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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 Samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 november 2022.

Synpunkter framförs skriftligen till: 
Plan och bygg 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga

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

Vid frågor kontakta: 
Handläggare Fredrik Meurling 
e-post: fredrik.meurling@morbylanga.se 
tel. 0485-470 00

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun: 
 
Fredrik Meurling   Planchef 
Marcus Lundkvist   tf Stadsarkitekt/planarkitekt 
Magdalena Gerberg   Miljöhandläggare 

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande.  
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön. 
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område finns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

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 skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

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

Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
förfarande. 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 figuren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten 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 
tillgängligt för berörda och allmänheten 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 möjliggöra bostadsbebyggelse i form av parhus, radhus 
samt fristående enbostadshus. Planen ska möjliggöra anläggande av förskola och ha 
god tillgänglighet till det övriga samhället.

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om ny detaljplan har inkom från kommunstyrelsen 2019-10-01.

Beslut om planbesked togs av samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-19.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 6 §.

--Samrådsbeslut i nämnd, april 2022

--Granskningsbeslut i nämnd, november 2022

--Antagande i nämnd, mars 2023

--Laga kraft, april 2023

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, daterad den 21 april 2022

--Planillustration, daterad den 21 april 2022

--Planbeskrivning, daterad den 21 april 2022

--Checklista miljöbedömning, daterad den 21 april 2022

--Checklista sociala konsekvenser, daterad den 21 april 2022

--Aktuell fastighetsförteckning  

--Naturvärdesinventering, WSP, daterad 6 september 2021

--Dagvattenutredning, Vatten och samhällsteknik, daterad 17 november 2021

--Kulturmiljöutredning, Kalmar länsmuseum, daterad juli 2021
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Läge och areal
Planområdet är beläget sydost om Grönhögens hamnområde, väster om väg 136. Drygt 
370 meter från Grönhögens hamn. I norr avgränsas planområdet av Syrenvägen och i 
söder av Nybovägen.

Planområdet omfattar ca 2,7 hektar. 
 
Markägoförhållanden
Fastigheten Ventlinge 7:62 ägs av Mörbylånga kommun.

Planområdet och Grönhögens läge i kommunen
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet ligger på landsborgskanten och består till största delen av öppen alvar-
mark med inslag av buskar och mindre träd. Åt väster sluttar landskapet kraftigt nedför 
landborgen mot vattnet och i öster ligger Stora Alvaret. Området avgränsas av en 
stugby i norr och par- och enbostadshus i form av villabebyggelse i söder. Natura 2000 
område ligger öster om planområdet.

Platsen ligger högt vilket ger en viss kontakt med kalmarsund i väster och utsikt över 
stora Alvaret i ost som tar vid öster om vägen. 

Lek och rekreation
Området bedöms i nuläget inte ha några större värden för lek och rekreation. Drygt 50 
meter sydväst om planområdet finns en lekplats.

Norr om planområdet ligger Nybovallen Grönhögens camping med stugor för uthyr-
ning.

I närheten till planområdet ligger Grönhögens hamn och norr om hamnen ligger en 
golfbaneanläggning med tillhörande paddel- och tennisbana. I södra delen Grönhögens 
samhälle ligger badplatsen Parboäng.

Vegetation och djurliv
I den karga jorden har det spridit sig stora buskage av vildväxande vita och lila syrener. 
I planområdets nordvästra del har gullvivor påträffats men i övrigt har inga högre 
naturvärden eller rödlistade arter återfunnits.

I sydöstra delen finns alvarliknande mark. I denna del verkar dock ingen pågående 
hävd ske då området inte är inhägnat och buskarna breder ut sig. På sikt finns risken att 
marken täcks helt av buskage och artrikedomen går förlorad. Här fanns också rikliga 
mängder av två rödlistade arter, Axveronika och Backtimjan. Dessa är dock relativt 
vanliga på Öland, varpå de inte bedöms bidra till högre artvärde än visst. Norr om 
denna yta finns ett markområde som klipps av gräsklippare och där det förekommer 
mängder av Axveronika och Backtimjan, som uppenbarligen trivs bättre på marker 
utan konkurrens av högväxande gräs och buskar. 
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Fyra olika dagsfjärilsarter har observerats inom planområdet. Rovfjäril, kålfjäril och 
puktörneblåvinge är vanligt förekommande. Mindre Guldvinge och storfläckig Pärle-
morfjäril har även observerats.

