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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den
30 Maj 2022.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

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

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

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun:
Anders Andersson   Planarkitekt
Fredrik Meurling   Tf/Planchef
Liselotte Hagström   Miljöhandläggare

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det 
dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att 
beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar.
I planbeskrivningen ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är 
tänkt att planen ska genomföras.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vat-
tenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark 
och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet 
med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter 
och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare 
emellan.
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom 
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kom-
munen bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.

Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst 
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som 
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som 
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
allmänt tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Under granskningen är det 
återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Beslut om att anta detaljplanen fattas av samhällsbyggnadsnämnden.
Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor 
efter det att protokollet från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att exploatera området för att möjliggöra byggande av 
permanentbostadshus i södra delen av Glömminge (Pingärdet). Detaljplanens intension 
är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde i direkt anslutning till planlagt småhusom-
råde i norr. De sandknutna naturvärden ska beaktas i så stor utsträckning som möjligt, 
samt ge fortsatt möjlighet till lek- och rekreation i området.

Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse, totalt kommer cirka 19 nya bostäder att 
kunna uppföras. Förtätningen är förenligt med kommunens översiktsplan och området 
fi nns markerat som ett möjligt utbyggnadsområde för bostäder i kommunens översikts-
plan och i ett planprogram som upprättades för området 2014.
Den nya bebyggelsen kommer att anpassas efter områdets förutsättningar och de 
naturvärden som fi nns samt ett lek- och rekreationområde som anväds av skolan.

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planläggning har inkommit 2018-10-09.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-11-22 § 186 att ställa sig positiva till att 
pröva planansökan genom en detaljplan med standardförfarande.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, Septembert 2020

 -Granskningsbeslut i nämnd, April 2022

 -Antagande i nämnd, Juni 2022

 -Laga kraft, Juli 2022

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad  2022-04-21

 -Planbeskrivning, upprättad 2022-04-21

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2020-09-17, rev 2022-04-21

 -Checklista sociala konsekvenser daterad 2020-09-17, rev 2022-04-21

 -Naturvärdesinventering 2019-10-31, Naturvärdesbedömning 2020-06-23

 -Kulturhistorisk utredning oktober 2019

 -Aktuell grundkarta 2022-04-21

 -Aktuell fastighetsförteckning 2022-04-21
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Läge och areal
Planområdet är beläget i södra delen av Glömminge, ”Pingärdet”.
Området ligger i direkt anslutning till planlagt småhusområde i norr och i söder tar 
Strandskogen vid med bebyggelse längs Sandens väg.
I väster fi nns Röhällavägen och i öster gränsar planområdet till två större obebyggda 
fastigheter längs väg 136.

Planområdet omfattar ca 4 hektar

Markägoförhållanden
Fastigheten Brostorp 3:19 är privatägd.
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet ligger på landborgskanten söder om Glömminge och består till största 
delen av ett före detta skogsdominerat område med tallskog som nu är ett till största 
delen ett nyupptaget hygge. Området är en del av sandfältet från Algutsrum i söder till 
Stora Rör/Rälla i norr.

Området utgörs främst av ett nyupptaget skogshygge där det förut var planterad 
tallskog. Utmed hyggets östra del fi nns en del av skogsmarken bevarad.
I ArtDatabankens databaser från perioden 2000-01-01 till 2020-04-11 fi nns inga 
rapporterade fynd av rödlistade arter i inventeringsområdet.
Inom inventeringsområdet fi nns inga utpekade naturskydd som naturreservat eller 
Natura 2000-område. Området ligger heller inte inom något riksintresse för naturvård.
I naturvårdsplan för Öland fi nns inget utpekat objekt som direkt omfattar invente-
ringsområdet.
Inga objekt fi nns utpekade från olika nationella miljöinventeringar, som nyckelbiotops 
eller sumpskogsinventeringen (Skogsstyrelsen), ängs- och betesmarker (Jordbruksver-
ket) och skyddsvärda träd (Trädportalen).
Ett ängs- och hagmarksobjekt angränsar dock direkt till områdets nordöstra del.
En naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014) har genomförts i 
hela skiftet på Brostorp 3:19 (Naturcentrum 2019). 

