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Detaljplan för Mörbylånga 5:12 m.fl.  
Förbifart Mörbylånga kyrkby 

 

Vad är en samrådsredogörelse? 

I Samrådsredogörelsen sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och idéer 

som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under samrådet, så 

kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn på de inkomna 

yttrandena. 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande och har varit på samråd 

under tiden 24 maj 2021 till 22 juni 2021 med samrådsmöte 2 juni 2021. Beslut att 

godkänna planen för samråd togs i samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 2021-05-20 

§  94. 

Vad innehåller en samrådsredogörelse? 

Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns inkomna yttranden. 

Under rubriken Kommunens kommentarer i högerkolumnen redovisas kommunen 

syn på det inkomna yttrandet. I slutet finns gemensamma punkter, en sammanfattning 

av samrådsredogörelsen och en lista över revideringar. 

Vad gör kommunen med personuppgifter? 

För att kunna tillgängliggöra samrådsredogörelsen har kommunen tagit bort alla 

personuppgifter från de inkomna yttrandena.  

På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter:  

www.morbylanga.se/personuppgifter  

 

Inkomna skrivelser från 
myndigheter 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2021-06-18  

Länsstyrelsen 

 

I kommunens översiktsplan redovisas en 

förbifart öster om Mörbylånga kyrkby och 

att syftet är att avlasta trafiken på bygatan 

Noteras. Texten i MKB:n är nu redigerad: 

I översiktsplanen pekas en 

gata/vägdragning ut inom aktuellt 
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som går genom byn. Av MKB´n framgår 

dock att; Aktuellt planförslag avviker 

nästan helt från det läge som den nya 

vägen är redovisad i Mörbylånga 

kommuns översiktsplan 2014.  

Kommunen behöver redogöra för 

avvikelsen. 

detaljplaneområde. Förbifartens placering 

i översiktsplanen är schematiskt inritad 

då man ännu inte hade valt alternativ för 

vägdragning.  

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planen inte 

kan accepteras och kan därför komma att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Planen behöver förbättras utifrån 

prövningsgrunden hälsa och säkerhet. Det 

är även viktigt för planens genomförbarhet 

att kommunen beaktar länsstyrelsens 

synpunkter under Annan lagstiftning 

enligt nedan. 

Prövning enligt 11 kap 10 § PBL 

 Hälsa och säkerhet 

Noteras. 

Undersökning om betydande 

miljöpåverkan 

 

Kommunen har bedömt att ett 

genomförande av detaljplanen kan 

innebära en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar denna bedömning och 

ett avgränsningssamråd har hållits. Till 

samrådshandlingarna finns en 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Noteras. 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste 

arbeta vidare med att integrera vissa 

slutsatser och åtgärder från 

miljökonsekvensbeskrivningen till 

planbeskrivningen. Det behöver även 

framgå i plankartan och 

planbeskrivningen vad för 

bullerskyddsåtgärd som ska utföras (se 

vidare under resp. rubrik nedan). 

 

Hälsa och säkerhet 

Bifalles. Handlingarna har reviderats.  

  

Buller  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen 

behöver ta fram en fördjupad 

bullerutredning där det fastställs vad för 

Bifalles. En fördjupad bullerutredning har 

framtagits till granskningsskedet.  
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bullerskydd som behöver uppföras för att 

klara riktvärdena vid fastigheterna 

Mörbylånga 3:15 och Mörbylånga 3:16. 

Beroende på om skyddsåtgärden blir ett 

plank, en bullervall eller en kombination 

av dessa kommer bullerskyddet få olika 

utformning i höjd och eventuellt även i 

bredd. Det är inte omöjligt att 

bullerskydden även behöver en sväng in 

mot Kyrkvägen för att klara 

bullerriktvärdena vid respektive fastighet. 

Även detta behöver fastställas i 

bullerutredningen och om så är fallet kan 

egenskapsområdena i plankartan behöva 

justeras. 

Länsstyrelsen bedömer att det behöver 

framgå i plankartan och plan-

beskrivningen vad för bullerskyddsåtgärd 

som ska utföras. I planbeskrivningen bör 

vald skyddsåtgärd beskrivas med 

avseende på dess bullerdämpande 

egenskaper. Till exempel påverkar 

släntlutning vid bullervall och 

materialtjocklek för bullerskärmar 

åtgärdernas bullerdämpande effekt. 

Bifalles. Plankarta och planbeskrivning är 

nu uppdaterade till granskningsskedet. 

Egenskapsbestämmelse skydd1 sätts mot 

fastighet Mörbylånga 3:16 och skydd2 

mot fastighet Mörbylånga 3:15.  

Skydd1 lyder: Bullerskärm med en höjd 

av 4 meter över vägbanan ska placeras 

max 4 meter från vägkant. Bullerskärmen 

ska ha en total längd på 81 meter. 

Bullerskärm med annan höjd, placering 

och längd ska också anses vara lämplig 

om den åstadkommer lämplig 

bullerdämpande effekt för 

omkringliggande bostadsfastigheter.  

Skydd2 har samma innehåll, men en höjd 

på 2,5 meter. 

I plankartan bör skyddsåtgärden inom 

egenskapsområdet få en lydelse enligt 

följande: 

”Bullerskärm ska uppföras med krön xx 

meter över angränsande marknivå. 

Bullerskärmen ska vara xx meter lång” 

Alternativt; 

”Bullervall ska uppföras med krön xx 

meter över angränsande marknivå. 

Bullervallen ska vara xx meter lång” 

       

I tabell 1 bullerutredning ”Mörbylånga 

Kyrkby, Öland daterad 2021-04-19” och 

tabell 5-2 i ”Miljökonsekvensbeskrivning 

till detaljplan för Förbifart Mörbylånga 

kyrkby daterad 2021-05-20” anges att 

befintlig väg 942 kommer att få en ÅDT 

om 100 fordon per dygn varav 0% tung 

Bifalles. En fördjupad bullerutredning har 

tagits fram som räknar på ÅDT för år 

2040. Nu anges att andel tung trafik på 

befintlig väg 942 kommer att bli 2%. 

(Tidigare angavs 0% då man inte räknar 

tunga fordon om det är färre passager än 

5 per timme.) Åtgärder på befintlig väg 
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trafik efter ett anläggande av den nya 

vägen. Länsstyrelsen kan i handlingarna 

inte finna motivering till detta antagna 

trafikflöde eller någon beskrivning av 

vilka trafikreglerande åtgärder som avses 

att vidtas vid befintlig väg 942. För att nå 

trafikflöden om 100 fordon per dygn 

varav 0% tung trafik behöver tung trafik 

förbjudas genom kyrkbyn. Därtill behöver 

trafiken med lätta fordon överflyttas till 

den nya vägen i mycket stor omfattning. 

Även trafik från eller till befintlig väg 942 

söder om kyrkbyn till eller från väg 943 

norr om Mörbylånga. Det är otvetydigt att 

bebyggelsen i kyrkbyn kommer att få en 

förbättrad bullersituation vid anläggande 

av den nya vägen ned överflyttning av 

trafik till och från Guldfågeln, men kanske 

inte i så stor omfattning som 

bullerutredningen påvisar ifall det inte 

genomförs trafikreglerande åtgärder samt 

förbud mot tung trafik genom kyrkbyn. 

 

942 genom kyrkbyn kan behövas för att 

styra in trafiken på den planerade 

förbifarten. Kommunen har för avsikt att 

ta över huvudmannaskapet för den 

befintliga vägen för att kunna göra dessa 

åtgärder. Åtgärder som komma att bli 

aktuella är exempelvis avsmalning med 

refuger och/eller vägskylt med förbjuden 

genomfartstrafik alternativt förbjuden 

genomfartstrafik för tunga fordon. Detta 

kommer regleras genom lokala 

trafikföreskrifter.  

Markföroreningar 

Länsstyrelse har ingen kännedom om 

föroreningar inom planområdet. 

Föroreningar kan dock förekomma i form 

av fyllnadsmassor och vägrelaterade 

föroreningar i anslutning till befintliga 

vägar. Detta är någon som man behöver 

förhålla sig till i samband med anläggande 

av vägen. 

 

Noteras. 

Upplysningar 

Annan lagstiftning 

 

3 kap 4 § miljöbalken  

Enligt 3 kap. 4 § andra stycket 

miljöbalken får brukningsvärd 

jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen 

och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. Med 

begreppet brukningsvärd jordbruksmark 

avses mark som med hänsyn till läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är 

lämpad för jordbruksproduktion (prop. 

1985/86:3 s. 158). 

Noteras. 
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Länsstyrelsen anser att de alternativa 

vägdragningar som beskrivs i MKB´n 

även behöver redogöras i 

planbeskrivningen för att förstå 

kommunens ställningstagande till den 

valda lokaliseringen. Rättspraxis är sådan 

att man från en kommuns sida måste visa 

konkreta redogörelser för alternativa 

lokaliseringar se Mark- och 

miljööverdomstolens dom P 2675-19. 

Bifalles. Alternativa vägdragningar 

redogörs nu för i slutet av 

planbeskrivningen. 

 

Det behöver även beaktas att planområdet 

är beläget inom världsarvet ”Södra Ölands 

odlingslandskap” där odlingslandskapet är 

en förutsättning för kulturlandskapets och 

världsarvets grundläggande värden. 

Noteras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

samt dagvattenhantering 

 

MKN vatten och dagvattensituationen har 

beskrivits på relevant sätt i 

dagvattenutredning, 

miljökonsekvensbeskrivning samt 

motsvarande i planbeskrivningen. 

Noteras. 

Även dagvattenåtgärder har föreslagits 

men som inte reglerats i plankartorna. 