Vattenområden

Cirka 200 m norr om inventeringsområdet finns ett vattenskyddsområde upprättat 
av Mörbylånga kommun år 2015. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda 
grundvattentäkten från att försämras eller förstöras ur ett multigenerationellt 
perspektiv.

Karta över artfynd
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Fornlämningar
Nordväst om planområdet ligger Gröne hög som är en forntida gravhög. Det finns ett 
gravfält både norr och sö¬der om högen. Gravfältet har förmodligen varit större än 
idag men det har naggats i kanterna av senare bebyggelse. Redan på 1600-talet skedde 
ett stort ingrepp när det anlades en skans på platsen. Runt Gröne hög syns resterna av 
en skyddsvall i fyrkant. Inom området finns även några äldre bostadshus som är de 
äldsta inom planområdet, Grönhögen 1:9. Väster om Gröne hög, uppe på landborgen, 
finns ett grönområde som är något av ett ingenmansland. Där finns en del av områ¬dets 
gravhögar. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I närområdet finns följande:

1. RAÄ-nummer: Ventlinge 20:1 Hög, 20:2 Hög, 20:5 Fästning/Skans

2. RAÄ-nummer: Ventlinge 20:4 Grav

3. RAÄ-nummer: Ventlinge 20:3 Hög 

4. RAÄ-nummer Ventlinge 19:1. Grav

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 9-10 meter över havet. 

Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sedimentärt berg. 

Karta över kända fornlämningar kring planområdet
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Söder om planområdet längs Nybovägen finns småskalig villabebyggelse. Bebyggelsen 
är tät och tomtstorlekarna varierar. Husens placering på tomter ligger nära gatunätet. I 
anslutning till Syrénvägen ligger en rad uthyrningsstugor, småskaligt och diskret utfor-
made. I södra delen av området, kvarteren mellan Nybovägen och Jakobsgatan, består 
bebyggelsen främst av ett- och tvåvåningshus samt parhus i sadeltakkonstruktion. 
Likaså består bebyggelsen i norr och söder längs väg 136 av småskalig villabebyggelse 
i en och två våningar utformade med sadeltak.

Kulturhistoria
I nordväst planområdet ligger Grön högen som är en forntida gravhög. Det finns ett 
gravfält både norr och söder om högen. Gravfältet har förmodligen varit större än idag 
men det har naggats i kanterna av senare bebyggelse. Redan på 1600-talet skedde ett 
stort ingrepp när det anlades en skans på platsen. Runt Gröne hög syns resterna av en 
skyddsvall i fyrkant. 

Tillgänglighet
Platsen är tillgänglig för allmänheten. Det finns inga fysiska hinder i form av stängsel 
eller andra barriärer. Planområdet är i stort sätt platt och lätt att angöra. Det ligger vid 
Ottenbyvägen vilket underlättar framkomligheten för framtida exploatering.

Bostäder
Bostadsbebyggelsen i närområdet består främst av privata villor och några få hyresrät-
ter. 

Arbetsplatser och service
Det finns få arbetsplatser i Grönhögens samhälle. Den lokala servicen är de största 
arbetsgivarna som till exempel: kalkbruksområde, gästhamn, golfklubb, matbutik, café 
och restaurangverksamhet, skomakeri och träverkstad. Ventlinge medborgarhus samt 
Grönhögens camping och ställplatser ligger i anknytning till planområdet. 

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Ottenbyvägen passerar planområdet via korsningspunkter Syrenvägen och in-utfarter i 
södra delen av planområdet. Via Ottenbyvägen når man övriga delar av samhället och 
övriga kommundelar. 

Planområdet ligger högt i jämförelse med andra delar av samhället. Det är ca.8 meter 
höjdskillnad från hamnen till planområdet.
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Gatunät
Angörande gatunätet Ottenbyvägen saknar trottoarer. 

I söder delen av planområdet ligger, bebyggelsen vid Ottenbyvägen, 12 meter indragna 
från vägkanten.

Gång- och cykelvägar
I Grönhögen finns det inte några gång- och cykelvägar utan all trafik sker på gator och 
vägar med blandtrafik.

