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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 december 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 Ida Svensson 
e-post: Ida.Svensson2@morbylanga.se 
tel. 0485-47037

Medverkande i planarbetet

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

Mörbylånga kommun: 
Ida Svensson   Planarkitekt 
Liselotte Hagström  Miljöhandläggare 
Fredrik Meurling                    Planchef

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 fast-
ighetsägare, 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 vattenområ-
den ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen un-
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

der 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.

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

Detaljplaneprocessen standardförfarande förfarande
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 allmän-
heten 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 sakä-
gare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna 
synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventu-
ella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget tillgängligt 
för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under granskning-
en 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 över-
klagar beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det att 
protokollet från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens an-
slagstavla.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av fastigheten 
Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande användningen, från allmänt ända-
mål till bostäder, skola och kontor. Syftet är även att i den södra delen av planområdet 
pröva möjligheten till förtätning av bostadsområdet samt reglera gällande användning 
av del av fastigheten Torslunda 2:24 från allmänt ändamål till kvartersmark för bostad.

Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanen består av två närliggande kvarter i tätorten Skogsby. I planhandlingarna 
namnges kvarterna som norra respektive södra delområdet.

Det norra delområdet består av fastigheterna Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35. I kvarteret 
finns åtta hyreslägenheter, förskolan Växthuset, kommunala kontorslokaler och Skogs-
bygårdens samlingslokal. I dagsläget är fastighetsgränserna är inte utformade utifrån 
hur kvateret används. Anledning till detta är att fastighetsgränserna följer gällande 
detaljplan, vilket uppförda byggnader inte gör. När detaljplanen vunnit laga kraft kom-
mer ansökan om förrättning hos lantmäteriet göras för att justera fastighetsgränserna.

Det södra delområdet består av fastigheterna Torslunda 2:28 och 4:16. I kvarteret finns 
radhusbebyggelse och en större gräsyta. Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse 
på gräsytan, utmed Lokalgatan. Den tidigare bestämmelsen ”allmänt ändamål”, som 
motsvarar allmän platsmark, ändras till bestämmelsen ”bostäder”. Detta är delvis en 
justering efter rådande förhållanden.

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för Algutsrum 2:13 med flera fastigheter inkom 2019-10-01 
ifrån kommunstyrelsen efter beslut i kommunstyrelsen 2019-10-01 § 236.

Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads AB (MBAB) 
tecknades 2019-12-12. I detta avtal regleras marköverlåtelser av områden i Skogsby 
och Algutsrum samt bekostnad av planläggning. I avtalet avser MBAB från kommunen 
förvärva den del av Skogsbygården som innehåller hyresrätter samt del av fastighet 
Torslunda 2:24. Parterna åtog sig att gemensamt bekosta ny detaljplan.

Beslut om planläggning togs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-16 § 5.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 
kap § 7.    

Samråd beräknas till november- december 2022

Granskning beräknas till april 2023

Antagande beräknas till augusti 2023
Laga kraft beräknas till september 2023
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Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-11-17 

 -Planillustration, daterad 2022-11-17  

 -Planbeskrivning, daterad 2022-11-17 

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2022-11-17 

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad 2022-11-17 

Läge och areal
Planområdet består av två centralt belägna kvarter i Skogsby. Både norra och södra 
delområdet är lokaliserade på den västra sidan om väg 136 (Skogsbygatan), se karta 1. 
Planområdet omfattar ca 1,75 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt Torslunda 2:24 ägs av Mörbylånga 
kommun. Fastigheterna Torslunda 2:28 och 4:16 ägs av MBAB. Fastigheterna visas i 
karta 1.

Karta 1:Kartan visar planområdet och fastighetsgränser.
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Förutsättningar

Karta 2: Kartan visar lokaliseringen av det södra och norra delområdet samt de be-
fintliga funktionerna. 

Natur

Landskap
Det norra delområdet avgränsas av vägar i fyra väderstreck. Kvarteret består av små-
skalig bebyggelse och gröna gårdsmiljöer. Bebyggelsen ramar in gårdarna, se karta 2. 
I det norra delområdet finns en gård i anslutning till radhusbebyggelsen och en gård i 
anslutning till förskolan. Förskolans gård är till viss del uppdelad genom kontorsbygg-
naden i sydost. Siktlinjerna inom det norra delområdet är begränsade av bebyggelse-
strukturen. Siktlinjerna som finns går utmed vägarna (Baldersgatan, Lundtorpsgatan, 
Skogsbygatan och Ymergatan), som är relativt raka. Inom kvarteret är det möjligt att se 
Torslunda kyrka, som är ett riktmärke i området.  

Det södra delområdet avgränsas av vägar och villabebyggelse, se karta 2. I kvarteret 
finns småskalig radhusbebyggelse och en större gräsplan på ca 2000 kvm. Den öppna 
gräsplanen bidrar med en siktlinje, från Lokegatan i väst till Sleipnergatan i öst. Det 
finns också siktlinjer utmed vägarna (Lokegatan och Sleipnergatan), som är relativ 
raka. 