Även slutsteget för dagvattnet innan det 

går ut i slutrecipient Östersjön behöver 

beskrivas. Genomförandedelen i 

planbeskrivningen behöver också 

förtydligas 

Bifalles. Egenskapsbestämmelse för dike 

tillförs plankartan.  

Dagvatten kommer ledas till vägdiken 

inom planområdet för fördröjning och 

rening, för att sedan ledas till befintligt 

dike inom dikningsföretag Södra och 

Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby 

ifrån 1899, vars dike i sin tur leder till 

Beteby dikningsföretag ifrån 1958. Innan 

uttopp till Kalmarsund finns en damm 

som ansamlar en del av dikesvattnet för 

bevattning. En del av dikesvattnet leds 

vidare till Kalmarsund.  Detta förtydligas 

i planbeskrivning och MKB. 

Genomförandedelen – här står sedan 

tidigare att kommunen ansvarar för 

anläggandet och driften av vägen. Detta 

inkluderar vägdiket.   

Natur  

Det är bra att kommunen ska genomföra 

en NVI och bedöma alla de värden som 

länsstyrelsen påpekat i 

avgränsningssamrådet. Dessa 

inventeringar skulle dock ha behövts göras 

innan samrådsskedet så att de kom med i 

MKB som i nuläget inte är komplett vad 

det gäller naturvärden. Om naturvärdes-

Noteras. Nu är naturvärdesinventeringen 

genomförd och bifogas i handlingarna till 

granskningsskedet.  
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inventeringarna och bedömningen av 

fridlysta arter kommer sent i 

detaljplaneskedet finns det risk att 

kommunen lägger resurser på att göra en 

detaljplan som sen behöver göras stora 

ändringar i eller inte ens kan genomföras 

på grund av naturvärdena. 

Eftersom inga inventeringar är gjorda 

kommer länsstyrelsens synpunkter 

avseende naturvärdena i 

granskningsskedet. 

Noteras. 

Kulturmiljö  

Planbeskrivning och MKB innefattar en 

hel del frågetecken och motsägelse vad 

gäller kulturmiljön. Till exempel att en 

viktig värdebärare för bland annat 

världsarvet utgörs av stenmurar. Enligt 

MKB:n kapitel 5.2 Landskap, bebyggelse 

och kulturmiljö berörs inga stenmurar, 

men under Vegetation och djurliv i 

planbeskrivningen framgår att en stenmur 

ska korsas. En studie av historiska kartor 

ger svar på det kulturhistoriska värdet av 

muren och dess betydelse för världsarvets 

värden. 

Bifalles. Handlingarna har reviderats så 

att beskrivning av stenmurar är enhetlig. 

En stenmur som inte omfattas av 

biotopskyddet kommer att påverkas vid 

planerad exploatering. 

I Undersökning om betydande 

miljöpåverkan finns även 

bebyggelsemiljö, kyrkomiljön och 

biologiskt kulturarv ikryssade som värden 

som kan antas komma att påverkas av 

planen. Kyrkomiljön är beskriven i 

MKB’n men det framgår inte vilken 

påverkan som byggnationen kommer att 

ha på dess värden. Biologiskt kulturarv 

som eventuellt kan påverkas nämns inte i 

MKB’n liksom den del av radbyn som 

ligger i skärningen mellan vägarna. 

MKB:n har tagit upp det som påverkas av 

detaljplanen. Den del av radbyn som 

ligger i skärningen mellan vägarna 

påverkas endast i bulleravseende, därav 

planbestämmelse skydd1 och skydd2. 

 

Planbeskrivningens kapitel Landskap och 

bebyggelse avslutas med två 

sammanfattande punkter, som är tagna ur 

sitt sammanhang; 

• Sammantaget bedöms planförslagets 

påverkan på landskapet som liten negativ. 

• Sammantaget bedöms (preliminärt) 

planförslagets påverkan på kulturmiljön 

som obetydlig. 

 

 

Bifalles, handlingarna har reviderats. 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2021-10-14 
Dnr 

2018-238 
Sida 

7(33) 
 

 

I fråga om den sista punkten har begreppet 

kulturmiljö endast kommit att innefatta 

påverkan på fornlämning, vilket endast 

utgör en del av innebörden kulturmiljö. 

Odlingslandskapet är en förutsättning för 

kulturlandskapets och världsarvets 

grundläggande värden. Anläggning av en 

förbifart medför att odlingslandskapet 

klyvs på ett negativt sätt och tar mycket 

åkermark i anspråk. Länsstyrelsen har 

svårt att se att påverkan på kulturmiljön är 

obetydlig med hänsyn till att planförslaget 

inte går i linje med motiveringen för 

världsarvet och när det i 

kulturmiljöanalysen framgick att 

vägalternativet skulle ge en stor negativ 

påverkan på kulturmiljön. 

 

Det är av stor vikt att bedömningar görs 

utifrån ett helhetsperspektiv där påverkan 

ett värde/intresse inte bedöms lägre därför 

att ett annat intresse anses högre. Det 

måste vara transparant hur avvägningen 

mellan intressena (t ex kulturmiljö kontra 

samhällsekonomiska) är gjorda. 

De insatser som görs genom att ingen 

belysning tillförs får anses som positiva ur 

kulturmiljösynpunkt. 

       

Fornlämningar  

Den föreslagna förbifarten prövas i 

särskild ordning enligt Kulturmiljölagen 2 

kap. 

Noteras. 

Inkom 2021-05-31  

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras 

 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

I norra delen av planområdet finns en 

gemensamhetsanläggning, Södra Bårby 

ga:1. Lantmäteriet kan inte se att den 

behandlas i planbeskrivningen gällande 

upphävande/omprövning. 

Bifalles. Att gemensamhetsanläggningen 

ska omprövas är nu noterat i 

planbeskrivningen.  

 

OSÄKRA GRÄNSER 

Lantmäteriet vill upplysa om att det finns 

osäkra gränser i anslutning till 

planområdet. 

Noteras. Detta gäller ihopslagna skiften 

där gränsmarkeringar saknas, och har 

underordnad betydelse för denna 

detaljplan. Denna detaljplan följer ofta 
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naturliga gränser såsom dikeskant eller 

vägområde. 

PLANKARTAN 

Koordinater/koordinatkryss saknas. 

Bifalles. Koordinatkryss har tillkommit 

till granskningsskedet.  

Inkom 2021-06-08  

Trafikverket 

 

Vägar 

Statlig väg som berörs av planförslaget är 

väg 136.1 norr om planområdet samt väg 

942 genom Mörbylånga kyrkby väster om 

planområdet. 

 

Noteras. 

Kommunen anger att åtgärder kan behöva 

göras genom kyrkbyn för att ytterligare 

försvåra för bilister att ta den vägen samt 

att den planerade vägen blir huvudstråk 

för fordonstrafik. Det innebär att det blir 

väjnings- eller stopplikt för dem som 

kommer från norr eller söder på väg 942. 

Trafikverket medger inte att statliga vägar 

underordnas andra vägtyper. I det material 

som tidigare tagits fram anges att 

Kyrkbyvägen skulle bli återvändsgata 

eller beläggas med stopplikt, en sådan 

förändring förutsätter ett kommunalt 

övertagande av väg 942 i sin helhet. 

Noteras. Åtgärder på befintlig väg kan 

behövas för att styra in trafiken på den 

planerade förbifarten. Kommunen har för 

avsikt att ta över huvudmannaskapet för 

vägen genom kyrkbyn för att kunna göra 

dessa åtgärder. 

 

Förändrat väghållarskap föregås av 

prövning, kommunen bör ändå beakta 

möjligheterna att stödja ett sådant 

övertagande genom sin planläggning. 

Noteras. 

 

Trafikverket har nyligen genomfört 

åtgärder på väg 136.01, väg 942 samt 

Köpmangatan och Trollhättevägen i 

linje med den åtgärdsvalsstudie 

(Åtgärdsvalsstudie - Väg 942 genom 

Mörbylånga kyrkby, Ärendenummer: 

TRV 2018/130745) som nyligen tagits 

fram gemensamt med kommunen. 

Åtgärdsvalsstudien visar på 

alternativa lösningar för Guldfågelns 

behov som inte påverkar väg 942 i samma 

utsträckning som ni presenterat förslag till 

detaljplan. 

 

Noteras. I åtgärdsvalsstudien står att 

åtgärder planeras på väg 942, 

Köpmangatan och Trollhättevägen för att 

lösa problemet med trafiken på väg 942 

på kortare sikt, enligt åtgärdspaket 1 som 

Trafikverket förordar. Dessa åtgärder är 

nu genomförda. Det står även att denna 

lösning beräknas fungera så länge 

Guldfågelns miljötillstånd gäller, 

alternativt i cirka 10 år, räknat utifrån den 

expansionstakt som Guldfågeln haft de 

senaste åren. 

Det står vidare att det även behövs en 

lösning på lång sikt och att en 

detaljplane- eller vägplaneprocess som 

kan ta flera år. Eftersom Trafikverket 

meddelat kommunen att ni inte kommer 
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att ta fram en vägplan har nu kommunen 

därför startat en detaljplaneprocess. 

Anslutning 

Detaljplanen innehåller en anslutning till 

statlig väg. I detaljplaneprocessen tar 

Trafikverket ställning till anslutningens 

placering samt val av korsningstyp. I god 

tid före genomförandet ska sedan kontakt 

tas med Trafikverket som ska godkänna 

detaljutformningen för anslutningen. Att 

kontakt ska tas med Trafikverket 

samt att Trafikverket ska godkänna 

detaljutformningen för anslutningen ska 

framgå av detaljplanens 

genomförandebeskrivning. Trafikverket 

ställer krav på bl.a. anslutningens 

geometri och bredd, lutning, 

vattenavrinning etc. Anslutningen ska 

utformas enligt vid tidpunkten för 

genomförande gällande VGU (Vägar 

och gators utformning). Kontakt med 

Trafikverket, inför genomförandet, sker 

via formuläret för ansökan om 

utfart, som du finner på Trafikverkets 

hemsida (www.trafikverket.se). Ange i 

ansökan i vilken detaljplan anslutningen 

tidigare behandlats samt Trafikverkets 

ärendenummer. 

