget inte strider mot de intressen 

som Länsstyrelsen har att bevaka. 

 

 

 

 

Marken behövs för att tillgodose ett 

viktigt samhällsintresse. Någon 

lokaliseringsprövning har ej behövts för 

att enligt gällande detaljplan är marken 

planlagd för industriändamål och inte 

jordbruksmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2021-03-24 
Dnr 

18/388 
Sida 

7(13) 
 

 

miljöpåverkan), som berör bland annat 

påverkan på naturresurser, i summeringen av 

påverkan i den del som tar upp materiella 

värden, svarar nej på frågan ”Kan planen 

antas medföra påverkan på materiella 

värden?” Detta trots att kommunen tidigare i 

samma del av rapporten klassat 

jordbruksmarken som en naturresurs som ej 

återskapas. Detta anser föreningen Den Goda 

Jorden är en helt felaktig slutsats oberoende 

av vad översiktsplanen innehåller.  

Föreningen anser därför att detaljplanen inte 

är förenlig med reglerna om skydd för 

brukningsvärd jordbruksmark. 

Planbeskrivningen saknar en utredning av 

alternativa lokaliseringsmöjligheter för den 

planerade industriverksamheten, som på ett 

klargörande sätt belyser vilka för och 

nackdelar som föreligger för några andra 

områden.  

Även om området finns upptaget i 

kommunens översiktsplan och i den utpekats 

för industri- och kontorsändamål har rättsläget 

förändrats sedan planen antogs. De 

prejudicerande domar som under de senast två 

åren har avgjorts av Mark- och 

miljööverdomstolen innebär 

sammanfattningsvis följande:  

- att "brukningsvärd jordbruksmark" inte 

endast omfattar de bördigaste jordarna utan 

gäller i stort sett all jordbruksmark och även 

om den inte brukas just för tillfället,  

- att detaljplaner på jordbruksmark upphävts 

med motiveringen att det saknats utredning av 

möjliga lokaliseringsalternativ,  

- att även byggnadslov till vindkraftverk, som 

är ett "väsentligt samhällsintresse", har 

upphävts då domstolen bedömt att annan mark 

skulle kunna användas i stället,  

- att de ärenden som prövats i högsta instans 

inte bara ligger i södra Sverige utan fördelar 

sig från Skåne till Norrland och 

 att högsta instans i de allra flesta fall haft en 

mer restriktiv bedömning av exploatering av 

jordbruksmark än underinstanserna.  

Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 

kap. 13 § miljöbalken har talerätt i 

planärenden, anser att den föreslagna 

industrietableringen inte bör komma till stånd 

på den mark som planen anger. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I kommunens översiktsplan går att läsa 

-området är redan detaljplanerat som 

industriområde varför utformningen bör 

följa de riktlinjer som finns angivna i 

gällande detaljplan. Läget är attraktivt 

och ligger nära i anslutning till 

Färjestadens centrum. 

Gällande detaljplan ändras från industri 

till verksamheter. Med möjlighet för 

mindre odling samt tomtmark. 

Markens användning och framtida 

avsikter i detta avseende är avgörande för 

frågan om marken anses som 

jordbruksmark. Det finns inget som tyder 

på att man i framtiden avser att använda 

marken för jordbruksändamål. 

Marken behövs för att tillgodose ett 

viktigt samhällsintresse. 

210125 Fastighetsägare  

l förslaget till detaljplan hänvisar kommunen 

till en gammal "gällande detaljplan för 

industriändamål" och att den medger att 

åkermarken bebyggs. Hur länge gäller en plan 
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som inte genomförs? Gäller den i 45-50 år? 

Gäller den för all framtid? 