Lek och rekreation
Gården tillhörande förskoleverksamheten bedöms ha goda förutsättningar för lek och 
rekreation. Förskolans gård har en varierad vegetation och lekytor. Lekytorna innehål-
ler fasta lekredskap, se bild 1. Det finns stängsel, bullerplank och stenmurar i anslut-
ning till gården som skyddar från vägarna i öst och söder. 
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Bild 1: Bilden är tagen vid korsningen mellan Lundtorpsgatan och Ymergatan. På bil-
den syns förskolans byggnad och en del av gården.  

I södra delområdet kan den nuvarande gräsytan användas för lek, se bild 2. Närliggan-
de vägar är lågtrafikerade, vilket bidrar till en trygg miljö för barn. Det finns ytterligare 
en större gräsplan vid Sleipnergatan, söder om planområdet. Större öppna ytor möjlig-
gör för fysisk aktivitet som är ytkrävande, exempelvis fotboll. 

Bild 2: Bilden visar den stora gräsplanen i det södra delområdet.

Vegetation och djurliv
Inom norra delområdet finns klippta gräsmattor, blomsterrabatter och enstaka träd runt 
parkeringsytor bl a lind, asp och lönn. Området kringgärdas av stenmurar.
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Inom södra delområdet finns en klippt gräsyta som avgränsas i norr av en klippt häck 
och buskar. Där växer enstaka träd bl a björk och lönn. Längs med parkeringen mot 
Sleipnergatan växer en enkelrad med oxel.

Vattenområden
Det finns inget vattenområde i eller i närheten av planområdet.

Fornlämningar
Det finns inga av kommunen kända fornlämningar inom planområdet. Anmälningsplikt 
råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger mellan 36,5- 41 meter över nollplanet i RH 2000.

Enligt SGU:s geologiska kartor består jordarten i det norra kvarteret av svallsediment 
av grus. Det södra kvarteret består mestadels av postglacial finsand. Ett mindre parti av 
marken längst i sydost består av lerig morän.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur 
I planområdet och dess närmiljö är bebyggelsen låg. Antalet våningar varierar mellan 1 
till 2 ½ våning, bortsett från Torslunda Kyra som är betydligt högre. Kyrktornet utmär-
ker från den resterande bebyggelsen. 

Bebyggelsen i Skogsby är varierad, både vad gäller årtal och utformning. De flesta 
byggnader har trä eller tegel som fasadmaterial, alternativt en blandning av dessa. Det 
är vanligt förekommande att bostadshusen är placerade i mitten av fastigheterna. I 
Skogsby finns det en variation av storlekar på fastigheter och bebyggelsetäthet.

Inom det norra delområdet kan bebyggelsen beskrivas som tät, eftersom bebyggelsen 
till stor del sitter ihop. Det dominerande fasadmaterialet är rött tegel, se bild 3 och 4. 
Teglet är kombinerat med träpanel, i gult, grått och vitt. Det finns också byggnadskrop-
par vars fasad är helt i trä eller puts. Dessa huskroppar är gulmålade. Kvarteret har så-
ledes en variation av fasadmaterial och färger.

Inom det södra delområdet är det dominerande fasadmaterialet också tegel. Skillnaden 
är att teglet i det södra området är gult, se bild 5. Teglet kombineras med träpanel, som 
är målat i grått och vitt. Alla radhus i kvarteret har samma utformning. Tillhörande rad-
husbebyggelsen finns det en komplementbyggnad, som har en gråmålad träfasad. 
Byggnaderna i planområdet är uppförda under olika årtal. Den nu gällande detaljpla-
nen från år 1964 visar att en del av bebyggelsen i det norra delområdet redan var upp-
förd när planen antogs. Den ekonomiska kartan från år 1977 visar att en radhuslänga i 
det södra delområdet har uppförts. Resterande byggnader har uppförts under 1900-ta-
lets senare del. 
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Bild 3: Bilden är tagen från parkeringen vid Baldersgatan, i det norra delområdet. På 
bilden syns gården i norr med närliggande bebyggelse.

Bild 4: Bilden visar radhusbebyggelse i det norra delområdet.

Bild 5:På bilden syns den östra radhuslängan, inom det södra delområdet. 

Kulturhistoria
Inga byggnader eller miljöer av kulturvärde finns inom, eller i anslutning till, planom-



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Skogsby 2:13 m.fl

Sida 11

rådet.

Tillgänglighet
Det finns inga fysiska hinder för angöring av planområdet.

Bostäder
Det finns sammanlagt 26 hyreslägenheter i planområdet, åtta bostäder i norra delområ-
det och 18 bostäder i södra delområdet. Samtliga bostäder förvaltas av MBAB.

Utanför planområdet finns det främst villor. Lägenheterna bidrar således till ett mer 
varierat bostadsutbud i Skogsby.  