Kollektivtrafik
Strax söder om planområdet ligger Nybo Grönhögens hållplats som trafikeras av 
busslinje 112 mellan Mörbylånga-Ottenby med hållplatsläge vid ICA-butiken. Busstra-
fiken har dock få avgångar i lågsäsong, ca 2–3 gånger per dag måndag-torsdag, och ca 
9–10 avgångar per dag under semestermånaderna juni-augusti (per riktning).

Det finns även möjlighet till att förbeställa närtrafik via Kalmarlänstrafik som går från 
Mörbylånga till Grönhögen.

Utöver kommunens skolskjuts trafikeras även busslinje 522 som är en skolskjuts 
mellan Alunskolan till Grönhögen.

I Grönhögen är få ytor disponerade till gångtrafiken. Endast delar av Hamnvägen har 
trottoarer i anslutning till busshållplatsen och ICA-butiken.

Parkering, varumottagning, utfarter
Inom planområdet finns inga separata parkeringsplatser. Närmaste allmänna parkering 
finns inom hamnområdet i Grönhögens hamn. Utfarter finns vid två lägen mot Ot-
tenbyvägen.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via väg 136.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Det finns inga brandposter eller VA-ledningar inom planområdet men det angränsas 
av VA-kommunalverksamhetsområde. Planområdet ligger i (Område LAV 100). Det 
innebär att kommunen ska säkerställa vattenförsörjning och avlopp i samband med 
exploatering.

Spillvatten 
Grönhögens reningsverk ligger i nordvästra delen av samhället och tar hand om allt 
spillvatten i Grönhögen. 
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Dagvatten
Planområdet omfattas i nuläget inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Allt dagvatten infiltreras via marken. Det finns ingen känd dagvattenproblematik inom 
planområdet. 

El och tele
El och fiber finns i närliggande gator. Skanova är nätägare. E ON svarar för elförsörj-
ningen i området.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation finns i 
anslutning till hamnen i Grönhögen. Närmaste återvinningscentral ligger i Mörbylånga. 

Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Öland är känt som nederbördsfattigt. Ölands låga genomsnittsvärden när det gäller 
nederbörd beror på att de flesta lågtryck kommer in över Sverige från väster, varvid det 
mesta regnet ”fastnar” på västsidan av Sydsvenska höglandet. Lågtryck som kommer 
in från söder och sydost eller som bildas på södra Östersjön är ovanligare, men kan ge 
stora regnmängder på bland annat Öland. Största uppmätta dygnsmängden på Öland 
är 121,5 mm som kom under ett åskregn i Mörbylånga den 26 juli 1972. Snösmältning 
kan också orsaka stora flöden, vilket till exempel skedde 2010 med översvämningar i 
bland annat Färjestaden. Vid detta tillfälle var odlingsmark som sluttade mot samhället 
frusen och i kombination med snabb snösmältning uppstod stora flöden. Årsmedelne-
derbörd är enligt SMHI 500 mm.

I nuläget bedöms det högsta förväntade vattenståndet i Kalmarsund uppnå till +1,54 
m.ö.h. SMHI publicerade 2018 rapporten extremvattenstånd i Kalmar på uppdrag av 
NSB. År 2120 är det högsta beräknade vattenståndet +2,91 m.ö.h. i RH 2000 utifrån 
dagens beräknade takt på havsnivåhöjningarna inkl. landhöjning.

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kan medeltemperaturen öka och värmeböljor som kan 
vara farliga för människors hälsa kan komma att bli vanligare. Detta kan innebära att 
långa perioder utan nederbörd och med hög värme kan förlänga perioder av torka.

Planområdet har inga naturliga skuggiga platser. Området är vindutsatt då den förhärs-
kande vindriktningen kommer från sydväst.  

Skred och erosion
Planområdet är platt och berggrunden är kalksten vilket innebär att risken för skred och 
erosion är liten. 
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Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom högriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.

Trafik
Vägarna i kommunen utgörs till stor del av kommunala vägar och till viss del 
enskilda vägar. Väg 136 är den statliga väg som kopplar Grönhögen till övriga orter 
på Öland och är även primärväg för farligt gods. Ottenbyvägen har en relativ låg 
årsmedeldygnstrafik om 380 fordon per dygn. Nybovägen har liten trafik och försörjer 
endast intill liggande bostäder. Syrenvägen försörjer endast en bostadsfastighet och 
campinganläggnigen.

Buller
Vägens placering och låga trafikmängd gör att gällande riktlinjer för buller kan uppnås. 
Det finns ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i området.