 

 

Bifalles, handlingarna revideras. 

 

Frågor om åtgärder vid korsningen 

Kyrkbyvägen och Trollhättevägens 

förlängning och eventuell flytt av korsning 

behöver belysas utifrån tidigare 

synpunkter om övertagande av väg. 

 

Noteras.  

Planen genomförs för att förändra redan 

befintlig trafiks flöden och vägval vilket 

kan komma att förändra hur de statliga 

vägarna nyttjas. Ökad trafik kan medföra 

behov av åtgärder på det statliga vägnätet 

och dess anslutningar till väg 136.01 och 

väg 942. Trafikmängd och flöden 

påverkar bland annat val av korsningstyp, 

behov av extra körfält etc. 

I planbeskrivningen anges att; ”den 

planerade vägen innebär att trafikflödena 

även utanför planområdet kan komma att 

påverkas” samt att ”fler kommer troligen 

välja att köra väg 136 norrut genom 

Skogsby istället för som idag ta 

Runsbäcksvägen genom Färjestaden”. 

Noteras. Planförslaget i sig leder ej till en 

ökning av trafiken, men skulle kunna leda 

till en omfördelning av trafik. Detta 

skulle kunna skapa ett något jämnare 

flöde av trafik mellan väg 943 och väg 

136, jämfört med idag där trafikflödet är 

högre på väg 943.  

I planbeskrivningen står det sedan 

tidigare att ”Detta kan innebära att 

åtgärder på sikt kan behöva göras i t.ex. 

Bengtstorp där väg 136.01 kommer ut på 

väg 136.”  

I kommunens översiktsplan finns en 

förbifart förbi Skogsby utpekad. 
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För att Trafikverket ska kunna ta ställning 

till hur våra anläggningar påverkas av 

planförslaget måste kommunen redovisa 

beräknad trafikalstring och 

flödesfördelning. Den tänkta 

förlängningen på trafiken från 

nu föreslagen väg mot väg 136 kan till 

exempel innebära ett behov av 

siktfrämjande åtgärder i samband med 

ökad trafik. Det är också förenat med en 

del besvär att öka den tunga trafiken 

genom Skogsby som har mer 

begränsningar i vägnätet än väg 943 

genom Färjestaden där vissa åtgärder för 

de oskyddade trafikanterna gjorts. Av 

redovisningen ska framgå hur 

planförslaget påverkar det omgivande 

vägnätet och vilka åtgärder som kan 

krävas. För åtgärder som rör statliga 

anläggningar ska krav och råd enligt VGU 

följas. 

 

 

 

 

 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess 

anslutningar, till följd av en exploatering, 

ska bekostas av kommunen och/eller 

exploatören. Om sådana åtgärder blir 

nödvändiga ska, innan detaljplanen föres 

till antagande, ett finansierings- och 

genomförandeavtal tecknas mellan 

kommunen och Trafikverket. 

 

Noteras. Trafikverket har dock tidigare 

yttrat sig positivt om att omleda trafiken 

från väg 943 till väg 136. 

I tidigare nämnda ÅVS har Trafikverket i 

åtgärdspaket 1 med en  omledning av 

Guldfågelns transporter till/från 

anläggningen via väg 136.1 och väg 136. 

Det står även; ”Åtgärden är inte bara 

aktuell för att avlasta väg 943 utan kan 

också ses i ett större perspektiv. I 

dagsläget finns det vissa problem med 

Trafikplats Färjestaden, som ansluter till 

Ölandsbron och vidare till Kalmar och 

fastlandet. En omledning till väg 136 som 

ansluter till Ölandsbron vid Trafikplats 

Algutsrum är att föredra. En sådan 

omledning är positiv för såväl 

trafiksäkerheten som tillgängligheten och 

framkomligheten.”  

I Trafikverkets yttrande på samråd 2 för 

planprogram för  Färjestaden 1:153 m fl 

(daterat 180124) står att: 

”Den trafikutredning som bifogats 

planprogrammet visar olika möjligheter 

att styra om genomfartstrafiken på väg 

943 och därigenom minska 

barriäreffekterna. Flera av dessa förslag 

bygger på att trafiken leds om på andra 
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vägar i Färjestaden vilket snarast endast 

leder till att man förskjuter 

barriäreffekter, buller m.m. till andra 

delar av samhället. 

Då det till stor del är den tunga 

genomfartstrafiken som anges vara ett 

problem och då en icke obetydlig del av 

denna genereras av ett företag, 

Guldfågeln anser inte Trafikverket att en 

omledning av trafiken genom annan del 

av centrala Färjestaden löser problemet. 

Trafikverket anser att en långsiktig 

lösning bygger på att man först måste 

förbättra 136:an med t.ex. någon typ av 

förbifart Skogsby, förbättra korsningen 

136/nedfarten till Mörbylånga och få till 

förbifart Kyrkbyn så vi har en attraktivare 

136:a (Hanteras i så fall genom Regional 

transportplan och med kommunal 

medfinansiering) Fram till dess är det 

svårt att inte se 943 som en mycket viktig 

väg för såväl gods som 

arbetspendling/persontrafik.” 

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i 

sin helhet planeras och utformas så a 

riksdagens fastställda riktlinjer för 

trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 

åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 

bekostas av kommunen och/eller 

exploatören. 

 

Noteras. Detta fanns med i 

samrådshandlingarna. En bullerutredning 

togs fram till samrådsskedet som visar på 

var bullerskydd kommer att anläggas. Det 

stod även i planbeskrivningen tillhörande 

samrådsskedet att kommunen bekostar 

detaljplanens genomförande.  

Till granskningsskedet har en fördjupad 

bullerutredning tagits fram som visar på 

bullerskyddets exakta dimensioner. 

            

Inkom 2021-06-17 

Socialnämnden 

 

Socialnämnden har inga synpunkter. Noteras. 

  

Inkom 2021-09-14 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme  

Synpunkter från Taxefinansiering - 

VA/Fjärrvärme: 
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Enligt VA-planen skall vi bygga ut 

kommunalt VA till Mysinge och Södra 

Bårby år 2023-2024. 

Sträckningen av den här vägen kan 

sammanfalla väl med våra behov av 

ledningsdragning. Troligen vill vi lägga 

ledningarna i samband med den här 

entreprenaden. 

 

 

 

Noteras. Denna information har tillförts 

planbeskrivningen. 

lnkom 2021-06-18 

E.ON. 

       

E.ON Energidistribution  AB (E.ON) har 

tagit del av inkomna handlingar i ovan 

rubricerat ärende och har följande 

synpunkter. 

Inom området har E.ON markförlagd låg- 

och mellanspänningskabel, samt en 

mellanspänningsluftledning, se bifogad 

karta. 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kabelvisning 

beställs kostnadsfritt i fält via vår 

kundsupport  0771-22 24 24, se även vår 

hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-

ledningar-och-djur/grava-nara-

ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller 

annan anläggning så som staket eller 

plank inte utan ledningsägarens  

medgivande och lämnade instruktioner 

uppföras på närmare avstånd än 3 meter 

från markkabeln. Inte heller får utan 

ledningsägarens  medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför 

markkabeln,  så att reparation och 

underhåll försvåras. 

Noteras. Innan markarbete påbörjas 

kommer kabelvisning beställas.  

 

Mellanspänningsluftledningen enligt ovan 

är planerad för rasering, men så länge 

luftledningen står så omfattas denna av 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter,  

ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK FS 

2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar 

bland annat höjd över mark, avstånd från 

ledning till byggnad, brännbart upplag och 

parkeringsplatser. För att kunna bibehålla 

ledningarna måste ovannämnda 

Noteras. E.ON har per mejl (30 juni 

2021) svarat: ”Eftersom luftledningen 

kommer att raseras inom snar framtid så 

kan ni bortse från restriktioner/regler som 

berör luftledningen och markhöjd under 

luftledningen.”  
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föreskrifter följas. Det får inte göras avkall 

på el, person eller driftssäkerhet 

Markhöjden får ej förändras (höjas) under 

eller invid ovannämnda  luftledningar. 

Utan ledningsägarens medgivande  får inte 

närmaste vägkant förläggas närmare än 10 

meter från luftledningsstolpe  eller stag. 

Avståndet är satt för att arbete runt stolpen 

ska kunna utföras utan att ledning 

påverkas, samt att arbete på väg ska kunna 

utföras utan att stolpe och stag påverkas 

av underminering i marken. Vid vägens 

utformning måste kontakt tas med lokalnät 

för dialog om byggnation, kontakt kan tas 

med Anders Runberg, E.ON 

Energidistribution  AB, tfn 0725- 05 23 

72, alternativt Kamaran  Eliassi, E.ON 

Energidistribution  AB, tfn. 0724- 52 60 

78. 

För arbete under och bredvid 

kraftledningar gäller särskilda 

bestämmelser och både Elsäkerhetsverket  

starkströmsföreskrifter  och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 

iakttas. Därför måste, i god tid innan 

arbete i närheten av strömförande 

friledning ledningsbevakning beställas via 

E.ONs kundsupport, tfn 0771-22 24 24, se 

även bifogad handling ''Arbete nära 

friledning". 

Eventuella kostnader i samband med 

planens genomförande så som flyttningar 

eller ändringar av våra befintliga 

anläggningar bekostas av exploatören, 

vilket bör framgå  av 

genomförandebeskrivningen. 

Noteras. Det står sedan tidigare under 

genomförande i planbeskrivningen att 

”Om ledningar behöver flyttas står 

Mörbylånga kommun för dessa 

kostnader.” 