Bild över del av planområdets nyupptagna hygge
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Jordartskarta från SGU

Inventeringen har omfattat tilläggen ”detaljerad redovisning av artförekomst” samt 
”fördjupad artinventering av vildbin”. I anslutning till de inventerade ytorna har ett 
stort antal skyddsvärda arter av vildbin tidigare noterats. Totalt har Naturcentrum 
avgränsat fyra naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Inget objekt har bedömts 
ha högsta naturvärde. Tre objekt har bedömts ha högt naturvärde och ett objekt 
påtagligt naturvärde. En igenväxningsmark längst upp i norr har inte identifi erats vara 
naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde eller högre.
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Tallskog med lövinslag, kantzoner med sandiga torrängar och vägkanter samt ett 
sandigt buskrikt hygge utgör naturmiljöerna med identifi erade naturvärden.
Hygget i den södra delen av fastigheten kan i nuläget bedömas vara det biologiskt mest 
värdefulla objektet. Detta område undantas från planläggning och enbart den norra 
delen blir aktuell för fortsatt planläggning.

Lek och rekreation
En yta i området nyttjas i nuläget av närområdets skoleverksamhet och bedöms ha ett 
värde för lek och rekreation med b.la. utelektioner och äventyrsdagar.
Övriga ytor bedöms däremot inte ha så stort värde eftersom skogen tagits ner och 
området är svårtillgängligt.
Cirka 200 meter norr om planområdet i befi ntlig bebyggelsemiljö fi nns lekplats med en 
blandning av fritidsfunktioner.
I Lökenäs som ligger ca två kilometer väster om planområdet fi nns en kommunal 
badplats. Rid- gång och vandringsstigar fi nns inom området och används frekvent.

Bild över bebyggelse söder om planområdet
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Vegetation och djurliv
Området består delvis av produktionsskog med inslag av buskveketation och ett 
skogshygge.
Området söder om planområdet hyser ett fl ertal strukturer och livsmiljöer som är 
värdefulla för traktens artrika och naturvårdsintressanta vildbifauna. Till positiva 
strukturer räknas i synnerhet hygget samt olika öppna marginalmarker som hyggeskan-
ten i öster och vägkanten/diket i väster. I nordväst fi nns ett litet ruderatmarksområde 
med störningsgynnad fl ora som utgör en intressant människoskapad struktur.
De öppna delarna av delytan utgör ett värdefullt komplement för områdets fauna.

Fornlämningar
Det fi nns inga kända fasta fornlämningar inom planområdet.  Fornlämningsbilden i 
omlandet domineras av lämningar från förhistorisk tid i form av gravar och gravfält, 
boplatser, husgrunder och omfattande hägnadssystem.
En kulturhistorisk utredning är gjord. Syftet med utredningen var att klargöra om det 
förekommer fornlämningar i området samt göra en bedömning om det kan fi nnas forn-
lämningar som inte syns ovan markytan. Vid utredningen påträff ades två lämningar 
som registrerades i KMR. Dessa utgörs av en fyndplats för en fl intnodul (L2019:4082) 

Bild över Jordkällare i planområdet
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belägen invid utredningsområdets nordvästra del utanför planområdet, samt en käl-
largrop (L2019:4083). Sju spridda fyndplatser för skärvsten har också upptäkts.
Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträff as.
Markbeskaff enhet och geotekniska förhållanden

Planområdet är kuperad och skiljer sig i höjd. I områdets norra del sluttar det från 
väster vid väg 958 från + 28 meter över havet till  + 38 meter i den östra delen.
Enligt SGU geologiska jordartkarta består marken till sörsta delan av postglacial sand.
Markens genomsläpplighet  är hög.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är idag obebyggt. Omkringliggande bebyggelse Glömminge i norr och 
Strandskogen i söder innehar stor variation. Byggnadsstilmässigt fi nns här både äldre 
och nyare hus, en blandening av hus för permanentboende och fritidsstugor, mindre 
och större hus. Det som kan sägas vara gemensamt för den omkringliggande bebyg-
gelsen är att den består av villor med blandade fasader både av trä och tegel.
Variationen avseende storlek är stor. Omkringliggande fastigheters storlek innehar 
även dessa stor variation.