Arbetsplatser och service
I det norra planområdet finns det kommunala verksamheter och en samlingslokal. 
Samlingslokalen är kommunalägd och bokningsbar för allmänheten. Det finns också 
en förskola inom planområdet. Andra skolverksamheter som finns i Skogsby är Tor-
slundaskolan med årskursklasserna 1-6 samt en fritidsverksamhet. I Skogsby finns det 
också en folkhögskola.

Torslunda kyrka ligger norr om planområdet. I sydost finns ett varuhus och i anslutning 
till varuhuset finns ett café och en restaurang. I den sydligaste delen av Skogsby finns 
ett vandrarhem, i närheten av folkhögskolan.

Från planområdet, via Järnvägsgatan, är det cirka 4 kilometer till Färjestadens centrum. 
I Färjestaden finns bland annat butiker, en vårdcentral, bank och bibliotek.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Trafiken som passerar förbi Skogsby går via väg 136. Det finns ett flertal gator som är 
sammanlänkade med väg 136, som exempelvis Lundtorpsgatan. 

Tillgängligheten för personer med rörelsehinder är bristfällig, vilket speciellt gäller 
för det södra delområdet. Mellan entréer och parkeringsplatser är det längsta avståndet 
75 m i det södra omrrådet. Detta beror på att det saknas parkeringsplatser i den norra 
delen av det södra delområdet. I kvarteret finns inga parkeringsplatser för rörelsehind-
rade.

I det norra delområdet finns det tre stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade. Av-
stånden mellan parkeringsplatserna för rörelsehindrade och entréerna varierar. Längst 
avstånd är det för bostäderna utmed Skogsbygatan, där avstånden är mellan ca 60-80 
m till närmsta parkering för förelsehindrade. Det längsta avståndet till en vanlig parke-
ringsplats är ca 45 m, för bostaden närmst korsningen mellan väg 136 och Baldersga-
tan.

Gatunät
Det norra delområdet är beläget intill väg 136, på den västra sidan om vägen. Kvarteret 
omges också av Lundtorpsgatan, Ymergatan och Baldersgatan, se karta 2. I det södra 
delområdet ansluter Lokegatan i söder och Sleipnergatan i öst, se karta 2. Sleipnerga-
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tan är en parallell gata till Skogsbygatan. De befintliga gatorna är av bra standard och 
bedöms vara tillräckligt bra för nuvarande och framtida behov.

Kommunen är huvudman för samtliga vägar förutom väg 136, vilken Trafikverket är 
huvudman för.

Gång- och cykelvägar
Vid det norra delområdet är gatorna främst anpassade efter biltrafiken, framkomlig-
heten för gång- och cykeltrafikanter är till viss del begränsad. Det finns en gångväg 
utmed Baldersgatan samt en gång- och cykelväg utmed väg 136.

I det södra delområdet finns inga separerade gång- och cykelvägar. De olika trafiksla-
gen samspelar på samma yta. Detta upplevs inte som ett problem, eftersom det är rela-
tivt lite trafik i området. 

Det finns en cykelväg till Färjestaden. Cykelvägen går utmed väg 136 och svänger se-
dan väster ut. Cykelvägen går utmed Järnvägsgatan, som sammanlänkar Skogsby med 
Färjestaden. 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är placerad intill den norra delen av planområdet, vid väg 136. 
Busshållplatsen Skogsbygården trafikeras av linje 103 med anslutning till Färjestaden, 
Vickleby, Resmo, Mörbylånga och linje 104 med anslutning till Färjestaden, Saxnäs 
och Glömminge. Linje 104 har god turtäthet. Från Färjestaden går det att ta sig vidare 
med buss till Kalmar. Från Glömminge går bussar till norra Öland och från Mörby-
långa går det att ta sig vidare längre söderut på Öland.

Parkering, varumottagning, utfarter
I det norra delområdet finns det totalt 45 parkeringsplatser. Parkeringen utmed Lund-
torpsgatan är idag trafikosäker. När de parkerade bilarna ska backa ut är de för nära 
korsningen mellan Lundtorpsgatan och Skogsbygatan. De andra parkeringsplatserna 
som finns i planområdet är mer trafiksäkra.

Räddningsvägar
Inom det norra delområdet kan samtliga gator (Ymergatan, Baldersgatan, Skogsbyga-
tan och Lundtorpsgatan) användas av räddningstjänsten. Gatan inom kvarteret, som 
ansluter till väg 136, bör inte betraktas som en räddningsväg på grund av svårigheter 
att vända med större fordon. 

I det södra delområdet kan Sleipnergatan och delar av Lokegatan användas av rädd-
ningstjänsten. Framkomligheten för större fordon är begränsad på Lokegatan. Båda 
parkeringarna i det södra delområdet kan användas för att vända med större fordon, se 
karta 3. 
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Karta 3: Förslagna räddningsvägar.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. För 
det norra delområdet finns ledningar för vatten och spillvatten i den nordvästra och 
sydvästra delen av planområdet. En dagvattenledning finns i norra delen av planområ-
det.

För det södra delområdet finns ledningar för vatten och spillvatten i den södra och väs-
tra delen av planområdet. En dagvattenledning finns i den västra delen av planområdet. 
Samtliga ledningar är kommunala. 