Inkom 2021-06-18 

Skanova 

 

Skanova har inget att erinra mot 

detaljplanen. Skanovas 

teleanläggningar/rättigheter berörs 

inte/påverkas inte av rubricerat 

planförslag.  

Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda 

telekablar för att möjliggöra exploatering 

Noteras. 

 

 

 

Noteras. Det står sedan tidigare under 

genomförande i planbeskrivningen att 

”Om ledningar behöver flyttas står 
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förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas 

digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta 

https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via 

https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta 

Nätcenter för det aktuella området på tfn 

(vxl): 020 - 50 50 00 

Mörbylånga kommun för dessa 

kostnader.” 

Inkom 2021-06-22 

LRF Lantbrukarnas Riksförbund 

Region Sydost 

 

 

LRF Sydost är väl införstådda med 

behovet och nödvändigheten av en 

förbättring av trafiksituationen i 

Mörbylånga kyrkby. Det föreslagna 

alternativet i detaljplanen tar dock alltför 

mycket jordbruksmark i anspråk. 

Noteras. 

Förbättringen måste göras med minsta 

möjliga intrång enligt miljöbalkens 

bestämmelser.  Miljöbalken slår fast att 

"Jord- och skogsbruk är av nationell 

betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen  

och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk." 

Miljöbalken  1998:808, 3 kap, 4 §. 

Noteras.  

Den föreslagna dragningen påverkar också 

arronderingen av marken på ett negativt 

sätt. I ett tidigt skede i processen har 

alternativa dragningar av vägen utretts, 

bland annat alternativ där vägen dragits 

öster om byn, i kanten av åkermarken. En 

sådan dragning skulle ta betydligt mindre 

åkermark i anspråk och skulle inte 

påverka arronderingen av marken. LRF 

förordar ett alternativ som tar minst 

jordbruksmark i anspråk vid byggande av 

vägen. 

Noteras. Kommunen har utrett olika 

alternativ. Vägalternativet precis öster om 

byn skulle även det ta jordbruksmark i 

anspråk. Skälen till att vägalternativet 

precis öster om byn har förkastats är 

främst att olägenheten som nuvarande 

trafikmiljö har för de boende ej löses i 

detta alternativ. Olägenheten för de 

boende flyttas endast från en sida av 

fastigheterna till en annan. Utöver det 

bedömdes en sådan vägsträckning, där 

det blir två parallella vägar, inte passa in i 

landskapets karaktär. Utöver det skulle 

vägdragningens närhet till bostäderna 
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medföra en stor olägenhet för närboende 

vad gäller bullernivåer. Detta alternativ 1 

skulle även innebära en mindre trygg 

miljö för de boende, med en väg på 

vardera sida av fastighetsgränsen och ha 

en negativ inverkan på radbyn som 

kulturmiljö. Vad gäller framtida 

trafikflöden ansågs det även mer 

fördelaktigt att flytta vägen österut för att 

skapa ett jämnare flöde av trafik mellan 

väg 943 och väg 136 vidare norrut.  

Inkom 2021-06-01 

Mörbylånga Jaktvårdskrets 

 

Mörbylånga jaktvårdskrets som aktivt 

arbetar med vilt och naturvården i 

Mörbylånga kommun vill lämna följande 

synpunkter. 

 

       

Vi har under långa tider arbetat med natur 

och biotopvård lokalt, bland 

annat tillsammans med Mörbylånga 

kommun i ett par naturvårds LONA-

projekt för att öka naturvärdena i 

kommunen och på södra Öland. 

Bland andra är rapphöns och ängshökar 

inkluderade i dessa insatser. 

Förutom det olämpliga i att konfiskera 

bördig jordbruksmark för att bygga 

väg så är den nya föreslagna sträckningen 

-över mark där både rapphöns och 

ängshök häckar. Det kan inte vara 

förenligt med god natur och biotopvård. 

 

Noteras. En naturvärdesinventering har 

nu framtagits. 

Inga rapphönor noterades under 

inventeringen.  

Vid inventeringen noterades fem 

individer av ängshök. Arten har övergått 

från att häcka i de öländska tokmiljöerna 

till jordbruksmark, främst vallodlingar. 

Detta medför stora risker med tanke på 

den tidiga skörd av vallgröda som görs, 

ofta redan i slutet av maj vilket är 

förödande för häckningen. Arten är dock 

inte i någon större utsträckning ortstrogen 

utan byter boplats mellan åren. 

Sannolikheten att samma plats ska utgöra 

boplats kommande år är alltså liten och 

beror också på vilken gröda som odlas i 

området. 

Den tidigare föreslagna sträckningen där 

vägen skulle löpa längs fastigheternas 

östra gräns, alltså närmare befintlig väg 

skulle ha en betydligt lägre negativ 

inverkan på de redan känsliga stammarna 

av rapphöns men framför allt för 

ängshöken. 

 

Att dra tung trafik och pendeltrafik rakt 

igenom värdefulla biotoper för 

känsliga arter känns inte lämpligt och vi 

lägger oss emot förslaget om ny 

Noteras. 

 

 

 

 

Som hänsynstagande till ängshökens 

eventuella förekomst i området vid 

genomförandet av detaljplanen föreslås 

att byggstart inte får ske under 

häckningsperioden, 1 maj – 15 aug, om 
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sträckning så som den föreslås i denna 

plan. 

 

det finns tecken som visar på att 

ängshöken gör häckningsförsök i 

området. 

Samma åtgärdsförslag gäller som 

hänsynstagande till rapphönans 

eventuella förekomst i området, vars 

häckningsperiod är mellan slutet av mars 

– slutet av juli (SLU, 2020). 

En inventering av ängshök och rapphöna 

bör därför genomföras innan exploatering 

påbörjas i området, för att avgöra om 

ängshök och/eller rapphöna gör 

häckningsförsök i området. Inventeringen 

bör genomföras under en period som 

täcker in början av de båda arternas 

häckningsperioder.  

Inkom 2021-06-18 

Mörbylånga hembygdsförening 

 

Mörbylånga hembygdsförening har tagit 

del av rubr. förslag och har inget att erinra 

mot detta. 

 

Noteras. 

Vi har också fått tillfälle att avge förslag 

till namn på vägen och har följande tre 

förslag. 

 

Noteras. Tack för namnförslagen. 

Namnet på nya vägen kommer fastställas 

senare i planprocessen. 

Borrumvägen. Motivering: I mycket 

gammal tid fanns en festplats nedanför 

Bårby, dit ungdomarna gick för att möta 

våren och fira pingsthelgen. Upphörde på 

1700-talet. 

 

       

Mörbylångadalsvägen. Motivering: 

Nedanför Bårby låg en järnvägsstation, 

som hette Mörbylångadalen. Där fanns 

också en festplats med dansbana, som 

hette Mörbylångadalen. Vägen går ju 

också genom en del av Mörbylångadalens 

jordbrukslandskap. 

 

       

Fraktvägen. Vägnamnet finns redan på 

den väg, som går in söderifrån till 

Guldfågeln från Trollhättevägen. 

Förslaget är att Trollhättevägen slutar vid 

infarten till Guldfågeln. Fraktvägen 

fortsätter österut och blir då namnet på 

hela vägen från Guldfågeln fram till 

anslutningen mot vägen Bårby-

Mörbylånga. 
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Inkomna skrivelser från sakägare Kommunens kommentarer 

Inkom 2021-05-28  

Har tagit del av ert planförslag och har 

följande synpunkter: 

När man talar om förbifart så är det 

egentligen en förbifart runt halva byn, den 

del som ligger norr om kyrkan har man 

helt negligerat. Som framgår av den 

genomförda trafikmätningen, sid 16, så är 

problemen där dubbelt så stora som i den 

södra delen av byn. Antalet fordon är 

nästan exakt dubbelt stort som i den södra 

delen av byn och, vad som inte syns i 

utredningen, de framförs också dubbelt så 

fort. 

Noteras. 

I samband med att den nya vägen tas i 

bruk så måste det vidtagas radikala 

åtgärder för att styra trafikflödet så att det 

inte även i fortsättningen belastar den 

norra delen av bygatan. Ett första steg 

borde måste vara att ansluta den nya 

vägen med en kurva in mot väg 136 enligt, 

bif bild, så att trafiken på ett naturligt sätt 

leds upp mot ”den övre vägen”. Gärna 

kompletterat med ”vänstersväng 

förbjuden” för den söderifrån kommande 

trafiken. 

 

Tanken med planförslaget är bland annat 

att vägdragningen ska möjliggöra ett 

jämnare flöde av trafik mellan väg 943 

och väg 136 vidare norrut. Guldfågeln 

har för avsikt att teckna avtal med sina 

transportföretag om att de ska nyttja väg 

136.  

Trafikskyltar regleras ej i detaljplan utan 

genom lokala trafikföreskrifter.  

 

Maxhastigheten för vägen från kyrkan 

förbi Kulltorp fram till Gyngevägen bör 

vara högst 50 km/h. Sträckan bör förses 

 

Tack för synpunkterna. Dessa har  

meddelats till kommunens avdelning för 

gator och service vilka kontaktar 
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med fartkameror både före och efter 

avtagsvägen till köpingen, gärna också 

dynamiska gupp. 

Trafikverket om de finner det lämpligt. 

Det är Trafikverket är huvudman för väg 

943. Kommunens avdelning för gator och 

service har tidigare ansökt om 40 km/h 

för sträckan söder om Mörbylångas 

infotavla via remiss till trafikverket, som 

då sade nej. 50 km/h kan man bara ha 

utanför tätbebyggt område, enligt 

regelverk. 