Det är här fråga om 12 ha värdefull åkermark 

som brukas och alltid har brukats som 

åkermark. Miljöbalkens skydd för 

jordbruksmark gäller. Det betyder att 

åkermark inte får bebyggas och detta 

gäller till och med i sådana fall då bygget är 

samhällsnyttigt och det samhällsnyttiga  

Exempelvis finns det söder om Industrigatan 

och kommunens gamla flisupplag stora 

områden med igenväxt, vanvårdad och 

obrukad mark. Även på andra ställen i 

kommunen finns det stora områden där det är 

lämpligare att bygga verksamheter och 

intresset kan tillgodoses på annat sätt. 

besöksanläggningar t ex i Algutsrum som är 

lättillgängligt och som verkar bli en knutpunkt 

för ön i framtiden. Där finns ju förslag på att 

lägga en kollektivtrafikanläggning med 

pendlarparkering. Där finns ju också redan 

industriområden med bättre avstånd till 

bostäder. 

Av handlingarna framgår att det inom eller i 

närheten av planområdet finns 12 

rödlistade/fridlysta 

arter. Vi som bor här vet att det stämmer och 

att det finns ännu fler. Hela området är idag 

som en stor och värdefull lunga för både 

människor, insekter, fåglar och djur. Intill 

planområdet i norr planeras det dessutom för 

fler bostäder. Vi anser i första hand att det 

aktuella området på 12 ha åkermark skall 

fortsätta att brukas som åkermark. Om 

kommunen och markägaren ändå fortsätter 

med planen utan några som helst hänsyn till 

våra och övriga grannars och närboendes 

synpunkter, som samtliga har avfärdats, så vill 

vi framhålla att vi även vidhåller våra 

synpunkter från samrådsyttrandet, som 

bifogas som en del av detta yttrande. 

 

Samrådsyttrande Detaljplan Björnhovda 31:1 

mfl  

Att planera ett utökat industriområde av den 

storleken mitt i befintlig bebyggelse är 

obegripligt och strider mot modern syn på 

miljö, boende och naturvärden. Redan idag 

innebär det befintliga industriområdet 

betydande olägenheter för oss som bor i 

närheten. På vilket sätt har kommunen tagit 

hänsyn till nuvarande och framtida 

bostadsbebyggelse på våra och övriga 

fastigheter i omgivningen?  

Avståndet; avståndet till bostäderna måste 

utökas. Det föreslagna avståndet mellan 

En detaljplan gäller till dess att den blir 

ändrad eller upphävd. 

 

Marken är planlagd kvartersmark (industri) 

med tillhörande gator. Allt enligt den 

gällande detaljplanen laga kraftvunnen 
1973-05-11. 

På sikt kan det bli aktuellt med ytterligare 

planlagd mark. Nu avser kommunen att ta i 

anspråk mark som ligger i omedelbar närhet till 

andra verksamhetsområden där planläggning 

redan genomförts. 

Planförslaget ändrar gällande markanvändning 

från industri till verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på detta yttrade finns i samrådsredogörelse 

daterad 2020-11-24 

Området är idag detaljplanelagt för industri.  

 

Förslaget som nu finns ändrar detta till Z -

verksamheter som innehåller olika typer av 

ytkrävande verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan. Påverkan på 

omgivningen torde med detta planförslag bli 

mindre än gällande detaljplan.  
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bostadsbebyggelse och industriområde är 

oacceptabelt.  

Utöka naturområdet söderut. Ett minimum är 

att ta bort de fem tomterna som planerats norr 

om den norra lokalgatan. {Se bifogad karta)  

Höjden på byggnaderna; förslaget om att höja 

till 12 respektive 20 meters nockhöjd på 

byggnader från de tidigare planerade 5 meter 

är alldeles för högt. Buller från fläktar, 

kylsystem, skorstenar, sot, ljus och så vidare 

kommer att påverka våra bostäder negativt 

vilket vi redan sett exempel på med nuvarande 

industrier i området. Sot, tjutande fläktar, 

oljud från obehörig trafik i området är bara 

några exempel på olägenheter vi tvingas leva 

med.  