Förändringar

Natur

Landskap
Stora delar av naturmarken tas bort i samband med ett genomförande av detaljplanen. 
Dock ska vissa utvalda delar sparas. I den norra delen sparas ett stycke naturmark, som 
sträcker sig i nord-sydligriktning. Naturmarken har ett innehav av bland annat Gullviva 
som är fridlyst och ska skyddas. Norr om naturmarken går ett gångstråk mot Gröne 
hög. Det gångstråket föreslås att förlängas igenom planområdet via naturmarken och 
på lokalgator vidare söderut eller i naturmarken väster om planområdet. 

Karta över gångstråk mellan Gröne hög och Nybovägen
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I öst-västlig riktning går ett naturstråk som inrymmer de få större träd som finns inom 
planområdet.

Lek och rekreation
Sydväst om planområdet, vid Nybovägen, finns en lekplats, det planeras inte några nya 
lekplatser. Det finns dock utrymme för lek och rekreation i den föreslagna naturmar-
ken.

Vegetation och djurliv
Större delen av bebyggelsen ligger på bevuxna områden där viss avverkning är 
ofrånkomlig för byggnader och vägar. Härutöver ska en försiktig gallring ske efter att 
området bebyggts för att medge viss utsikt mot vattnet. Därefter är avsikten att träden 
i den mån det är möjligt ska bevaras. Med hänsyn till landskapsbilden ska karaktären 
med Syrén bevaras. Generellt gäller att stor aktsamhet med vegetationen ska iakttas. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
I planförslaget eftersträvas en minimering av de ofrånkomliga markingreppen. Detta 
styrs genom exploateringsavtalets tekniska beskrivning där det anges att grundlägg-
ning ska ske med små ingrepp i naturen. Vidare förutsätts ytligt förlagda vatten- och 
avloppsledningar.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur

Planförslaget ger byggrätt för småhus i form av friliggande hus, radhus och parhus 
med komplementbyggnader. Bebyggelsen är uppdelad i fyra kvarter om totalt 20-38 
bostäder. Bebyggelsen medges vara i två våningar med en nockhöjd om 6,5 meter och 
med en maximal byggnadsarea för huvudbyggnad om 100, 120 respektive 140 kvm. 
Tomter medges vara minst 800-1000 kvm för parhus respektive villor och 220 kvm för 
radhus. 
 
Skalan på tillkommande bebyggelse och tomter bedöms samspela med bebyggelsen 
norr och söder om planområdet. Likaså bedöms utformningen med sadeltak förhålla 
sig väl till den befintliga bebyggelsen omkring planområdet. 

De norra delarna av planområdet medger enskilda hus men också radhusbebyggelse. 
Radhusbebyggelse förekommer idag inte i och kring Grönhögen men bedöms utgöra 
en i sammanhanget lämplig förtätning. 

Husen är grupperade utmed kvartersgator. Avsikten är att gatorna genom sin bredd och 
övrig utformning dämpar hastigheten och att gående således har företräde. 
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Illustrationsplan som visar bebyggelse med radhus, villor och parhus

Illustrationsplan som visar bebyggelse med med villor och parhus
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Kulturhistoria

Området domineras idag av grönskande naturmarken samt den småskalig bebyggelse. 
Den föreslagna bebyggelsen innebär en minskning av grönskan, men ett tillskott av 
småskalig bebyggelse. De kulturhistoriska inslagen norr om planområdet påverkas 
inte.

Tillgänglighet
Planområdet är plant och kan utan svårigheter göras tillgängligt. Den föreslagna gatan 
till Nybovägen har den enda och största lutningen i planförslaget på 8% lutning. 
Gatorna i området är tillräckligt breda för att kunna stanna till med bil och släppa av 
passagerare. Inga entréer föreslås ligga längre ifrån gatan än tio meter.

Service
Planförslaget redovisar en möjlighet till byggnation av förskola i områdets södra del. 
Ytbehovsförhållandet är att inomhusdelen ska utgöra minst en fjärdedel av utomhus-
delen. Dock minst 200kvm inomhusdel och 800kvm utomhusdel. Utomhusdelen ska 
rymma parkeringsbehov, avlämningszon och friytor.

All angöring sker från intilliggande lokalgata. Parkering och avlämningsytor sker på 
tomtmark.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Den huvudsakliga angöringen till planområdet sker från Väg 136 i öster och via Syrén-
vägen i norr. Sekundär angöringsväg är från Nybovägen i söder.  