Inkom 2021-06-04  

All mark på fastigheterna är utarrenderat 

genom jordbruksarrende. Arrendatorn och 

fastighetsägaren önskar förslag på 

ersättning och ersättningsmark för det 

betydligt utökade vägområdet samt en 

tidsplan innan ställning kan tas i ärendet. 

 

Förslag på ersättningsmark är f.d. banvallen 

som redan brukas idag men som ägs av 

kommunen. Ersättning kan även komma att 

ges. 

Enligt preliminär tidplan kan planen vinna 

laga kraft i april 2022 (om inga 

överklaganden inkommer). Då kan vägen 

anläggas hösten 2022. 

 

Inkom 2021-06-07  

Första funderingen gäller 

dikningsföretaget Södra o Norra Bårby, 

Mörbylånga och Beteby. 

Hur stor andel i dikningsföretaget kommer 

Mörbylånga kommun att stå för efter ett 

eventuellt vägbygge?  

Enligt mitt minne har kanalen tidigare 

rensats från den västra sidan pga. mindre 

nivåskillnad och färre hinder(dikesögon). 

Förmodligen blir en rensning från östra 

sidan kostsammare. Hur löser man en 

sådan fråga? 

Kontakt har tagits med dikningsföretagets 

ordförande. Enligt ordföranden kan 

frågan om andelar kan lösas senare, inför 

vägens anläggande. Samråd kommer att 

ske med dikningsföretaget inför 

genomförandet av detaljplanen. Då 

kommer även frågan om rensning av 

diket att gås igenom. Därefter kan 

ansökan om förändring av andelar i 

dikningsföretaget göras.  

Till planbeskrivningens genomförandedel 

tillförs: Samråd kommer att ske med 

dikningsföretag Södra och Norra Bårby, 

Mörbylånga och Beteby, angående 

förändring av andelar i dikningsföretaget 

och skötsel av diket. 

 

En andra synpunkt är att jag inte kan se 

några avfarter till fälten från den ev. nya 

vägen. Hur har Ni tänkt i den frågan? 

 

 

 

 

 

 

 

Avfarter går att anlägga utan att de tas 

upp i detaljplanen eftersom detta görs på 

markägarnas egna mark. Om avfarter 

önskas av markägare kan detta gås 

igenom i den slutgiltiga projekteringen av 

vägen innan vägen anläggs. Samråd 

behöver hållas med markägare innan 

vägen anläggs.  

Till planbeskrivningens genomförandedel 

tillförs:  I samband med kommande 
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En tredje synpunkt som inte, vad jag har 

kunnat se, nämnas någonstans, är 

förändringen av landskapsbilden. Jag 

tänker då på utsikten från landborgen och 

då främst från Bårby Borg. 

En väg mitt i den så välkända 

Mörbylångadalen, i nord-sydlig riktning, 

med en ganska stor andel 

tunga och höga fordon. Varför nämns inte 

det? 

projektering är det viktigt att trafiksäkra 

och tillfredsställande anslutningar till 

berörda jordbruksfastigheter tillskapas 

utmed ny trafikled, i samråd med berörda 

markägare. 

Oavsett var vägen anläggs öster om 

kyrkbyn kommer landskapsbilden att 

påverkas i viss mån, dock kommer inga 

siktlinjer att skäras av utan det öppna 

landskapet består.  

 

 

 

Inkom 2021-06-21  

Vi har flera invändningar mot förslaget på 

en ny väg förbi Mörbylånga kyrkby. Rent 

generellt tycker vi att premisserna är 

oklara och konsekvenserna inte tillräckligt 

utredda. Vi skulle vilja se en kostnads-

/nyttoanalys för hela projektet, där man 

tittar på hur mycket detta kommer att 

kosta kommunens invånare, kontra den 

förväntade nyttan. Inte bara i ekonomiska 

termer, utan även utifrån ett 

miljöperspektiv och med tanke på den 

allmänna livskvaliteten. Ni säger att det 

ska vara en väg för framtiden, men hur 

kommer denna framtid att se ut? Om 

förbifarten skulle byggas måste de många 

negativa effekter som redan har påtalats 

(t.ex. i er egen undersökning om 

betydande miljöpåverkan) vägas upp av 

något verkligt positivt för många, inte 

endast för företag X och ett fåtal andra 

intressenter. Kommer det i framtiden att 

vara önskvärt eller ens tillåtet med tung 

trafik i hög fart genom känslig och 

världsarvsskyddad miljö? Är det en 

lämplig plats att bedriva storskalig 

industriproduktion på? Vad händer om 

företag X bestämmer sig för att lägga ner 

sin verksamhet? För att vi ska kunna ta 

ställning till ett eventuellt beslut måste 

alla dessa faktorer ha utretts och 

redovisats på ett tillfredsställande sätt. 

Kommunen har i dagsläget ont om mark 

att erbjuda verksamheter som vill etablera 

sig i kommunen. Om ett företag skulle 

lägga ner sin verksamhet i detta område 

kan marken därför erbjudas andra företag 

i framtiden då verksamhetsområdet 

kommer finnas kvar. 

Syftet med denna detaljplan är även att 

bidra till en bättre boendemiljö i kyrkbyn 

när trafiken minskar på den befintliga 

bygatan. Detta i linje med kommunens 

översiktsplan som nämner att i det fall en 

ny vägdragning blir aktuellt, ska vägen 

ligga på tillräckligt avstånd från befintlig 

bebyggelse för att inte störa de boende i 

kyrkbyn. 

Vad gäller världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap  är detta ett levande 

världsarv, förändringar är därför möjligt. 

Intressena av ett levande näringsliv med 

arbetsplatser på landsbygden, samt en 

säker och trygg trafikmiljö står här i viss 

mån i konflikt med intresset av att bevara 

odlings- och kulturmiljölandskapet. 

Mörbylånga kommun gör bedömningen 

att detaljplanen är ett rimligt avvägande 

mellan de olika utpekade intressena på 

platsen och i kommunen som helhet på 

det sätt som beskrivs i kommunens 

översiktsplan.  
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Vi skulle i detta sammanhang även vilja 

framhålla några konkreta punkter 

avseende det nuvarande förslaget: 

      

Bullernivåerna riskerar att bli betydligt 

högre än beräknat. Den tänkta vägen är för 

rak och lättkörd och skulle innebära att 

många fordon inte kommer att hålla 

hastighetsbegränsningarna. Det ser vi 

redan i dag då många fordon kör genom 

byn i mycket höga hastigheter, ofta vid 

udda tider på dygnet, trots en 

maxhastighet på 40 km/h. Enligt 

beräkningarna i underlaget är det bara två 

fastigheter som kommer att drabbas av 

högre bullernivåer till följd av den nya 

vägen, medan vissa antas få lägre buller 

när trafiken leds om till den nya vägen. 

Detta är föga sannolikt eftersom de 

simuleringar som gjorts för att beräkna 

förväntad bullernivå inte tar hänsyn till att 

många fordon i praktiken kommer att 

överskrida den tillåtna 

hastighetsbegränsningen, och därmed ge 

upphov till betydligt högre bullernivåer 

för alla som bor i området. Det faktum att 

vägen är tänkt att ligga 2 meter över 

marknivå utan skyddande barriärer 

kommer dessutom att leda till mer buller 

för alla i som bor öster om vägen genom 

kyrkbyn, och detta även om en 

maxhastighet på 80 km/h iakttas. 

Polisen har som uppgift att kontrollera att 

fordon framförs i rätt hastighet. Det finns 

även möjlighet till fartdämpande åtgärder 

såsom gupp om detta är ett problem. 

Fartkamera är tyvärr inte möjligt i detta 

fall då dessa endast uppförs vid statliga 

vägar. 

Vägen ligger på så stort avstånd ifrån 

majoriteten av bostadsfastigheter i 

kyrkbyn att buller inte kommer att vara 

ett problem. Vid två fastigheter kommer 

erforderliga bullerskydd uppföras av 

kommunen.  

De bullerminskande åtgärderna är 

otillräckliga. De bullerplank som planeras 

i den nya korsningen är inte tillräckliga för 

att lösa bullerproblemet. För vår del skulle 

ljudet och ljuset från fordon som kommer 

norr/österifrån (där vägen har högre 

marknivå) inte avhjälpas med ett 

bullerplank endast i korsningen. Vi har 

sovrum och uteplats mot nordost och den 

glesa talldungen ger inget skydd. Det 

skulle krävas bullerskydd längs hela 

tallskogen i öst/västlig riktning, och längs 

skogskanten söderut. Det skulle även 

krävas åtgärder för att minska risken för 

att hastighetsbegränsningen överskrids 

(fartgupp, upphöjd korsning, fartkameror, 

ändrade företrädesregler…). I förslaget 

nämns heller inget om uppföljande 

bullerstudier för att kontrollera att de 

En fördjupad bullerutredning har nu 

tagits fram och område för bullerskydd 

har utökats i plankartan. Enligt 

planbestämmelser skydd1 och skydd2 ska 

bullerskärmen ha en total längd på 81 

meter. Bullerskärm med annan höjd, 

placering och längd ska också anses vara 

lämplig om den åstadkommer lämplig 

bullerdämpande effekt för 

omkringliggande bostadsfastigheter. 

Hastighetsdämpande åtgärder regleras 

genom lokala trafikföreskrifter. 

Uppföljande trafikmätning och  

bullerstudier är möjliga att utföra, det går 

bra att kontakta kommunen om störning 

upplevs. 
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faktiska bullernivåerna inte överskrider de 

förväntade om vägen väl byggs. 

Maxhastigheten bör sänkas och vägens 

sträckning justeras. Vi tycker att det är 

märkligt att föreslå en maxhastighet på 60 

km/h så nära bostadshus och en korsning 

där sikten är skymd av bullerskydd. Senast 

från punkten där vägen svänger ner mot 

byn österifrån bör hastigheten sänkas till 

40 km/h med hastighetsbegränsande 

hinder och fartkontroller. Det är ju för 

övrigt den hastighetsgräns som gäller vid 

den nuvarande trevägskorsningen. Vägens 

sträckning västerut bör också ses över. 