Naturvärden; planen anger att bebyggelsen är 

väl avskild från industriområdet vilket inte 

stämmer. Den tänkta planen har beskrivits 

utifrån situationen 2018. Många av de stora 

ekar och blommande lövträd som hänvisas till 

i förslaget har redan fällts. Varför? 

Bilderna/fotona i planen är gamla och skildrar 

en natur som redan till stora delar har 

försvunnit. Det är därför viktigt att fastslå att 

alla befintliga träd (i augusti 2020) i gränserna 

ska stå kvar och att grönytorna ska vara större 

än de som planerats. Vi kräver att 

grönområdet/naturen utökas söderut i linje 

med den norra lokalgatan. (Se bifogad karta)  

Vattentäkter; extrem nederbörd har tidigare 

orsakat översvämningar i området. Det är 

därför viktigt att befintliga diken och andra 

vattenvägar skyddas.  

Buller; enligt planen behövs ingen 

Miljökonsekvensbeskrivning {MKB) 

upprättas (sid 27). Denna slutsats bygger på 

att miljön ser ut som den gör idag, dvs marken 

är åkermark och ej bebyggd. Kommunen 

måste göra en undersökning om hur framtiden 

kommer att se ut ur miljösynpunkt och planera 

för avstånd till nuvarande och framtida 

bostadsbebyggelse på våra fastigheter. Det 

krävs bullerdämpande skydd i framtiden, det 

krävs vallar, träd ridåer och vegetation för att i 

framtiden förhindra buller, ljud från fläktar 

och skorstenar, ljusspill samt rök och avgaser. 

Hur ska kommunen tillse att höga decibel, 

störande oljud och andra olägenheter inte 

förekommer inom industriområdet?  

En lokalgata planeras in mot värmeverket. 

Med hänvisning till alla störningar och 

problem som varit med obehörig trafik från 

Räkgatan in till värmeverkets asfaltsplan 

motsätter vi oss detta. Det har redan fastslagits 

i samrådet inför byggandet av värmeverket att 

Naturområdet är befintligt och går ej att utöka 

söderut där det finns åkermark  

Verksamhetsområden är en brist i Färjestaden 

och detta område är lämpligt att bebygga för 

detta ändamål  

Tidigare höjd på 5 meter angav byggnadshöjd 

vilket inte redovisar den nockhöjd som nu 

finns angiven.  

Höjden sänks till 15 meter i söder och är 

fortsättningsvis nockhöjd och inte 

byggnadshöjd.  

Detta planförslag redovisar inte industrimark 

utan mark för verksamheter och 

besöksanläggningar  

Närmaste bebyggelse ligger ca 90 meter från 

närmaste verksamhetsområde och de flesta 

byggnader i planområdets närhet ligger 

betydligt längre ifrån. Dessutom finns natur 

med både buskar och träd som en ridå mellan. 

Detta menar vi som väl avskilt. Naturområdet 

är idag inte planlagt och något förbud mot 

trädfällning finns inte.  

Bilderna är tagna våren och sommaren 2019-

2020.  

Det finns en planbestämmelse om att träd inte 

får fällas. Den ersätts nu med en bestämmelse 

om marklov för träd med en stamdiameter 

större än 30 cm 1 meter över marken.  

För diken och stenmurar råder biotopskydd i 

odlingslandskap. Länsstyrelsen har 

tillsynen.En dagvattenutredning följer planen 

som beskriver hur området avvattnas.  

Miljöbedömningen som är gjord och följer 

planen beskriver om det behövs MKB eller 

inte. Samråd om detta sker med Länsstyrelsen 

som är den myndighet som avgör om MKB 

behövs eller inte. 

 

En bullerutredning är gjord som pekar på att 

några bullerdämpande åtgärder inte behövs 

för det ändamål detaljplanen avser.  

Området planeras inte för 

industriverksamheter.  

Lokalgata finns i gällande detaljplan och för 

att få en bra logistik i området behövs denna.  