Anslutningen till Nybovägen ger en värdefull koppling till det övriga samhället.

Gatunät
Planförslaget fastlägger en väg i planområdets södra del intill befintlig bebyggelse, 
som sedan tidigare är en angöringsväg till garage. Den vägen är röjd och klippt natur-
mark och är av tillfällig karaktär, nu föreslås den bli permanent.

Den föreslagna vägstrukturen skapar en möjlighet att röra sig genom området på ett 
bra sätt. Området får flera entréer, vilket säkerställer trafikfunktioner vid hinder av 
någon infart. 

Områdets bilvägar ska utföras efter terrängens förutsättningar med ett minimum av 
sprängning och med tvärsektionen 6,0 meter för lokalgator. 

Gång- och cykelvägar
Planförslaget möjliggör en koppling mellan väg 136 och Nybovägen samt en koppling 
mellan Syrénvägen och Nybovägen vilket ger större möjligheter till gång och cykeltra-
fik inom tätorten. Från Syrénvägen föreslås även möjlighet till gångstråk i naturmarken 
från området och till Gröne hög, där det i sin tur finns gångstråk vidare västerut till 
centrala delen av samhället.
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Kollektivtrafik
En ökad bosättning i Grönhögen innebär ett ökat underlag för kollektivtrafiken.

Parkering och utfarter
Parkering sker på egen tomt. Anställda på förskolan parkerar på förskolans tomtmark. 

Det finns två utfarter till Väg 136. Syrénvägen och den södra utfarten. Det finns inga 
skymmande element och de är anlagda idag och bedöms kunna klara ett ökat trafik-
flöde.

Räddningsvägar
Huvudsakliga insatsvägar till området är från väg 136. Anslutande väg mot Nybovägen 
överstiger inte 8% lutning och kan därmed även den nyttjas av räddningstjänsten. 

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning

Spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kom-
munala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns söder om planområdet i 
Nybovägen, där även närmsta brandpost finns

Dagvatten
Dagvattenledning finns i närheten söder om planområdet. Goda möjligheter finns till 
anslutning. Planområdet ligger på landborgskanten marken består av sediment berg 
med låg genomsläpplighet så en anslutning av dagvatten är nödvändig.

Avrinning sker västerut mot Grönhögens samhälle och Kalmarsund.

El och tele
E ON är nätägare och svarar för elförsörjningen i området.

Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen Bredband finns utbyggt till 
samtliga telestationer i kommunen. Fiberutbyggnad är planerad i området.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste sopstation finns i anslutning till 
hamnen i Grönhögen. Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kan nederbörden komma att öka i perioder och i intensitet. 
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
kan också förväntas öka med några dagar om året. Detta kan innebära en ökad risk 
att områden översvämmas vid större regn. Inom planområdet finns inga tecken på 
återkommande översvämning eller stående vatten.

Marken har inte hög genomsläpplighet men sluttar något från öster till väster.

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kan medeltemperaturen öka och värmeböljor som kan 
vara farliga för människors hälsa kan komma att bli vanligare. Detta kan innebära att 
långa perioder utan nederbörd och med hög värme kan förlänga perioder av torka.

Vinden kan också förväntas förstärkas. Planområdet består av naturmark med ett 
omland bestående av alvarmark med mindre träd och buskar. Dessa träd och buskar har 
inte någon större inverkan på alstringen av värme och starka vindar.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den flacka eller lätt sluttande topografin.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området

Radon
Vid detaljplanearbetet ska kända förhållande enligt radonriskkartan beaktas. Planområ-
det ligger inom högriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-10-19.

Trafik
Beskriv den befintliga trafiksituationen, trafikmängd på angränsande gator och annat.

Buller
Väg 136 har en uppskattad årsdyngstrafik på ca 400 fordon, hastigheten är trafikreg-
lerad till 60 km/h förbi planområdet. Visst ljud från vägen kan förekomma. Vägens 
placering och låga trafikmängd gör att gällande riktlinjer för buller kan uppnås. Det 
finns ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i området.