Kulturhistoria
Det fi nns inga tydliga tecken på kulturhistoriska lämningar i området. Däremot fi nns 
det mindre delar av äldre stenmurar som visar hur landskapsstrukturen och fastighets-
indelningen en gång har sett ut. I övrigt påträff ades två intakta jordkällare i den norra 
delen av planområdet invid väg 958. 
Något kulturhistoriskt skydd fi nns inte för någon av källarna.
Någon kan vara intressant att bevara för samhällets kulturvärden.

Tillgänglighet

Planområdet har en god tillgänglighet och angörs från väg 136 och Glömminge i norr, 
Färjestaden och väg 958 via Röhällavägen i söder.
I befi ntlig bebyggelse norr om planområdet fi nns cykelvägar som ansluter till Glöm-
minge skola. Cykelleden fyr till fyr passerar cirka en kilometer väster om planområdet 
utmed Röhällavägen och söderut till Färjestaden. Trafi kverket tillsammans med
kommunen planerar genom projekt för väg 136 (2+1), göra det möjligt att på ett 
trafi ksäkert sätt cykla från Algutsrum i söder upp till Borgholm i norr. Detta cykelstråk 
kan komma att nyttja planområdets infrastruktur som anslutning för att nå Glömminge 
tätort som ligger norr om planområdet.
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Bostäder
Planområdet gränsar till ett planlagt bostadsområde för permanentbostäder i norr. 
Söder och nordväst om planområdet fi nns bebyggelse av blandad karktär med en 
blandning av både permanent och fritidsboende.

Arbetsplatser och service
Det fi nns inga större arbetsplatser eller serviceställen i närområdet. Grund- samt 
förskola fi nns i Glömminge, drygt 1 km norr om planområdet.
Matbutik fi nns närmast i Rälla ca 8 km norrut och i Färjestaden ca 7 km söderut. 
Ytterligare off entlig och kommersiell service fi nns i Färjestaden.

Bild över planområdets topografi
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Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet anges både från länsväg 136 via Glömminge i norr och väg 958 som löper 
mellan brofästet i Färjestaden och Glömminge tätort.

Gatunät
Planområdet ligger mellan länsväg 136 och 958.
Vägarna norr om planområdet är planlagt med ett kommunalt huvudmannaskap och 
ingår i det kommunal vägnätet som kommunen sköter. Detta innebär att skötsel och 
underhåll av nya tillkommande gator och cykelvägar kommer att falla på Mörbylånga 
kommun.

Gång- och cykelvägar
Det fi nns idag inga gång- och cykelvägar i området. I den kommunala översiktsplanen  
fi nns gc-vägar föreslagna som berör planområdet. Även i det planprogram som fi nns 
upprättat för området fi nns det planerade cykelvägar som skall ansluta det cykelstråk 
som fi nns i projektet fyr till fyr som går via Lökenäs och vidare söderut.
I södergående riktning från Röhälla mot Färjestaden fi nns idag en byggd separerad 
cykelväg.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats fi nns vid Röhällavägen alldeles väster om planområdet.
I Glömminge trafi keras linje 101 mellan Borgholm och Kalmar, linje 104 som når 
Färjestaden och Vickleby samt skolbuss 511 till Mörbylånga och skolbuss 518 till 
Algustrum och Isgärde. Ifrån Glömminge nås därmed centralorterna på Öland och 
härifrån kan man ta sig vidare till fastlandet.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom planområdet fi nns inga separata parkeringsplatser utan parkering sker på den 
egna fastigheten. Närmaste allmänna parkering fi nns i Glömminge.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via länsväg 958 och Röhäl-
lavägen.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten, dagvatten och brandvattenförsörjning
Planområdet ligger i anslutning till men inte inom verksamhetsområde för vatten, 
dagvatten och spillvatten. Planområdet ingår i Strandskogens vattenskyddsområdes 
tertiära zon. Enligt föreskrifterna är det inom tertiär zon förbjudet att utan anmälan till 
tillsynsmyndigheten anlägga ny gata, väg eller plats för parkering eller uppställning 
av fordon. Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten utföra pålning, 
spontning, underjordsarbete, borrning, sprängning och liknande arbeten samt att utföra 
uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 200 m2 
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eller till ett djup större än 1 m. Närmaste kommunala ledningar för vatten och spillvat-
ten fi nns i korsningen av Röhällavägen och Sandens väg sydväst om planområdet. 
Närmaste brandvattenpost fi nns på samma ställe vid korningen av Sanders väg och 
Röhällavägen sydväst om planområdet. All ny bebyggelse ska ansluta till kommunalt 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Det fi nns ett dike 
som löper längs väg 958 i nord-sydlig riktning. Planområdet ingår delvis i Brostorp-
Böle Dikningsföretag nr s, 1,2,3,och 4 av år 1934.
Planområdet är kuperat och sluttar i öst-västlig riktning. Marken består mestadels av 
fl ygsand och  svallsediment -grus med hög genomsläpplighet.
Höjdskillnaden inom planområdet är stor och varierar med en naturlig avrinning väster 
och söderut. Det är av stor vikt att minimera hårdgjorda ytor i området och möjliggöra 
lokalt omhändertagande av dagvatten i så stor utsträckning som möjligt.