Brandvattenförsörjning
Brandposter finns i anslutning till planområdet. En brandpost är lokaliserad mellan de 
två delområdena. Ytterligare en brandpost finns norr om Baldersgatan. 

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Ledningar för bredband och telefoni finns 
utbyggda till befintliga byggnader och telestationer. Skanova är nätägare.

Avfall och värme
Kretslopp Sydost ansvarar för sophanteringen i området. I det södra delområdet an-
vänder sopbilen parkeringen som finns i anslutning till soprummet, för att kunna backa 
mot soprummet. Denna lösning anser Kretslopp Sydost fungerar tillräckligt bra både i 
nuläget och i framtiden. 

Närmaste återvinningsstation finns i Skogsby bakom Överskottsbolaget. Närmaste 
återvinningscentral finns i Färjestadens industriområde.

Befintliga byggnader i planområdet värms upp med olja, elpanna och direktverkande 
el. Det finns inget kommunalt fjärrvärmenät i Skogsby.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI förväntas översvämningar orsakade av skyfall bli mer 
extrema på vissa platser. Ölands nederbörd är inte jämt fördelad. De mellersta delarna 
av ön får den största nederbördsmängden medan den norra och södra delen tillhör de 
torraste i landet. Skogsby tillhör Ölands mellersta del. Vid ett 100-årsregn förväntas 
mindre vattenansamlingar att uppstå i det norra delområdet.  

Mängden nederbörd varierar kraftigt mellan årstiderna. På vintern och våren har Öland 
mest nederbörd. 

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kommer medeltemperaturen att öka och värmeböljor 
kommer bli allt vanligare. Detta kan leda till att platser drabbas av torka. Värmeböljor 
kan också påverka människors hälsa negativt.

För att skapa ett behagligt klimat på lokal nivå är det viktigt att skapa platser med 
skugga. I det norra delområdet är en stor andel av vegetationen låg, vilket ger lite 
skugga. I det södra delområdet finns flera större träd som bidrar med skugga.

Planområdet är inte utsatt för vind i någon större utsträckning.

Skred och erosion
Risk för ras och skred är låg.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom högriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU:s kartvi-
sare. 

Trafik
Länsväg 136 genom Skogsby och Torslunda hade år 2021 en uppmätt årsdygnstrafik, 
ÅDT, på ca 4600 fordon. Av dessa utgjordes ca 140 fordon av tung trafik. Inom plan-
området genererar kontorsverksamheterna och förskolan en större mängd trafik under 
begränsade tider, på morgonen och eftermiddagen.

Buller
Bedömning av ljudkvalitén bör göras utifrån avstånd och påverkan från väg 136. 

Förändringar och konsekvenser

Natur
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Landskap
I det norra delområdet föreslås en förändring av förskolans utemiljö. Förslaget innebär 
att den nuvarande parkeringen i söder blir en del av förskolans gård, samtidigt som en 
del av gården i nordöst tas i anspråk. Förskolans gård blir mer samlad vid förskolans 
lokaler, se karta 4. Denna förändring anses inte ha någon större inverkan på kvarterets 
karaktär.  

I det södra delområdet kan ny bebyggelse bidra med en tydligare rumsbildning på 
platsen, både mot Lokegatan och mot den befintliga bebyggelsen. Den öppna gräsytan 
kommer att försvinna, vilket påverkar platsens karaktär. Den nya detaljplanen tillåter 
en högre bebyggelsetäthet i det södra delområdet, i jämförelse med idag. Den tillåtna 
höjden är anpassad utifrån bebyggelsen i närområdet och anses inte påverka landskaps-
bilden för Skogsby.

Karta 4: Illustration av planområdet.    

Lek och rekreation
För det södra delområdet tillåts den stora gräsplanen att tas i anspråk för bostäder, vil-
ket minskar möjligheten för lek och rekreation. Gräsytan i det södra området minskar 
med 1150 kvadratmeter, enligt förslaget som visas i illustrationsplanen.

Det finns andra platser i närområdet som möjliggör för lek och rekreation, exempelvis 
gräsplanen söder om planområdet vid Sleipnergatan. Ytterligare en gräsplan finns väs-
ter om Bragegatan. Dessa två gräsplaner är planlagda som park, enligt detaljplanerna  
F150 och F25.

Den nya detaljplanen kommer att innebära en mindre gårdsyta för förskolan. Samman-
taget kommer gårdsytan att minska med ungefär 55 kvm. Gårdsytan som försvinner 
angränsar till väg 136. Det kan anses problematiskt att förskolan får en minskad yta, 
samtidigt som denna förändring anses nödvändig för att skapa en trafiksäker miljö.