Detta är ingen planfråga utan en fråga för 

kommunens gatu-avdelning.   
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den asfaltsplanen inte ska vara tillgänglig för 

obehörig trafik. Det som bestämdes vid det 

samrådet kan inte ändras nu i den nya  

detaljplanen. Det krävs en bom för att 

omöjliggöra obehörig trafik in på 

värmeverkets asfaltsplan såväl som till alla 

andra platser där obehörig trafik måste 

förhindras. Vi har kämpat för att få till en 

vägbom mellan Rökgatan och värmeverkets 

asfaltsplan vilket nu inte ska omintetgöras 

genom att skapa en ny infart för obehöriga.  

Gång -och cykelvägen i nord-sydlig riktning 

måste vara tydligt markerad och anlagd så att 

den förbjuder all motortrafik, inklusive 

mopeder etc och ha hinder. Endast gående och 

cyklister ska färdas på gång -och cykelvägen.  

Ordningsregler; det finns redan idag 

industritomtägare i området som tillåter oljud 

och oväsen från hög musik och motorljud från 

obehöriga fordon på sin tomt på kvällar och 

helger. Förhållandena har anmälts till polis 

och kommunen vid ett mycket stort antal 

tillfällen under flera års tid. Vilka 

ordningsregler gäller för industriområdet idag 

och vem tillser att de efterlevs? Hur kommer 

deras efterlevnad att kontrolleras i framtiden?  

Vi kräver att våra synpunkter beaktas. 

 
210126 Fastighetsägare 

 
Jag har tagit del av materialet som publicerats 

på kommunens hemsida i januari 2021, bl a 

Samrådsredogörelse ( 201124) och 

Granskningshandling (201217). 

l förslaget till detaljplan hänvisar kommunen 

till en gammal" gällande detaljplan för 

industriända mål" och att den medger att 

åkermarken bebyggs. Hur länge gäller en plan 

som inte genomförs? Gäller den i 45-50 år? 

Gäller den i all framtid? 

Det är här fråga om 12 ha värdefull åkermark 

 

 

 

 

 

 

En detaljplan gäller till dess att den blir 

ändrad eller upphävd. 
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som brukas och alltid har brukats som 

åkermark. Miljöbalkens skydd för 

jordbruksmark gäller. Det betyder att 

åkermark inte får bebyggas och detta 

gäller till och med i sådana fall då bygget är 

samhällsnyttigt och det samhällsnyttiga 

intresset kan tillgodoses på annat sätt. På 

andra ställen i kommunen finns det stora 

områden där det är lämpligare att bygga 

verksamheter och besöksanläggningar t ex på 

det område söder om Industrigatan och 

kommunens gamla flisupplag där det är 

igenvuxen, vanvårdad och obrukad mark 

eller i Algutsrum som verkar bli en knutpunkt 

för ön i framtiden. Där finns ju planer på att 

lägga en kollektivtrafikanläggning med 

pendlarparkering. Där finns också redan 

industriområden med bättre avstånd till 

bostäder. 

Av handlingarna framgår att det inom eller i 

närheten av planområdet finns 12 

rödlistade/fridlysta arter. Vi som bor här vet 

att detta stämmer och att det finns ännu fler. 

Hela området är idag som en stor och 

värdefull lunga för både människor, insekter, 

fåglar och djur. Inom planområdet i norr 

planeras det dessutom för fler bostäder. Jag 

anser främst att det aktuella området på 12 ha 

åkermark skall fortsätta att brukas som 

åkermark. Om kommunen och markägaren 

ändå fortsätter med planen utan några som 

helst hänsyn till mina och övriga grannars och 

närboendes synpunkter, som samtliga har 

avfärdats, så vill jag understryka att jag 

vidhåller mina synpunkter från 

samrådsyttrandet, som bifogas som en del av 

detta yttrande. 