Inte nog med att den delar ett skifte i två, 

den är uppenbart planerad för att (tung) 

trafik ska kunna köra så obehindrat som 

möjligt, med alla de negativa 

konsekvenser det får. Det är inte bara 

bullret som kommer att öka, utan även 

luftföroreningarna kring vägen. Det känns 

inte särskilt modernt och framåtblickande. 

Hastighet regleras ej i detaljplanen utan 

genom lokala trafikföreskrifter. Tanken är 

att förbifarten ska bli huvudled. 

Byggs vägen bör den befintliga kyrkvägen 

stängas av för genomfartstrafik. Endast då 

kommer det att bli en lugnare, säkrare och 

hälsosammare boendemiljö i byn. Med det 

nuvarande förslaget kommer många att 

fortsätta att använda kyrkvägen av 

gammal vana och för att slippa ta en 

omväg, och de kommer att köra lika fort 

och farligt som de gör idag. En 

avstängning av vägen är inget som direkt 

skulle gynna oss, eftersom mer trafik 

skulle ledas förbi österut, men det skulle 

innebära en bättre situation för byn som 

helhet, förutsatt att hastigheten hålls nere. 

Åtgärder på befintlig väg 942 genom 

kyrkbyn kan behövas för att styra in 

trafiken på den planerade förbifarten. 

Kommunen har för avsikt att ta över 

huvudmannaskapet för den befintliga 

vägen för att kunna göra dessa åtgärder. 

Åtgärder som komma att bli aktuella är 

exempelvis avsmalning med refuger 

och/eller vägskylt med förbjuden 

genomfartstrafik alternativt förbjuden 

genomfartstrafik för tunga fordon. Detta 

kommer regleras genom lokala 

trafikföreskrifter. 

Inkom 2021-06-22  

Som markägare med odlad mark både norr 

och söder om kyrkan med 

brukningscentrum i Risinge vill vi anföra 

följande. 

      

Vi upplever att förberedelsearbeterna  

inför liggande förslag är otillräckliga. 

Ingen  redovisning av trafikflödet har 

gjorts och inga kostnader har visats mer än 

en rund summa. 

Noteras. I bullerutredningen som 

medföljde samrådshandlingarna fanns 

siffror för framtida trafik (år 2026) med. I 

planbeskrivningen fanns även nutida 

trafikflöde redovisat. Ny trafikmätning 

har gjorts under sommaren och ny 

trafikdata för nutid och framtid (år 2040) 
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har beräknats och finns nu med i 

granskningshandlingarna. 

Vårt förslag är att behålla nuvarande väg. 

Minst 30 fastigheter i kyrkbyns södra del 

har bytt ägare  sedan industriområdet 

etablerades så köparna har varit väl 

medvetna om trafikläget. 

Noteras.  

Som andra alternativ kan ny väg  anläggas 

direkt öster om byn. Då sparas värdefull 

åkermark och troligtvis en stor summa 

pengar då den sträckningen blir väsentligt 

kortare. Om kommunens förslag realiseras 

kommer värdefull åkermark att ödeläggas 

för all framtid. 

 

Noteras. Skälen till att vägalternativ 1 har 

förkastats är främst att olägenheten som 

nuvarande trafikmiljö har för de boende 

ej löses i detta alternativ. Olägenheten för 

de boende flyttas endast från en sida av 

fastigheterna till en annan. Utöver det 

bedömdes en sådan vägsträckning, där 

det blir två parallella vägar, inte passa in i 

landskapets karaktär. 

Utöver det skulle vägdragningens närhet 

till bostäderna medföra en stor olägenhet 

för närboende vad gäller bullernivåer. 

Alernativ 1 skulle även innebära en 

mindre trygg miljö för de boende, med en 

väg på vardera sida av fastighetsgränsen 

och ha en negativ inverkan på radbyn 

som kulturmiljö. Vad gäller framtida 

trafikflöden ansågs det även mer 

fördelaktigt att flytta vägen österut för att 

skapa ett jämnare flöde av trafik mellan 

väg 943 och väg 136 vidare norrut. 

Hur är det tänkt att flytta all trafik till den 

tänkta vägen? Man bör betänka att 

bygatan är livsnerven inte bara för 

kyrkbyns invånare  utan även för byarna 

Beteby, Risinge mfl. 

Åtgärder på befintlig väg 942 genom 

kyrkbyn kan behövas för att styra in 

trafiken på den planerade förbifarten. 

Kommunen har för avsikt att ta över 

huvudmannaskapet för den befintliga 

vägen för att kunna göra dessa åtgärder. 

Åtgärder som komma att bli aktuella är 

exempelvis avsmalning med refuger 

och/eller vägskylt med förbjuden 

genomfartstrafik alternativt förbjuden 

genomfartstrafik för tunga fordon. Detta 

kommer regleras genom lokala 

trafikföreskrifter. 

Vi hoppas att de  styrande i Mörbylånga 

kommun inser vad en väg i liggande 

förslag kostar i både pengar och 

miljöpåverkan, och låter sunt förnuft tala 

vid beslut i frågan. 

Noteras. 
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Inkom 2021-06-22  

Vi motsätter oss med självklarhet och 

bestämdhet den föreslagna dragningen av 

en eventuell väg österut över 

odlingslandskapet Södra Ölands 

Världsarv. 

Noteras. 

Undertecknade ställer sig negativa till 

förslaget av de skäl som anges nedan. 

      

Bakgrund 

Undertecknade bedriver växtodling om 

cirka 330 ha med grödorna vall, bönor, 

potatis, ärtor, raps och olika spannmål på 

bland andra fastigheterna x och x som 

berörs i detaljplaneförslaget. Den aktuella 

åkermarken består av mullrik mellanlera 

och klassas som en av Sveriges bästa 

jordar. 

      

 

Följande faktorer bidrar enskilt eller 

sammantaget till att detaljplaneförslaget 

bör avvisas eller arbetas om: 

      

• Kommunen har inte varit lyhörda för 

förslag på alternativa dragningar av vägen 

som lyfts fram och vilka skulle innebära 

minskade ingrepp i åkermarken. 

Noteras. Flertalet alternativ till 

utformning och placering av en ny 

vägsträckning har utretts. 

• Förslaget innebär att två gånger mer 

åkermark tas i anspråk än om vägen till 

exempel placeras längre västerut intill 

kyrkbyn. Lösningen blir således mycket 

dyrare. Eftersom husen i kyrkbyn ligger i 

västra delen av tomterna mot befintlig 

väg, skulle trafiksäkerheten och 

bullernivåerna kunna förbättras med en 

dragning av nya vägen intill kyrkbyn. 

Noteras. Vid en placering av vägen vid 

kyrkbyns östra fastighetsgränser skulle 

den totala vägsträckan bli cirka 1,4 km. 

Den sträckningen är dock inte i linje med 

kommunens översiktsplan som nämner 

att i det fall en ny vägdragning blir 

aktuellt, ska vägen ligga på tillräckligt 

avstånd från befintlig bebyggelse för att 

inte störa de boende i kyrkbyn. I aktuellt 

planförslag är vägsträckan ca 2 km lång. 

Dragningen av vägen i förslaget klyver 

fastigheter och lämnar små delar vilket 

kraftigt försvårar brukandet och värdet på 

de kvarvarande delarna. Detta trots att det 

i planförslaget och 

miljökonsekvensanalysen anses att 

dragningen sker i kanten av åkermark och 

fastigheter vilket är helt fel. Odling av 

specialgrödor som bönor och potatis 

ställer stora krav på fältens beskaffenhet. 

Noteras. Kommunen bedömer att ett 

rationellt brukande av marken fortfarande 

är möjligt. Ersättning kommer att lämnas 

till markägare. 
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Ytterligare försämring av den nationellt 

redan låga självförsörjningsgraden av 

livsmedel. 

Noteras. Kommunen bedömer inte att 

detta påverkar självförsörjningsgraden i 

större utmärkelse. 

Försämrade förutsättningar för den gröna 

näringen som sysselsätter många företag 

på Öland året runt till skillnad mot många 

säsongsberoende företag. 

Noteras. Ersättning kommer att lämnas 

till markägare. 

Sammanfattning       

Vi ställer oss kritiska till förslaget om ny 

detaljplan för del av Mörbylånga 5:12 

m.fl., med motiveringen att exploateringen 

av åkermarken innebär såväl försämrade 

möjligheter för gårdens driftsinriktning 

som den lokala livsmedelsproduktionen 

samt att alternativa placeringar av vägen 

inte har utretts tillräckligt. 

Noteras. Flertalet alternativ till 

utformning och placering av en ny 

vägsträckning har utretts. 

Förslaget innebär att självförsörjningen av 

livsmedel minskar ytterligare och att 

sårbarheten i livsmedelsproduktionen 

ökar. Öland är starkt beroende av de gröna 

näringarna och har dessutom unika 

odlingsförutsättningar. Andra kommuner 

och regioner i Sverige har nyligen beslutat 

att helt upphöra med exploateringen av 

åkermark för att motverka just den 

utvecklingen och växa hållbart. Förslaget 

innebär att kommunen för kommande 

generationer, och för all framtid, på  ett 

oansvarigt sätt förstör mycket 

brukningsvärd åkermark. 

Noteras.  

Detaljplaneförslaget för del av 

Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart 

Mörbylånga kyrkby, bör avvisas och 

arbetas om. 

Noteras. 

Inkomna skrivelser från berörda Kommunens kommentarer 

Inkom 2021-05-26  

Angående vägsträckningen förbi 

Mörbylånga Kyrkby till Guldfågeln. 