El och tele
E ON är nätägare och svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation är 
lokaliserad i det centrala naturområdet.

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

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste sopstation fi nns i
Glömminge.
Befi ntlig bebyggelse värms med individuella lösningar.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt beräknade modeller och klimatscenarier kan en ökning av årsnederbörden bli ca 
15-20 % större fram till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
kan också förväntas öka med några dagar om året. Inom planområdet fi nns inga tecken 
på översvämningar eller stående vatten som skulle kunna utgöra någon risk.
Marken har hög genomsläpplighet och topografi n kuperad inom hela planområdet med 
en avrinning västerut.

Värme, torka och vind
Enligt modellering och scenarier från SMHI kan medeltemperaturen komma att öka 
och värmeböljor som kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare.
Långa perioder utan nederbörd och med hög värme kan komma förlänga perioder av 
torka. Vinden kan också eventuellt förväntas förstärkas. Planområdet består av större 
träd och buskar samt öppen mark (hygge). Området är därmed starkt utsatt för vind 
men den glesa strukturen bidrar inte till att området bedöms alstra värme.
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Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den fl acka eller lätt sluttande topografi n. Aktuellt planområde har en sluttande 
topografi  och sandig jordmån.

Förorenad mark
Det fi nns inga kända föroreningar i området som riskerar att spridas i samband med 
exploatering. Området har under längre tid nyttjats som åker- och betesmark och delar 
av området har enligt ortofoton från 1950-talet planterats med tallskog.

Radon
Planområdet ligger inom lågriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-10-19.
Eftesom radon kan förekomma lokalt i höga halter rekomenderas att bostadsbyggnader 
uppförs radonskyddat så att risk mot otäthet mot marken minimeras.

Trafik § Buller
Planområdet gränsar till väg 136 i öster och väg 958 i väster som är en allmänna 
vägar. Ett visst ljud från vägen kan förekomma framför allt under sommarhalvåret då 
trafi ken till och från Öland är som störst. Beräkningar visar att gällande riktvärden för 
buller inte riskerar att överskridas. Det fi nns ingen störande verksamhet eller annan 
bullerkälla i området.

Förändringar

Natur

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då området tas i anspråk för bostadsbebyg-
gelse. Genom att bevara ett grönstråk som blir naturmark blir det möjligt att behålla 
områdets karaktär med inslag av träd, buskvegetation och öppna ytor som behövs för 
den biologiska mångfalden. Naturvärdena bedöms gynnas av gallring och röjning i 
området, för större ljusinsläpp och skapande av ytor med blottad sand.
Planens genomförande bidrar till positiva eff ekter genom att området öppnas upp, ges 
större solinstrålning, och plantering av blommande växter, buskar och träd.
Det är av vikt att minimera andelen hårdgjorda ytor i området. 