I Plan- och bygglagen (PBL) ställs krav på att det ska finnas tillräckligt stora friytor, 
som är lämpliga för utevistelse vid förskolor och skolor. Ett rimligt mått på friyta för 
förskolor kan vara 40 m2 per barn. Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta 
tillgodoses i skälig utsträckning enligt 8 kap. 9-11 §§ PBL. 
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Under genomförandetiden är det viktigt att beakta förskolans gårdsyta, för att barnen 
ska få tillräckligt med utrymme. Det är möjligt att en tillfällig parkering behöver an-
nordas under genomförandetiden. 

Gårdsyta (kvm) Antalet barn Gårdsyta/ barn
2 600 m2 (nuvarande) 66 st (Förskolans kapa-

citet)
39,4 m2 / barn

2 600 m2 (nuvarande) 62 st (Antal barn i år) 41,9 m2 / barn
2 545 m2 (förändrad) 66 st 38,6 m2 / barn
2 545 m2 (förändrad) 62 st 41,0 m2 / barn

Tabell 1: Tabellen visar hur stor gårdsytan är per barn, beräknat utifrån antalet barn 
idag och förskolans kapacitet. Antalet kvadratmeter är beräknade på ett ungefär. 

Vegetation och djurliv
I det norra planområdet kommer två större träd antagligen att behöva fällas, vilket är 
negativt för områdets biologiska mångfald. Större träd har ett högre ekologiskt värde. 
För att kompensera denna förlust bör nya träd planteras på förskolans gård. Kompensa-
tionen är frivillig.

Vegetationen i det södra delområdet kommer att förändras, om marken bebyggs utifrån 
vad som tillåts. En del av buskarna och träden som går parallellt med radhuset kan be-
höva tas bort. För att kompensera denna förlust bör nya träd att planteras. Denna kom-
pensation är också frivillig.

Flera av de befintliga träden kommer kunna bevaras, som exempelvis träden utmed 
Sleipnergatan.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Andelen hårdgjord yta förväntas öka. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära pro-
blem för dagvattenhanteringen. Hur marken intill bebyggelsen behandlas har däremot 
stor betydelse för dagvattenhanteringen. För att begränsa andelen hårdgjord yta reglas 
detta i detaljplanen. I det södra delområdet får max 80 % av fastighetsytan hårdgöras. 
Resterande 20 % ska möjliggöra för infiltration av dagvatten. I det norra delområdet 
får området vid förskolan hårdgöras till max 80 %. Området vid bostäderna i nordost 
får max hårgöras till max 90 %. För att minska andelen hårdgjord yta kan exempelvis 
genomsläpplig beläggning användas vid parkeringar, se bild 6. 

Bild 6: Exempel på infiltrationsyta från VA-guiden. 

I det södra delområdet sluttar marken åt det sydvästra hörnet, där det finns två dag-
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vattenbrunnar. Att ta hand om dagvattnet lokalt alternativt fördröja dagvattnet är att 
föredra. Exempelvis kan ett svackdike anläggas i det sydvästra hörnet för att fördröja 
dagvattnet. Åtgärder för att hantera dagvattnet kan även bidra med estetiska inslag i 
miljön

I det norra delområdet finns en dagvattenbrunn i det nordvästra hörnet. Planförslaget 
innebär mindre förändringar av kvarteret. Dagvattenhanteringen anses inte påverkas av 
förändringarna i någon större utsträckning. För att främja en fungerande dagvattenhan-
tering kan exempelvis en dagvattendamm anläggas.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
I det norra delområdet kommer detaljplanen inte att tillåta mer bebyggelse än det be-
fintliga. För en eventuell ombyggnation regleras bebyggelsens höjd. Utformningen av 
fasader regleras inte eftersom det finns en mängd olika utformningar av bebyggelsen i 
närområdet. Detta gäller både för det norra och södra delområdet.

Den nya bebyggelsen på gräsplanen i söder har en förgårdsmark mellan gatan och fa-
saden, vilket regleras genom korsmark. Det anses lämpligt att ha en förgårdsmark för 
att dels bebyggelsen ska passa in bland villorna och dels för att minska eventuell insyn 
mellan husen. Regleringen av höjden (7,5 m) syftar till att möjliggöra för bebyggelse i 
två våningar. 

Kulturhistoria
Detaljplanen berör inga kulturhistoriska miljöer.

Tillgänglighet
Enligt boverkets byggregler, BBR, (2011:6) ska parkeringsplatser för rörelsehindrade 
kunna anordnas inom 25 meter från entréer. Detta gäller för obebyggda tomter som ska 
bebyggas. För tomter med befintlig bebyggelse ska tillgängligheten för rörelsehindrade 
tillgodoses i skälig utsträckning, enligt 8 kap. 9-10§§ PBL. 

Avståndet från förskolan till närmsta parkering för rörelsehindrade är ca 80 meter, uti-
från föreslagna parkeringsplatser. Om entrén flyttas finns det möjlighet att uppfylla 25 
meters regeln.

För radhusen i det norra delområdet föreslås en parkering för rörelsehindrade på går-
den, se karta 5. Om de boende använder sina ingångar på baksidan kan 25 meters re-
geln uppfyllas för alla utom två bostäder, där avståndet är ca 30 meter. För resterande 
entréer i det norra planområdet uppfylls 25 meters regeln.