Det senaste alternativ som presenteras på 

kommunens sida och pressen, där vägen 

blir ca 700 m österut från radbyn föredrar 

vi. 

 

 

Noteras.  
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Vårt hus har påverkats av den ökade tunga 

trafiken genom sättningar/sprickbildningar 

och vi boende av den höga ljudnivån. 

Problemen kvarstår om vägen skulle dras 

direkt öster om Kyrkbyn. 

Noteras. 

Kyrkbyn är dessutom unik ur kulturellt 

och historiskt perspektiv, vilket vi bör 

vara rädda om. 

Noteras. 

Inkom 2021-06-22  

Enligt min och min familjs åsikt är 

förslaget till detaljplan utmärkt och vi 

tillstyrker det med glädje. 

Noteras. 

Jag nämnde vid samrådsmötet att det 

kanske vore idé att tillsammans med 

markägare och lantbrukare se över 

lämpliga nerfarter till deras åkrar. Så att 

de på ett smidigt sätt kan nå dem från den 

nya vägen. Kanske kan det bidra till en 

positiv inställning från deras sida till 

förslaget. 

Nerfarter går att anlägga utan att de tas 

upp i detaljplanen eftersom detta görs på 

markägarnas egna mark. Om nerfarter 

önskas av markägare kan detta gås 

igenom i den slutgiltiga projekteringen av 

vägen innan vägen anläggs. Samråd 

behöver hållas med markägare innan 

vägen anläggs.  

Till planbeskrivningens genomförandedel 

tillförs:  I samband med kommande 

projektering är det viktigt att trafiksäkra 

och tillfredsställande anslutningar till 

berörda jordbruksfastigheter tillskapas 

utmed ny trafikled, i samråd med berörda 

markägare. 

Inkom 2021-06-14 

Trafikgruppen Mörbylånga Kyrkby 

 

Jag och representanter för boende i 

Kyrkbyn i Trafikgruppen Mörbylånga 

Kyrkby har tagit del av rubricerat 

planförslag och får härmed anföra 

följande. 

 

      

Vi tillstyrker planförslaget. Det är enligt 

vår mening väl genomarbetat och bygger 

på väl avgjorda bedömningar av olika 

intressen. Planarbetet bör ges fortsatt 

prioritet inom kommunen så att planen 

kan vinna laga kraft så fort som möjligt 

för att lösa de trafik- och miljöproblem 

som nuvarande förhållanden i Kyrkbyn 

innebär. 

Noteras. 
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Som detaljsynpunkter vill vi framföra 

endast följande: 

Det bör tillskapas ned- och uppfarter från 

den nya vägen till/från de åkrar som 

brukas i anslutning till vägen. Enligt vår 

bedömning kan det ske utan större ingrepp 

och utan att i avgörande grad påverka 

planeringen i övrigt i fråga om 

hastighetsbegränsning m.m. – i synnerhet 

som siktförhållandena för trafiken på 

vägen är mycket goda. 

      

 

Avfarter går att anlägga utan att de tas 

upp i detaljplanen eftersom detta görs på 

markägarnas egna mark. Om avfarter 

önskas av markägare kan detta gås 

igenom i den slutgiltiga projekteringen av 

vägen innan vägen anläggs. Samråd 

behöver hållas med markägare innan 

vägen anläggs.  

Till planbeskrivningens genomförandedel 

tillförs:  I samband med kommande 

projektering är det viktigt att trafiksäkra 

och tillfredsställande anslutningar till 

berörda jordbruksfastigheter tillskapas 

utmed ny trafikled, i samråd med berörda 

markägare. 

Inkom 2021-06-01 

Mörbylånga kommuns 

trafikeftersöksorganisation, lokalt 

samordnande jägare för Nationella 

viltolycksrådet 

 

 

Vad gäller föreslagen vägdragning i nya 

förbifart Mörbylånga kyrkby, anser vi i 

eftersöksorganisationen efter trafikskadat 

vilt att man bör ta i beaktande att detta 

troligtvis kommer att öka trafikolyckor 

med vilt inblandat, i en redan hårt drabbad 

region. 

 

Noteras. 

Trafikolyckor med rådjur inblandat är 

redan idag hög, högre än i landet i övrigt, 

och har en koppling till pendeltrafik och 

tung trafik till och från industrin i 

Mörbylånga. 

Drar man då denna nya väg rakt igenom 

odlad mark med rådjursbiotop kommer 

troligtvis olyckor med kollision med vilt 

att öka med både stort lidande för vilt och 

stora kostnader för försäkringsbolag och 

bilister. 

 

Noteras. Vi är en landsbygdskommun, så 

viltolyckor förekommer. Rådjur rör även 

i skogspartier och rådjuren kan även 

fortsättningsvis ta skydd vid bebyggelsen 

i kyrkbyn. Viltstängsel kan eventuellt 

uppföras vid vägen om olyckor uppstår.   

Skulle vägen istället läggas närmare 

befintlig väg och den bebyggelse som 

finns intill så håller man en barriär som 

redan finns. 

Noteras. 
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Känslan är att man inte tagit viltolyckorna 

i beaktande här. 

Noteras.  

Bild för att visa hur olyckorna med vilt är 

placerade senaste åren runt Mörbylånga. 

 

      

 

Från polisens eftersöksjägare skulle vi 

önska att man förebygger dessa olyckor 

genom att inte dra vägen som den nu är 

föreslagen utan enligt tidigare förslag, 

närmare befintlig bebyggelse. 

 

      

Inkom 2021-06-22 

Föreningen Den Goda Jorden 

 

Föreningen Den Goda Jorden motsätter 

sig exploateringen av del av fastigheten 

Mörbylånga 5:12 m.fl., av de skäl som 

anges nedan. 

 

Noteras. 

På kommunens hemsida kan man läsa 

följande under lokala miljömål och i 

miljökonsekvensbeskrivningen under 

översiktsplanen: 

Noteras. I översiktsplanen pekas även 

denna vägsträckning ut. Syftet är 

framförallt att avlasta de boende i 

kyrkbyn från den höga andelen tung 

trafik som idag passerar här på sin väg 

söderut mot industriområdet och de 

verksamheter som finns där. I översikts-

planen framgår även att vägen ska ligga 

på tillräckligt avstånd från befintlig 

bebyggelse för att inte störa de boende i 

kyrkbyn. 

• ”Hållbar utveckling handlar om att 

använda de gemensamma resurserna 

medvetet. Det vi gör i dag ska inte få 

äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

      

• ”Kommunen strävar också efter att 

livsmedel ska ha rest så kort sträcka som 
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möjligt och har kommit långt när det 

gäller närproducerade produkter.” 

• ”Från 2017 ska andelen 

närproducerade/ekologiska produkter öka. 

Närproducerade produkter ska när det är 

möjligt väljas före importerade ekologiska 

produkter.” 

      

• ”Mörbylånga kommun har en tydlig 

miljöprofilering för ett hållbart samhälle.” 

      

• ”Odlingslandskapets och 

jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena 

bevaras och stärks.” 

      

Kommunen hänvisar även till 

miljöbalken: 

Noteras. 

• ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas” 

 

      

Föreningen Den Goda Jorden anser att 

detaljplaneförslaget saknar den 

resurshushållande inställning till 

markanvändning som kommunen anser 

sig ha, och förslaget innehåller heller 

inte den omfattande prövning mot 3 kap 4 

§ miljöbalken som kommunen är skyldig 

att genomföra. Kommunen är skyldig att 

följa bestämmelserna i 3 kap. 4 § 

miljöbalken: "Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk. Denna bestämmelse 

ska kommunerna tillämpa vid 

planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen." 

Noteras. Flertalet alternativ till 

utformning och placering av en ny 

vägsträckning har utretts. En första 

utredning utfördes år 2006 av Vägverket 

Konsult, vilka tog fram flertalet förslag 

på sträckningar. 2018 aktualiserades 

frågan igen, varpå Sweco utförde en 

förstudie baserad på utredningen från 

2006. I Swecos förstudie förkastas vissa 

tidigare föreslagna vägalternativ, och fyra 

alternativ framhålls som mest 

fördelaktiga. Dessa kallas i 

swecorapporten från 2018 för alternativ 

1, 3, 5.1 och 5.3. År 2019 togs en 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) fram av 

Trafikverket som avhandlar ovan nämnda 

vägalternativ 1 och 3. Vägalternativ 1 i 

förstudien är det senast förkastade 

alternativet till vägdragning. Skälen till 

att vägalternativ 1 har förkastats är främst 

att olägenheten som nuvarande 

trafikmiljö har för de boende ej löses i 

detta alternativ. Olägenheten för de 

boende flyttas endast från en sida av 

fastigheterna till en annan. 
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Kommuner hävdar att planen är förenlig 

med den gällande översiktsplanen och 

anser bland annat att förslaget 

överensstämmer med målet ”Mörbylånga 

har som mål att bland annat stimulera 

möjligheter till boende utanför 

kommunens tätorter. Dragningen av vägen 

en bit ifrån de boende i kyrkbyn kan bidra 

till att uppfylla detta mål.” 

Noteras. Planen är förenlig med gällande 

översiktsplan. De två meningarna inom 

citationstecken har tagits bort ur 

planbeskrivningen till granskningsskedet 

då bostadshus ej är aktuellt längs den nya 

vägdragningen.  

Föreningen Den Goda Jorden anser att 

exploateringen av åkermark långsiktigt 

har en motsatt effekt på målet i 

översiktsplanen att stimulera boende 

utanför tätorten eftersom lantbruket är 

den största drivande faktorn utanför 

tätorterna i kommunen och dess 

långsiktiga överlevnad är helt avgörande 

för att hålla landsbygden levande. 