Kulturmiljö
Den nordligaste jordkällaren som fi nns inom planområdet kommer att bevaras genom 
att den placeras på naturmark. Den sydligaste källaren läggs på kvartersmark.
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Lek och rekreation
Ett område i detaljplanen som används för lek och rekreation av förskolan planläggs 
som naturmark. Ett genomförande av planen medför därmed inga förändringar gäl-
lande lek och rekreation eftersom detta området förblir delvis oförändrat. De rid- och 
gångstigar som fi nns inom området leds om och legaliseras genom koimmunalt 
huvudmannaskap för naturmarken.

Vegetation och djurliv
Ett naturområde bevaras i öster. Genom att låta marken bevaras och utvecklas
underlättar man för arter att etablera sig och fortleva. För att det fortsatt skall fi nnas 
sandiga öppna ytor begränsas antalet hårdgjorda ytor genom en planbestämmelse.
Kommunens föreskrifter om häckar och buskage intill vägområde ska hållas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet är kuperad och marken är som högst 37 meter över havet i öster, och som 
lägst 25 meter över havet i väster. Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom 
planområdet till största delen av fl ygsand. Markens genomsläpplighet  är hög vilket 
innebär att man kan ta hand om dagvatten lokalt. Topografi n i området skall i största 
mån behållas därav en bestämmelse om att större ingrepp såsom fyllning och schakt-
ning begränsas.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet planläggs för ca 19 fastigheter, vilket överensstämmer med översiktspla-
nen. Kvartersmarken planläggs för bostäder (B). Den nya bebyggelsen skall anpassas 
till den bebyggelse som fi nns i Glömminge och Strandskogen.
För hela planområdet gäller att största byggnadsarea (e1) är maximalt 250 kvm per 
fastighet, varav komplementbyggnad max 50 kvm.
Högst en huvudbyggnad per fastighet får uppföras. Endast sadeltak tillåts.
Nockhöjden sätts till maximalt 7,2 meter och vind får inredas (e3), takkupor får täcka 
max 1/3 av takets längd. Taklutningen ska vara mellan 22 och 38 grader.
Detta möjliggör för enplanshus med möjlighet att inreda vinden samt möjlighet för 
sutteränghus i sluttningar. Detta ger liknande gestaltningsförutsättningar som för större 
delen av Glömminge.

Tillgänglighet
Bostäder ska utformas så att god tillgängligheten i området kan uppnås.
Gällande lagstiftning reglerar utformningen av utemiljöer och bostäder.
Byggnaderna är idag anpassade för personer med nedsatt rörelse- och
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orienteringsföråga.

Bostäder
Planförslaget kan inte styra upplåtelseform. Förslaget reglerar skala och höjd på till-
kommande bostadsbebyggelse så att den anpassas till närliggande befi ntlig bebyggelse 
och dess karaktär. Planens genomförande innebär ett tillskott på ca 19 nya fastigheter.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planerad bebyggelse föreslås angöras från väg 958. Anslutning skall utformas enligt 
VGU (Vägar och gators utformning) och godkännas av Trafi kverket.
Kvartersmark ska vara tillgänglig för räddningstjänstens fordon.
Brandposter skall uppföras så att räddningstjänstens materialtransport och slangdrag-
ning inte blir längre än 75 meter. 

Gatunät
Befi ntligt vägnät kan utnyttjas utan att några större åtgärder behöver vidtagas.
Anslutning av de nya fastigheterna görs via väg 958 och de gator som byggs enligt 
planförslaget.
Lokalgator i planområdet skall dimensioneras och utformas enligt kommunal standard. 
Det cykelvägnät som fi nns i Glömminge ansluts till planområdet och kommer att göra 
det möjligt att ta sig söderut via blandtrafi k till cykelvägen som leder mot Saxnäs och 
Färjestaden. 
Gatubelysning ska följa täthet och utformning liknande övrig gatubelysning i området 
runt och omkring.

Parkering, varumottagning, utfarter
Detaljplanen innehåller ingen utpekad mark för parkeringsändamål. Parkering till de 
nya bostäderna sker på kvartersmark.

Räddningsvägar
Den nya bebyggelsen kommer att ha samma tillgänglighet för räddningstjänsten då den 
i likhet med befi ntlig bebyggelse kan angöras via väg 958 samt bostädernas angöring 
på kvartersmark.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Kommunens vattentillgång har säkras och vattenbrist ska inte längre påverka
kommunens ambition att växa. Föreslagen bebyggelse ska anslutas till kommunala 
vatten- och spillvattenledningar som ligger i anslutning till planområdet.