I det södra delområdet uppfylls 25 meters regeln för åtta av de befintliga bostäderna, 
utifrån föreslagna parkeringsplatser. Det längsta avståndet är ca 45 meter, vilket gäller 
för tre bostäder. De föreslagna parkeringsplatserna innebär en förbättring, även om 25 
meters regeln inte uppfylls. För ny bebyggelse ska kraven på tillgänglighet tillgodoses, 
vilket detaljplanen möjliggör för. 
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Karta 5- Illustrationen synliggör parkeringsplatser för de olika verksamheterna. Parkerings-
platser för rörelsehindrade är markerade med röd färg.

Bostäder
Detaljplanen tillåter ny bebyggelse i det södra delområdet. Det finns inga regleringar 
gällande boendeformer, både villor och flerbostadshus tillåts. Om ett flerbostadshus 
bebyggs finns det plats för ungefär 16 lägenheter, om de har en bostadsyta på 50 kvm. 

I det södra delområdet skulle det totala antalet bostäder kunna bli ca 34 st. Om antalet 
bostäder i det norra delområdet fortsatt är 18 st innebär det totalt 52 bostäder.

Arbetsplatser och service
Att möjliggöra för fler bostäder kan öka andelen invånare i Skogsby, vilket i sin tur bi-
drar till att stärka underlaget för lokal service och arbetsplatser. Detaljplanen kommer 
däremot inte att bidra till en större förändring, eftersom planen är relativt liten. 

Gator och trafik

Gatunät
Detaljplanen kan bidra till att tydliggöra gaturummets avgränsningar vid Lundtorps-
gatan, när parkeringen flyttas. Sammantaget anses inte gatunätet att förändras i någon 
större utsträckning. 

Kollektivtrafik
Det är fördelaktigt att bygga nya bostäder på platser med befintlig kollektivtrafik, ef-
tersom fler invånare kan nyttja den befintliga servicen. Fler invånare innebär också ett 
bättre underlag för kollektivtrafiken. 

Detaljplanen möjliggör för fler invånare, även om andelen nya invånare innebär en 
marginell skillnad för Skogsbys totala invånarantal.

Parkering, varumottagning, utfarter
Föreslagen parkeringsnorm utgår ifrån planens användningsområden och planens lo-
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kalisering. Sammantaget föreslås 45 parkeringsplatser i norra delområdet, vilket är 
samma antal som i nuläget. I det södra delområdet föreslås 27 parkeringsplatser, vilket 
är en ökning med anledning av ny bebyggelse. Karta 6 visar förslag på parkeringsytor. 

Parkeringsnorm 
för olika ändamål

Parkeringar/ 
1000 BTA

Besöksparke-
ringar/1000 
BTA

Parkering för 
avlämning/ 1000 
BTA

I den totala andelen 
parkeringsplat-
ser inkluderas 
parkering för 
rörelsehindrade. 

/ 1000 BTA
Flerbostadshus 10 st 2 st - 1 st

Kontor 13 st 2 st - 1 st

Förskola 12 st 2 st 6 st 2 st

Tabell 2: Parkeringsnormen beräknas utifrån byggnadernas storlek. BTA står för 
bruttoarea. Det kan finnas behov av att skapa fler parkeringar för rörelsehindrade, för 
att dessa ska vara tillgängliga vid entréer.

Ändamål inom 
detaljplanen

Antalet parkeringsplatser

Radhus i norra delom-
rådet

8 st för boende, 1 st för besök. Totalt: 9 st

Kontor i norra delområdet 17 st för personal, 3 för besök. Totalt:20 st

Förskola i norra delom-
rådet

9 st för personal, 2 st för besök, 5 st för av-
lämning. Totalt:16 st

Bostäder i södra 

delområdet

23 st för boende, 2 st för besök.

(För att skapa tillgänglighet föreslås ytterli-
gare 2 st parkeringar för rörelsehindrade.)

Totalt: 27 st

Tabell 3: Antalet parkeringsplatser utgår ifrån parkeringsnormen som visas i tabell 2. 
Antalet parkeringsplatser som redovisas i tabellen är ett förslag utifrån vad som kan 
anses vara rimligt. Hur många parkeringsplatser som ska finnas är upp till respektive 
fastighetsägare att bestämma. 
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Karta 6: Illustrationen synliggör parkeringsplatser för de olika verksamheterna.

Räddningsvägar
Den nya bebyggelsen anses inte påverka tillgängligheten för räddningstjänsten. 

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Ny bebyggelse ska anslutas till ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Lämpliga anslutningspunkter anvisas av kommunens verksamhet för Taxefinansiering- 
VA/Fjärrvärme.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Befintlig transformatorstation anses 
tillräcklig för att förse nya bostäder med el, bredband och telefoni.

Avfall och värme
De boende ansvarar själva för avfallssortering, vilket uppmuntras. Vid utformning av 
soprum och transportvägar ska Kretslopp sydosts råd och rekommendationer följas. 
Den nuvarande lösningen med att sopbilar backar in på parkeringen vid soprummet 
anses fungera tillräckligt bra. 