 

 

Marken är planlagd som kvartersmark 

(industri) med tillhörande gator. Allt enligt 

den gällande detaljplanen laga kraftvunnen 

1973-05-11. Markens användning och 

framtida avsikter i detta avseende är 

avgörande för frågan om marken anses som 

jordbruksmark. Det finns inget som tyder 

på att man i framtiden avser att använda 

marken för jordbruksändamål 

 

På sikt kan det bli aktuellt med ytterligare 

planlagd mark. Nu avser kommunen att ta i 

anspråk mark som ligger i omedelbar närhet till 

andra verksamhetsområden där planläggning 

redan genomförts. 

Planförslaget ändrar gällande markanvändning 

från industri till verksamheter. 

 

 

210126 Fastighetsägare  
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Med anledning av det reviderade 

planförslaget för Färjestadens 

industriområde får jag i egenskap av 

företrädare för ägarna till fastighet och 

fastighet anföra följande. Vi noterar att 

väldigt lite av synpunkter från privata 

fastighetsägare har föranlett justeringar i 

planen. Detta trots att dessa är de som i 

mycket stor utsträckning kommer att 

beröras av de drastiska förändringarna. Våra 

synpunkter kvarstår men vi vill särskilt 

understryka vikten av att en justering görs 

av det planerade gatunätet. Det gäller 

anslutningen från den nya gatan till den 

stora planen vid fjärrvärmeverket. Vi var 

aktiva och hade en omfattande dialog med 

kommunen vid samrådet kring 

värmeverkets uppförande. Redan då fanns 

en oro för konsekvenser av att bygga en så 

stor plan och beskedet från kommunen var 

att det behövdes för att lastbilar med flis ska 

kunna vända och att en bom skulle sättas 

upp för att hålla obehörig trafik borta. Detta 

skedde först sommaren 2020 och området 

har dessförinnan varit utsatt för omfattande 

biltrafik av motorburen ungdom både dag- 

och nattid som varit oerhört störande. Vi 

anser att det är av högst vikt att planen 

ändras så att det inte sker någon genomfart 

via lastområdet för värmeverket. Orsakerna 

är framför allt följande:  

Området som den nya vägen skulle ansluta 

till är ju ett lastområde för flis - inte en 

reguljär väg. Att tillåta fordonstrafik skulle 

vara både trafikfarligt och störa lastning av 

material för värmeverket.  

Kommunen har ett ansvar för att medverka 

till att onödiga och svåra störningar i 

boendemijöer undviks. Att hänvisa till att 

detta är en fråga för polis är inte acceptabelt. 

Vad vi kan se har Polisen inte heller 

tillfrågats. Polisen har inte kunnat bidra till 

att störningarna undvikits. Det finns helt 

enkelt inte resurser. Kommunen har ett 

medansvar i att skapa en samhällsfunktion 

där onödiga störningar undviks och måste 

samarbeta med polis för att ordningen ska 

kunna hållas.  

De negativa konsekvenserna av en återigen 

öppen trafik i området väger långt mycket 

tyngre än fördelarna med anslutningen av 

vägarna. Trafiken till de nya delarna av 

industriområdet kan givetvis fullt ut säkras 

även utan en sådan anslutning och trafiken 

 

 

 

 

 

 

Gatunätet är befintligt och följer den 

gällande detaljplanen. Kommunen avser 

inte att ändra denna. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området där värmeverket är beläget 

behöver avskiljas så att det tydligt framgår 

vad som är väg och verksamhetsområde. 

 

Det är inte en planfråga utan en fråga för 

ordningsmakten. 

 

 

 

 

Denna ändring av gällande detaljplan följer 

den i stort samma fastighetsindelning med 

kvarter och gator som den gamla gällande 

planen. 
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Sammanfattning 

 

- Ett förtydligande om vilka stenmurar som kommer att eventuellt tas bort är gjord 

 

 

Handlingarna revideras enligt följande  

 
- Inga synpunkter har kommit som gör att handlingarna revideras.  

 

 

 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

 

 

 

till vägverket kan enligt ursprungliga planer 

begränsas till behörig trafik. Detaljplanen 

måste därför justeras i vart fall i denna del. 