 

      

Den aktuella jordbruksmarken som består 

av mullrik mellanlera, i kombination med 

ett gynnsamt kustklimat, utgör en av 

Sveriges bästa jordar. Att exploatera 

brukningsvärd åkermark till industri-, väg- 

eller bostadsändamål är långsiktigt mycket 

allvarligt och undergräver såväl klimat- 

som hållbarhetsstrategiska mål både 

lokalt, regionalt och globalt. 

Klimatpåverkan blir global när mat 

transporteras över hela jorden. För en 

hållbar livsmedelsproduktion med minsta 

klimatpåverkan måste vi producera den 

mat vi har förutsättningar för att odla 

råvaror till här. Vidare anser föreningen 

att exploateringen av brukningsvärd 

jordbruksmark som detaljplanen innebär 

påverkar självförsörjningsgraden och 

krisberedskapen negativt. Idag producerar 

vi cirka 50 % av det vi äter. Exploatering 

av åkermark minskar även möjligheterna 

att bevara och hävda omkringliggande 

betesmarker med viktig biologisk 

mångfald och höga kulturvärden. Detta 

eftersom åkermarken utgör grunden i all 

betesdrift. Varje hektar åkermark är 

värdefull. 

 

Noteras. Intressena av ett levande 

näringsliv med arbetsplatser på 

landsbygden, samt en säker och trygg 

trafikmiljö står här i viss mån i konflikt 

med intresset av att bevara odlings- och 

kulturmiljölandskapet. Dock har många 

vägalternativ utretts och tidigare 

föreslagna alternativ har också tagit 

jordbruksmark i anspråk. Mörbylånga 

kommun gör bedömningen att 

detaljplanen är ett rimligt avvägande 

mellan de olika utpekade intressena på 

platsen och i kommunen som helhet på 

det sätt som beskrivs i kommunens 

översiktsplan.  

 

Enligt flera rapporter som FN 

sammanställt kring klimatförändringarna 

pekas vår del av världen, norra Europa, ut 

som ett område där effekterna av 

Noteras.  
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klimatförändringarna på jordbruket i form 

av värme, extrem torka och kraftig 

nederbörd beräknas bli betydligt mildare 

än andra platser på jorden. Många av 

dessa platser importerar vi mat ifrån idag 

och lägger därmed miljöansvaret på någon 

annan. Hur framtiden ser ur vet vi mycket 

lite om. 

Föreningen anser därför att detaljplanen 

inte är förenlig med reglerna om skydd för 

brukningsvärd jordbruksmark. 

Planbeskrivningen saknar en utredning av 

alternativa lokaliseringsmöjligheter för 

den planerade industriverksamheten, som 

på ett klargörande sätt belyser vilka för 

och nackdelar som föreligger för några 

andra områden. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Detaljplanen gäller planering av 

väg, ej industriområde. Det finns en 

MKB tillhörande planhandlingarna som 

går igenom olika alternativ. Detta är nu 

sammanfattat i slutet av 

planbeskrivningen.   

 

Även om området finns upptaget i 

kommunens översiktsplan och i den 

utpekats som lämpligt för en förbifart har 

rättsläget förändrats de senaste åren. De 

prejudicerande domar som under de senast 

två åren har avgjorts av Mark- och 

miljööverdomstolen innebär 

sammanfattningsvis följande: 

Noteras. 

- att "brukningsvärd jordbruksmark" inte 

endast omfattar de bördigaste jordarna 

utan gäller i stort sett all jordbruksmark 

och även om den inte brukas just för 

tillfället, 

Noteras. 

- att detaljplaner på jordbruksmark 

upphävts med motiveringen att det saknats 

utredning av möjliga 

lokaliseringsalternativ, 

Lokaliseringsalternativ för olika 

vägdragningar har utretts. 

- att även byggnadslov till vindkraftverk, 

som är ett "väsentligt samhällsintresse", 

har upphävts då domstolen bedömt att 

annan mark skulle kunna användas i 

stället, 

Ej relevant för denna detaljplan. 

- att de ärenden som prövats i högsta 

instans inte bara ligger i södra Sverige 

utan fördelar sig från Skåne till Norrland 

och 

Noteras. 

- att högsta instans i de allra flesta fall haft 

en mer restriktiv bedömning av 

exploatering av jordbruksmark än 

underinstanserna. 

 

Noteras. 

Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 

16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i 
Noteras. 
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planärenden, anser att den föreslagna 

förbifarten inte bör komma till stånd på 

den mark som planen anger. 
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Sammanfattning 

- Till granskningsskedet har en naturvärdesinventering och en fördjupad 

bullerutredning tagits fram. 

- Den samlade bedömningen ifrån naturvärdesinventeringen är att området har 

lågt naturvärde, med strimmor av högre värden främst på grund av stenmurar, 

grova träd samt strukturrika skogsdungar. Vid inventeringen noterades fem 

individer av ängshök. Sannolikheten att samma plats ska utgöra boplats 

kommande år är liten och beror också på vilken gröda som odlas i området. 

Som hänsynstagande till ängshökens eventuella förekomst i området vid 

genomförandet av detaljplanen föreslås att byggstart inte får ske under 

häckningsperioden, 1 maj – 15 aug, om det finns tecken som visar på att 

ängshöken gör häckningsförsök i området. Samma åtgärdsförslag gäller som 

hänsynstagande till rapphönans eventuella förekomst i området, vars 

häckningsperiod är mellan slutet av mars – slutet av juli. En inventering av 

ängshök och rapphöna bör därför genomföras innan exploatering påbörjas i 

området, för att avgöra om ängshök och/eller rapphöna gör häckningsförsök i 

området. Inventeringen bör genomföras under en period som täcker in början av 

de båda arternas häckningsperioder. 

- Den fördjupade bullerutredningen föreslår bullerskyddskärmar som åtgärd för 

att reducera ljudnivån vid de två utsatta bostadshusen intill korsningen för väg 

942 och den nya vägen (fastigheter Mörbylånga 3:15 och 3:16). Det föreslås 

även fasadåtgärder i form av tilläggsisolering på plan 2 för fastighet 

Mörbylånga 3:16, då riktvärde för maximal ljudnivå inte uppnås på plan 2. En 

fysisk, invändig, inventering av byggnaderna rekommenderas som nästa steg i 

utredningen. Inventeringen kan ligga till grund för en noggrannare analys över 

vilka fönster, dörrar och ventiler som behöver bytas. Detta bör göras i samråd 

med fastighetsägare inför anläggande av vägen, när planen har vunnit laga kraft. 

Övriga bostäder längst den befintliga vägen bedöms efter trafikbuller-

beräkningen få en bättre ljudmiljö jämfört med beräkningsfall nutid. Detta beror 

på att den nya vägen leder bort stora delar av trafiken från den befintliga vägen 

samt att avståndet mellan befintliga bostäder och ny väg är förhållandevis stort. 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

 

Plankarta 

- Planområdet har reviderats och utökats något på vissa ställen. En generaliserad 

bedömning har gjorts i syfte att skapa förutsättning för en rationell hantering i 

fastighetsregleringen och för att en slutprojektering, som kan skilja sig något 

från en förprojektering, ska rymmas inom planområdet. Detta gör att plankartan 

får färre gränspunkter än tidigare.  

- Användningsbestämmelse GATA har ändrats till VÄG. Detta då 

användningsbestämmelsen stämmer bättre överens med Boverkets föreskrifter.  

- Egenskapsbestämmelse om dike har tillförts plankartan. 

- Bestämmelse skydd1 – Bullerskydd ska anordnas har efter framtagen fördjupad 

bullerutredning reviderats till: 
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skydd1 - Bullerskärm med en höjd av 4 meter över vägbanan ska placeras max 

4 meter från vägkant. Bullerskärmen ska ha en total längd på 81 meter. 

Bullerskärm med annan höjd, placering och längd ska också anses vara lämplig 

om den åstadkommer lämplig bullerdämpande effekt för omkringliggande 

bostadsfastigheter. 

Och till  

skydd2 - Bullerskärm med en höjd av 2,5 meter över vägbanan ska placeras 

max 4 meter från vägkant. Bullerskärmen ska ha en total längd på 81 meter. 

Bullerskärm med annan höjd, placering och längd ska också anses vara lämplig 

om den åstadkommer lämplig bullerdämpande effekt för omkringliggande 

bostadsfastigheter. 

Bestämmelserna syftar till att visa på en lösning som fungerar enligt 

bullerutredningen, samt för att garantera att tillräckligt med mark för sådan 

åtgärd planläggs för ändamålet. Andra meningen i bestämmelserna syftar till att 

öppna upp för alternativa sätt att hantera bullret på, med exempelvis andra 

hastigheter för bilister, eller andra åtgärder som i detta skede av planläggningen 

inte går att styra eller förutspå. 

- Koordinatkryss i plankartan har tillkommit till granskningsskedet.  

 

MKB  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats med information ifrån 

naturvärdesinventeringen och den fördjupade bullerutredningen. 

- Text om detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen är redigerad. 

Vissa redigeringar har även gjorts avseende avsnitt landskap, bebyggelse och 

kulturmiljö. 

 

Planbeskrivning  

- Planbeskrivningen har uppdaterats med information ifrån 

naturvärdesinventeringen och den fördjupade bullerutredningen samt med de 

revideringar som har gjorts i plankarta och miljökonsekvensbeskrivning. 

- Planbeskrivningen har utökats med avsnitten ”Konsekvenser och avväganden 

mellan intressen” samt ”Studerade alternativ i MKB” (från sida 47 och framåt).  

- Planbeskrivningen har utökats med avsnitt kallade för ”Regleringar i detaljplan” 

som redogör för hur plankartans bestämmelser har tillkommit.  

- Planbeskrivningens genomförandedel har utökats med avsnittet ”Samordning 

och dialog” (sida 40). 

 

 

 

 

 

Anita Karlsson 

Planarkitekt 