Kommunen ser positivt på att energieffektiva och koldioxidneutrala energikällor an-
vänds för uppvärmning. I nuläget finns inga ledningar för fjärrvärme i området. 

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Detaljplanen kan leda till mer hårdgjorda ytor. För att minska riken för översvämning 
behövs ett fungerade system för att ta omhand om dagvatten. Det är också fördelaktigt 
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att det finns platser som tillåts att översvämmas. 

Värme, torka och vind
För att kunna realisera planförslaget kommer en del växter att behöva tas bort. Kom-
pensationer kan göras för att främja ett bra lokalklimat. Detta är speciellt viktigt för 
förskolans utemiljö, där barn och personal vistas ute under flera timmar dagligen. 

Trafik
Om 16 nya lägenheter tillkommer i det södra delområdet, vilket är möjligt utifrån tillå-
ten bebyggelse, skulle förslagen bebyggelse kunna uppnå 64 fordonsrörelser per dygn. 
Beräkningen utgår ifrån fyra trafikrörelser per dygn och bostad. Ökningen av mängden 
trafik bedöms fortsatt vara under gällande riktvärden för buller inom det södra delom-
rådet.   

Buller
Enligt förordningen (2004:657) om omgivningsbuller är detendast kommuner med mer 
än 100 000 invånare som ska kartlägga omgivningsbuller och upprätta åtgärdsprogram.

Farligt gods
Detaljplanen reglerar hur nära bebyggelse får placeras intill väg 136, som tillåter farligt 
gods. Regleringarna innebär en förbättring i jämförelse med gällande detaljplan.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar 
av området föreslås i översiktsplanen. 

En del av visionen som presenteras i översiktsplanen handlar om att; ”Vi erbjuder 
attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen.” En strategi för att uppfylla detta 
är; ”Erbjuda ett differentierat boende” Detaljplanen bidrar till denna strategi, eftersom 
plan möjliggör för att bygga lägenheter i ett område med många villor.   

Planprogram
Detaljplanen föregås inte av något planprogram.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
I planområdet finns sedan tidigare gällande detaljplaner F25 och F150. Detaljplanen 
F150 vann laga kraft 2003-04-21 och innebär att kommunen blir huvudman för allmän 
plats och tar över drift och underhåll för vägar och parkmark i Färjestaden, Kastlösa, 
Skogsby, Snäckstrand och Södra Möckleby.

Byggnadsplan F25 antogs 1967-01-13 och omfattade från början hela Skogsby. I ef-
terhand har planändringar tillkommit och F25 har minskat i omfång. I byggnadsplanen 
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finns bestämmelsen A, vilket är en äldre planbestämmelse som innefattar all verksam-
het med ett offentligt organ. Bestämmelsen om allmänt ändamål finns i båda delområ-
dena.  En mindre del av det norra delområdet, i nordost, berörs av planbestämmelsen 
bostadsändamål. Byggnadsplanen inkluderar också vägmark och ett område med park.

I det norra delområdet gäller max byggnadshöjd 10,5 meter respektive 7,5 meter. I det 
södra delområdet gäller max byggnadshöjd 4,7 meter, enligt byggnadsplanen.

Karta 7: Byggnadsplanen för den del som omfattar planområdet. 

Pågående planarbete
Inget planarbete pågår i omgivningen kring detaljplansområdet.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

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

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. 
Detaljplanen anses inte innebära någon påverkan på riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap
Regeringen får meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för 
att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvali-
tetsnormer (benämns MKN fortsättningsvis).
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Buller
Det finns möjlighet att sänka bullernivån genom åtgärder, som exempelvis bullerplank 
och murar. För att sänka bullernivån inomhus kan exempelvis val av fönster ha bety-
delse. 

Luft
Enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) finns gränsvärden för föroreningsnivåer i 
utomhusluften. Gränsvärdena gäller för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmo-
noxid, ozon, bensen, arsenik, kadmium, nickel och bly. Utomhusluften i Mörbylånga 
kommun är av god kvalitet. Planförslaget medför en liten trafikökning lokalt men inte i 
den omfattningen att den bedöms medföra någon försämring av utomhusluften.

Vatten 
Planområdet ligger öster om ytvattenförekomsten Kalmarsunds kustvatten, SE562000-
162271. Den kemiska statusen är god förutom överskridande ämnen i form av kvick-
silver och bromerade difenyletrar. Kustvattnet har måttligt god ekologisk status. God 
ekologisk status ska uppnås till år 2039. Det största problemet bedöms vara övergöd-
ning. 

Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitén negativt.

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

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med om-
givande våtmarker i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Sådana biotoper 
har inte påträffats inom planområdet. 

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av något landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.

UNESCO

Världsarv
Skogsby är lokaliserad norr om området som omfattas av världsarvet. Detaljplanen be-
döms inte påverka världsarvet.

Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området.