Dagvatten
Eftersom marken har hög genomsläpplighet sker all dagvattenhantering via infi ltration. 
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Dagvatten från tak skall omhändetas på den egna fastigheten. En bestämmelse om 
hårdgjorda ytor läggs till i plankartan.
Planområdet är kuperat och all avrinning sker väserut i diken som byggs i anslutning 
till vägmark. Innan vattnet når recipienten Kalmar sund fi nns många ytor med hög 
genomsläpplighet där vattnet infi ltreras. Fördröjningsmagasin som tar upp dagvatten 
från gatan och infi ltrerar vattnet anläggs på naturmark i anslutning till väg 958 och i 
planområdets södra del..

El och tele
Ledningsnätet för el, bredband och telefoni bedöms räcka för anslutning av föreslagen 
tillkommande bebyggelse. Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsä-
gare. En yta för transformatorstation (E 1) är utmärkt i kartan. Eventuella kostnader 
såsom fl yttningar eller ändringar av befi ntliga anläggningar skall bekostas av exploatör. 

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

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning.
Ny bebyggelse kan innebära en ökning av hårdgjorda ytor och en ökning av dagvatten 
som behöver tas om hand. En bestämmelse om hårdgjorda ytor reglerar att fl ödet från 
bostadstomter inte blir för stort.
Avrinningen sker västerut där ytor som kan ta hand om vattnet fi nns vilket kommer att 
motverkar risker för översvämmning.

Värme, torka och vind
Planförslaget innebär att en del naturområden skyddas och bevaras vilket innebär att  
det fortsatt blir en grön och lummig karaktär i området vilket ger goda förutsättningar 
för ett bra lokalklimat.

Skred och erosion 
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse.
Frågan ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter rekomenderas att nya byggnader 
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Utdrag ur gällande översiktplan

ska konstrueras radonskyddade.

Trafik & Buller
Tillkommande trafi k från föreslagen bebyggelse beräknas uppgå till ca 12 fordonsrö-
relser per dygn. Antalet är baserat på beräkningen 4 trafi krörelser per bostad i området 
per dygn. Ökningen bedöms inte medföra buller över gällande riktvärden.
Beräkningar av buller från angränsande väg 136 visar att gällande riktvärden inte 
riskerar att överskridas.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar
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Gällande detaljplaner

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.
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 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24.
Ett område som ligger precis söder om Glömminge och angränsar till ett befi ntligt 
villaområde som byggdes på 1970-talet har föreslagits för  bostadsändamål.
Befi ntligt gång- och ridstråk inom området bör ledas om. Framtida vägdragning inom 
området skall beaktas.
Naturområdet öster om den föreslagna bebyggelsen måste beaktas.
En ridå mot odlingslandskapt ska bevaras. Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena 
fi nns även generella som rör landskapet, infrastruktur, kommunikation, boende service, 
delaktighet, säkerhet, klimat, energi, verksamheter och areella näringar.
Dessa styr till lika stor del kommunens planering. Planförslaget stämmer delvis över-
ens med översiktsplanen. Förslaget medger en viss utökning av bostäder söderut.

Planprogram 
Ett planprogram upprättat 2014-11-25 §187 fi nns och som beskriver förutsättningar 
och konsekvenser för ny bebyggelse i området. Planprogrammet, som godkännts av 
Kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för kommande detaljplanearbete och 
är inte juridiskt bindande. Planförslaget stämmer delvis överens med planprogrammet. 
Förslaget medger en viss utökning av bostäder söderut.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan: F 18 - Förslag till byggnadsplan för Glömminge kyrkby.
Fastställd 1963-11-11
Planen medger mark avsedda för tomter. 

Detaljplan: F 52 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Glöm-
minge kyrkby 
Lagakraftvunnen 1976-11-17                                                                                           
Planen medger mark avsedda för tomter.