Nybovägen har mycket låg trafikmängd och hastigheten är låg.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas 

b2 – Ventlige 7:62. Platsen ligger i Grönhögens utkant och väster om Ottenbyvägen 
(länsväg 136). Området är idag naturmark, men har troligen varit betat och är delvis 
öppet med inslag av lågväxta enbuskar. Platsen är tillgänglig för allmänheten, eftersom 
det saknas fysiska hinder såsom t.ex. elstängsel eller andra barriärer. Platsen ligger 
högt, vilket ger viss kontakt med Kalmarsund i väster och utsikt över Stora Alvaret 
i öster, som tar vid öster om vägen. Platsen är idag planerad för bostadsändamål 
(fristående hus), allmänt ändamål, handels- och garageändamål, park eller plantering, 
transformatorstation samt samlingslokaler. En mer ingående beskrivning av området 
finns i Förslag till ändring av byggnadsplan för Grönhögens samhälle, fast. Ventlinge 
42:1 m.fl . För att inte konkurrera med det vidsträckta Stora Alvaret öster om vägen, 
bör bebyggelse inte överstiga två våningar. Ny bebyggelse ska anpassas till den befint-
liga bebyggelsens skala. 
 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Ändring av byggnadsplan för Grönhögen samhälle, fast. Ventlinge 42:1 mfl

Fastställd/lagakraftvunnen 1965-05-22

Planen medger i huvudsak bostadsbebyggelse i en våning samt samlingslokaler och 
garage.

Utdrag från översiktsplanen
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Pågående planarbete
Pågående planer i närområdet är detaljplan för Ventlinge 7:91, detaljplanen medger i 
huvudsak bostadsbebyggelse och samrådsbeslut togs 2021-09-23.

Detaljplan för centrala Grönhögen är under framtagande och är i utredningsskede inför 
samråd.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet gör inget ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark enligt 3 kap.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 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. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Detaljplanen bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Buller
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid icke väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur är 65 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). 
Planförslaget bedöms vara sådant att riktvärden för buller inte överskrids.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 
samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). Planförslaget medför ingen negativ effekt på 
utomhusluften.

Vatten
Dagvatten från området kan påverka ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271). Ytvattenförekomsten har fastställda MKN för ekologisk och 
kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte god kemisk status och har en 
måttlig god ekologisk status. Den ekologiska statusen uppnås inte på grund av problem 
med övergödning. Bedömningen av den kemiska statusen grundas på att flera priorite-
rade ämnen inte uppnår god status.

Enligt prognosen finns risk för att varken god kemisk eller god ekologisk status uppnås 
inom utsatt tid. 
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Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Västra Ölands kalkberg (SE629295-
155070). Den kemiska statusen är god. Den kvantitativa statusen är otillfredsställande, 
vilket motiveras av att Öland generellt har mindre goda förutsättningar för att bilda 
och lagra grundvatten p g a nederbördsmönster och öns geologiska förutsättningar. 
Vattenbristen har ökat på senare tid dels p g a att landskapet har utdikats kraftigt, 
vattenkonsumtionen har ökat samt förändringar i nederbördsmönstren i och med 
klimatförändringarna.

Åtgärder som kommunen har genomfört är bl.a. bildande av nya vattenskyddsområden 
samt byggnation av ett nytt vattenverk som kan ta in, rena och använda bräckvatten 
från Kalmarsund samt processvatten från en industri.

Miljöskyddsområde

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

Planområdet berörs inte av något biotopskyddsområde.

Djur- och växtskyddsområde

Cirka 15 m öster om planområdet ligger ett Natura-2000 område skyddat av både 
Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Det skyddar Stora Alvaret och överlap-
par till stor del det ovan nämnda riksintresset. 

Vattenskyddsområde

Cirka 200 m norr om inventeringsområdet finns ett vattenskyddsområde upprättat av 
Mörbylånga kommun år 2015. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda grundvatten-
täkten från att försämras eller förstöras ur ett multigenerationellt perspektiv.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen
Den fridlysta kärlväxten Gullviva har påträffats i den norra delen av planområdet, se 
bild under rubriken växt- och djurliv.

UNESCO

Världsarv
Planområdet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Området är 
utpekat för att landskapet här är präglat av lång kulturhistoria och anpassningen till de 
naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. 



Samrådshandling 
Detaljplan för Ventlinge 7:62
Sida 22

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogram
Antaget 2011-10-26 har bostadsförsörjningsprogrammet bland annat angivit att 
kommunen ska erbjuda attraktiva och differentierat boende i hela kommunen samt 
uppmuntra byggnation av miljömässigt effektiva bostäder.