Jordbruksverket 
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Betesmark
Betesmarker förekommer inte inom eller i närheten av planområdet. Inga betesmarker 
berörs av detaljplanen.

Skogsstyrelsen

Sumpskog
Det finns inga områden med sumpskog inom eller i närheten av detaljplanen. Inga 
sumpskogar berörs av detaljplanen.

Nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper förekommer inom eller i närheten av detaljplanen. Inga nyckelbio-
toper berörs av detaljplanen.

Länsstyrelsen

Naturvårdsplaner
Det finns inga naturvårdsplaner som berör planområdet. 

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogram
Alla Sveriges kommuner ansvarar för sin egen bostadsförsörjning. Mörbylånga kom-
muns bostadsförsörjningsprogram antogs år 2017 och har följande riktlinjer:

A. Antalet bostäder i det totala bostadsbeståndet i kommunen ska öka

B. Varierat och differentierat boende i hela kommunen

C. Boende för alla

D. Strategiskt boende

Detaljplanen möjliggör för fler bostäder och ett mer varierat bostadsutbud i Skogsby. 
Ett varierat bostadsutbud möjliggör för att skapa bostäder för alla. 

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från år 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. 

För denna detaljplan handlar tillgänglighetsanpassning om att möjliggöra för parkering 
nära entréer, som är till för personer med rörelsehinder.    

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av pla-
nen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, en-
ligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
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 un-
dersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB. 
Kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, en-
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ligt 6 kap 6 § MB.

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2022-11-17, är 
kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljö-
påverkan. Nedanstående text är en sammanfattning av undersökningen om betydande 
miljöpåverkan:

Planen bedöms inte påverka några kända kulturvärden.

Planen medför att enstaka träd kommer att tas ned men det medför inte någon bety-
dande påverkan för några naturvärden.

Planens genomförande minskar tillgången till allmän grönyta med ca 55 m2 i Norra 
delområdet och med ca 1 150 m2 i det Södra delområdet. Söder om planområdet vid 
Sleipnergatan och Bragegatan finns två planlagda (F25, F150) grönområden som kan 
användas för rekreation. Planen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
sociala värden.

Området ligger inom normal till högriskområde för radon. Nya byggnader kan utfor-
mas med radon-säker utförande.

En översiktlig beräkning av vägtrafikbuller enligt Naturvårdsverkets modell Buller väg 
II version. 1.3.1. har utförts för befintligt bostadshus ca 13 meter från vägmitt. I beräk-
ningen har ingen hänsyn tagits till befintlig stenmur mellan väg och bostad. Det resul-
terar i 34 dBA ekvivalentnivå inomhus och 50 dBA maxnivån vilket innebär att gäl-
lande riktvärden överskrids. I planförslaget möjliggörs yta för bullerdämpande åtgärd t 
ex plank eller utökning av muren utmed väg 136. Samtliga bostäder inom planområdet 
har uteplatser som är vända mot innergården.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, med-
borgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag 
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. Nedanstående text är en 
sammanfattning av den sociala cheklistan:

Tillgängligheten för personer med funktionshinder har beaktats. Ett förslag på vart 
parkeringar kan placeras har tagits fram, för att visa på möjligheten att skapa tillgäng-
lighet. Det är svårt att skapa tillgänglighet till alla entréer på grund av befintlig bebyg-
gelse. 

Detaljplanen påverkar miljöer där barn och unga vistas. Föreslagen utformning av pla-
nområdet främjar en mer trafiksäker miljö vid förskolan.

Enligt PBL ska sakägare, berörda myndigheter och organisationer få möjlighet att yttra 
sig. Kommunen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers möjlighet att delta i 
detta arbete.

Genomförande
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Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under ge-
nomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl 
finnas. 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 huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där kommunen är 
huvudman ska ske i samråd med kommunen. E ON ansvarar för el-ledningar. Skanova 
är nätägare i området.

Avtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och MBAB innan planen an-
tas. Exploateringsavtal reglerar teknisk utformning, kostnadsfördelning och fastighets-
rättsliga frågor.  

Ansvarsfördelning
Uppförande av byggnader enligt byggrätt ansvarar exploatören för. 

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar under hösten 2023 och därefter kan projektering och 
byggnation påbörjas. 

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
I det norra delområdet är de befintliga fastighetsgränserna otydliga. Dessa bör förtydli-
gas genom fastighetsbestämning.

Enligt planförslaget för det södra delområdet finns möjlighet för fastigheten Torslunda 
4:16 att utöka sin tomtyta genom att mark överförs från allmänplatsmark till kvarter-
smark. Kommunen ansvarar för att avtal skrivs med MBAB, som har möjlighet till 
tomtutökning på kommunal mark, efter detaljplanen vunnit laga kraft. Bostadsbolaget 
förvärver även den del av norra planområde som innehåller hyreslägenheter.Det är 
önskvärt att lantmäteriförrättningar sker samordnat för kostnads- och planeffektivitet.

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Plankostnader betalas gemensamt av MBAB och kommunen. 
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