Detaljplan F 7 - Förslag till byggnadsplan å fastigheten Strandskogen 9:26.
Fastslälld 1957-12-21                                                                                                      
Planen innebär tillskapandet av 6 tomter för fritidsbebyggelse i anslutning till befi ntlig. 

Detaljplan F 28 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Strandsko-
gen 9:26 m.fl .
Fastställd 1967-12-15                                                                                                    
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Planen avser att möjliggöra uppförandet av ett 30-tal fritidsstugor.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsver-
kets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 
100.000 invånare och större vägar med över 3 miljoner fordon/år.
Berört planområde omfattas därmed inte av denna MKN. De bullerberäkningar som 
gjorts visar att gällande riktvärden inte överskrids vid föreslagna bostäder.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden fi nns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 
samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. 
Planförslaget medför en liten trafi kökning lokalt men inte av den omfattningen att den 
bedöms medföra någon försämring av utomhusluften.

Vatten
Det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Öland som omfattar 
hela ön. Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271) har 
fastställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten 
inte god kemisk status och har en måttlig ekologisk status.
Enligt prognosen fi nns risk att varken god kemisk eller god ekologisk status uppnås 
inom utsatt tid. En exploatering av området enligt förslaget innebär att ytor kan hård-
göras och att dagvatten uppkommer. Enligt SGU geologiska kartor består jordarten av 
fl ygsand med mycket god genomsläpplighet vilket ger mycket goda förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten genom infi ltration. Utanför planområdet väster  
och söderut fi nns stora ytor som ger mycket goda förutsättningar för lokalt omhänder-
tagande av dagvatten också detta genom infi ltration.
Ytvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
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Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, SE628596- 
154217, med god kemisk status och otillräcklig kvantitativ status.
För att förstärka dricksvattentillgången på ön har två avsaltningsverk samt en vat-
tenledning över Kalmarsund byggts

Områdesskydd 7 kap
Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB.

Generellt biotopskydd
Planområdet berörs inte av något generellt biotopskydd.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen
En naturvärdesinventering har genomförts i planområdet enligt standardiserad metod, 
på detaljerad nivå och med tilläggen detaljerad redovisning av artförekomst och 
fördjupad artinventering av vildbin. (Naturcentrum 2019).
När det gäller påverkan på fridlysta arter så bedöms blåsippa inte påverkas, då den 
förekommer sparsamt i den del av skogsområdet som nyttjas av skolan och som ska 
bevaras som naturmark. Fågelarter i området som anses vara prioriterade är gulsparv, 
spillkråka och trädlärka. De har noterats även de i skolans lekområde, samt även strax 
söder därom vid hyggeskanten. Oavsett om planen genomförs eller inte sker en påver-
kan på fågellivet i området genom att skog avverkas. Bevarande av skolans lekområde, 
trädridå mot igenväxande betesmark i norr, buskage i väst samt hävd av jordbruks-
marken i naturvårdssyfte bedöms medföra att förekommande fåglar påverkas i liten 
grad. Ekoxe bedöms inte påverkas då det förekommer sparsamt med ek i området, 
skogsområdet där skolan har verksamhet sparas som naturmark och ett par lite grövre 
ekar skyddas inom naturmark i södra delen av planområdet. Förekomsten av rödlistade 
insekter bedöms påverkas oavsett om planen genomförs eller inte.

Länsstyrelsen

Naturvårdsplan
Planområdet är inte utpekat i naturvårdsplanen (Natur och Kultur på Öland, Läns-
styrelsen i Kalmar län 2001).

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogram
Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för sin egen bostadsförsörjning.
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Kommunerna ska med riktlinjer planera för att skapa förutsättningar för alla sina 
invånare att leva i goda bostäder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen tydliggör 
kommunen sina ambitioner hur boendevillkoren i kommunen ska utvecklas.

Mörbylånga kommuns bostadsförsörjningsprogram antagen 20 juni 2017 beskriver hur 
bostadsförsörjningen bör betraktas i ett brett samhällsperspektiv.
Boendeplanering är på så vis en central del i kommunens arbete för utveckling och 
tillväxt.

Översiktsplanen från 2015 anger ett antal ställningstaganden kopplade till bostadsför-
sörjning, bl.a. att kommunen ska arbeta för en blandning av bostäder i olika storlekar 
och upplåtelseformer i tätorterna. 