Tillgänglighetsplan
§ 158/2005 antagen, § 177/2014 reviderad

Planen beskriver kommunens inriktning och syftar till att öka kompetensen och 
medvetenheten hos politiker och anställda inom Mörbylånga kommun om de särskilda 
behov som människor med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att åstad-
komma goda och jämställda livsvillkor för alla.

Näringslivsstrategi
§88/2016 antagen, aktualitetsprövad 2019

Näringslivsstrategins syfte är att skapa förutsättningar till och peka ut vägval för 
en näringslivsutveckling där redan befintliga företag kan växa och utvecklas och 
där det är attraktivt och lätt att etablera nya företag som kontinuerligt genererar nya 
arbetstillfällen. Näringslivsstrategin ska också för att kunna genomföras, omsättas i 
verksamhets- och handlingsplaner.

Kulturstrategi
§53/2016 antagen, aktualitetsprövad 2019

Strategin syftar till att tillvara det redan kulturellt starka i samhället men också att 
utveckla den till att bli en ledande kommun inom kultur. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att integ-
rera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att komma fram 
till ett beslut i frågan om miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § MB, genomför kommunen en 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB. 
Kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
enligt 6 kap 6 § MB.

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 
2022, är kommunens bedömning att  planens genomförande inte medför en betydande 
miljöpåverkan.
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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.

Enligt framtagen checklisa ger planen förutsättningar för god fysisk tillgänglighet, 
goda möjligheter och miljöer för barn samt så säkerställer planprocessen goda möjlig-
heter för delaktighet och inflytande. 

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. 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 är kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

E ON ansvarar för elledningar.

Skanova är nätägare i området.

KSRR ansvarar för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. 

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvar för utbyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar. Kommunen 
ansvarar för eventuella åtgärder för iordningställande av naturmark inom planområdet

Tidplan för genomförandet
Planens genomförandetid är 10 år räknat från det datum då planen vunnit lagakraft. 
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och detaljplanen får inte upphävas eller ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 
förlorad byggrätt).
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Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Fastighetsbildning sker genom avstyckning 
som ombesörjs av fastighetsägarna.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas av Mörbylånga kommun och beräknas till ca 428 000 exklusive 
moms.

Kostnad för genomförande
Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden. Exploatören bekostar 
erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom kvartersmark och allmän 
platsmark. 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 affärsverksamhet. Området ingår i verksamhetsom-
råde för vatten och spillvatten.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrå-
das med respektive nätägare. 
 
Sophantering
KSRR ansvarar för sophanteringen och anvisar en avhämtningspunkt i anslutning 
till den lokalgata som skall byggas. Avhämtningspunkten bör läggas i anslutning till 
befintlig väg. 

Dokumentation och kontroll
Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunen. Detalj-
projektering ska utföras enligt detaljplan och exploateringsavtal och vara underställd 
kommunens kontroll. Granskning ska ske fortlöpande. Brister och anmärkningar 
meddelas omgående och förnyad granskning ska då ske som avtalas.
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Konsekvenser av planens genomförande

Samlad bedömning
Inom ramen för planprocessen har ett flertal inventeringar gjorts för att utreda 
områdens naturvärden och förutsättningar för olika artgrupper. Planen har utifrån 
utredningarna anpassats till de försättningar som har preciserats.

Natur
Landskap
Landskapsbilden förändras med att naturmarken till stora delar försvinner och ersätts 
med småskalig bebyggelse. Den småskaliga bebyggelsen smälter dock samman med 
den befintliga bebyggelsen söder om planområdet. 

Planförslaget och ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till 
vår välfärd. Vi människor behöver fungerande ekosystem för att samhället ska fungera 
bra. Planer och projekt kan påverka områdets ekosystemtjänster positivt eller negativt. 
Oförsiktig planering kan hämma ett områdes ekosystemtjänster medan andra åtgärder 
kan skapa betydelsefulla ekosystemtjänster. 

Syftet med analys av ekosystemtjänster är att synliggöra de nyttor som ekosystem 
tillför samhället. Genom att synliggöra ekosystemtjänster uppmärksammas viktiga 
värden i kommunens miljö och möjliggör att det tas fram lösningar som ökar värdet 
och respekten för dess funktion som betydelsefulla planeringsfaktorer. En värdering 
är ett sätt att belysa sambandskedjan från ekosystemets processer och funktioner till 
befolkningens välbefinnande. 

Samhället behöver genomföra värderingar av ekosystemtjänster för att styra beslut mot 
hållbar utveckling. Utan värdering riskerar ekosystemtjänsterna att få för liten vikt vid 
beslutsfattande, vilket äventyrar både dagens och kommande generationers välfärd. I 
mindre skala kan även bristfällig förståelse för ekosystemens bidrag till kommunens 
välfärd innebära att onödiga kostnader behöver läggas på att återskapa samma tjänster 
eller hantera konsekvenser av dess frånvaro, t.ex. ökade behov av kyla i bostäder eller 
frisk luft respektive ökade kostnader till följd av översvämning eller ökade kostnader 
för att få en kvalitativ dricksvattenförsörjning.
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För samhällsplaneringen bedöms det finnas särskilt värde i att fokusera arbetet med 
ekosystemtjänster på följande insatsområden;

• Ekosystemtjänster i stadsplanering 

• Ekosystemtjänster för vattenmiljöer och färskvatten 

• Klimatreglerande ekosystemtjänster 

Planförslaget respekterar försörjande ekosystemtjänster i och med att planområdet i 
stora delar utgörs av redan ianspråktagna områden. Det innebär att annan mark som 
behövs för t.ex. matproduktion inte behöver tas i anspråk (försörjande ekosystemtjäns-
ter). För Öland, med ytlig berggrund och mark som har begränsade förutsättningar att 
hålla grundvatten, är dricksvattenförsörjning en utmaning. Åtgärder som vidtas för att 
fördröja dagvatten ger möjligheter att spara på vattenresurser.

Viktiga reglerande funktioner är även klimatreglering, vilket blir än viktigare med 
klimatförändringarna och att kunna förhålla samhället till ökande temperaturer och 
plötsliga skyfall. Med tillräckliga områden som kan reglera höga flöden kan över-
svämningsproblem begränsas i den bebyggda miljön, och därmed kan stora materiella 
skador undvikas. Ekosystemtjänsterna består även i att naturligt fördröja dagvatten, 
vilket annars skulle behöva ordnas på andra ofta mer kostsamma sätt. Att fördröja 
dagvatten innebär ett större inslag av vatten i närmiljön, vilket även det reglerar 
temperaturer och fukt.

Kulturella ekosystemtjänster handlar om naturmiljöers upplevelsevärden, funktion för 
friluftsliv, hälsofrämjande värden liksom naturarv och turism. Planområdet har fortsatt 
goda förutsättningar fortsatt rika upplevelsevärden med naturmiljöer, t.ex. fågelvärden. 
Att stärka förutsättningar för småskalig turism i området ger förutsättningar för flera at 
uppleva områdets naturvärden.

 
Miljö

Påverkan på riksintressen
Grönhögen är en befintlig sammanhållen bebyggelse som utvecklas och innebär inte 
negativ påverkan på samlade natur- och kulturvärden samt för stora värden inom 
friluftslivet. Att Grönhögen utvecklas innebär att redan ianspråktagen mark och ett 
befintligt kustsamhälle tas tillvara och ger möjlighet att stärka förutsättningar för 
rörligt friluftsliv och turism.

Planförslaget inverkar inte negativt på riksintresse för Naturvård enligt 3 kap 6 § MB.



Samrådshandling 
Detaljplan för Ventlinge 7:62

Sida 27

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslagets föreslagna rening bygger på en systemlösning för dagvatten med rening 
i flera steg för att maximera reningseffekten liksom att hantera höga flöden i samband 
med skyfall. Åtgärder för dagvattenhantering inom planområdet till recipienten säker-
ställer att MKN för vatten inte påverkas negativt.

Hänsyn till miljömål

Miljömål som särskilt har beaktats i planarbetet är följande; 

• Giftfri miljö 

• Myllrande våtmarker 

• Hav i balans och levande kust och skärgård 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• God bebyggd miljö 

Planarbetet har beaktat värden som ingår i respektive miljömål. God bebyggd miljö har 
beaktats utifrån att befintliga värden har utgjort utgångspunkt för planerad utveckling 
av Grönhögen. Arbetet har omfattat att säkra upp så att utgående vatten från området 
inte påverkar nedströms recipienter negativt. Arbetet har även omfattat att säkra 
livsmiljöer för områdets växt- och djurliv. Skyddsåtgärder har vidtagits för att värna 
dessa värden.

 