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder 
för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Checklistor

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för 
att utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedöm-
ningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som 
stöd för kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen. 
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2010-09-17 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 
kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en bety-
dande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
Detaljplanen möjliggör för bostäder i varierande storlekar och medger bebyggelse i en 
mindre skala liknande den befi ntliga bebyggelsen i området.

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

˗ I planområdets närhet fi nns naturlandskap med goda rekreations- och upplevelse-
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möjligheter. Detta kan förhoppningsvis verka för en god fysisk hälsa för alla boende i 
planområdet.

˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsätt-
ningar för att fl  er kan komma med synpunkter på detaljplanen.

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga

som beaktas i projekterings- och byggskedet.

˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL ska berörda myndigheter och organisationer höras i

planärende och ha möjlighet att komma med synpunkter. Kommunen vidtar inga extra

åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandeti
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom kommunen har 
huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. Åtgärder på mark där kommunen 
är huvudman ska ske i samråd med kommunen.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.

IP Only är bredbandsnätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. Detta avtal reglerar teknisk utformning, kostnadsfördelning och fastighets-
rättsliga frågor. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utformning av vägar, 
VA-ledningar och dagvattenhantering inom planområdet. Exploateringsavtalet ska 
även behandla kommunal ledningsrätt på mark som ej tillhör kommunen.

Ansvarsfördelning
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark samt iordningställande av 
allmän platsmark ansvarar exploatör för.
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Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar 2022
och därefter kan projektering, fastighetsbildning och byggnation påbörjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Kvartersmark som är utlagd möjliggör att 
19 nya fastigheter kan bildas. En planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm är gällande. Allmän platsmark (gata och naturmark) kommer genom kom-
munalt huvudmannaskap fastighetsregleras till den kommunala exploateringsfastighe-
ten Glömminge 1:18. Den samfällda vägmark s:4 som ingår i planområdet kommer att 
lösas in och överföras till kommunal mark. Fastighetsbildning sker genom avstyckning 
och fastighetsreglering som ombesörjs och bekostas av exploatör. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av exploatören Anders Andersson som är sökande.

Kostnad för genomförande
Kostnader för erforderliga utredningar, VA-anslutning och förändringar i infrastruktur 
betalas av exploatören.
Exploatören bekostar lantmäteriförrättningar för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i 
området.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 
anvisas av kommunens tekniska aff ärsverksamhet.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrå-
das med respektive nätägare.
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Dokumentation och kontroll
Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunen.
Detaljprojektering ska utföras enligt detaljplan och exploateringsavtal och vara under-
ställd kommunens kontroll. Granskning ska ske löpande och omgående.
Brister och anmärkningar meddelas omgående och förnyad granskning ska ske då detta 
avtalas.

Sophantering
KSRR ansvarar för sophanteringen och anvisar avhämtningspunkter i anslutning till de 
lokalgator som byggs.

Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Landskapsbilden kommer att förändras då skogsområde och hygge tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Planområdet är dock anpassat efter höga naturvärden i området 
och sparar viss naturmark. Bebyggelse enligt planförslaget följer i stort befi ntliga 
strukturer. Områdens karaktär beaktas och utnyttjas och en anpassning till den vegeta-
tion som fi nns i omgivningen görs.

Infrastruktur och kommunikation
Detaljplanen innebär att ny infartsväg skapas mot väg 958 och fortsatt gång- och 
cykelvägnät norrut mot Glömminge. Anslutning mot väg 958, Röhällaväagen) skall 
godkännas av Trafi kverket och utformas enligt VGU (Vägar och gators utformning).
Grönområden bevaras för att bibehålla fortsatt möjlighet till lek och rekreation för 
förskolan.
Kollektivtrafi ken kan utnyttjas i och med närhet till busshållplats.

Boende och service
Kommunen har brist på boende och detaljplanen innebär ett tillskott på 19 nya bostä-
der i attraktivt läge med goda pendlingsmöjligheter.

Klimat och energi
Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten.
Det bedöms fi nnas goda möjligheter för detta inom planområdet.


