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MÖRBYLÅNGA KOMMUN
–  h ä r  s k ap a r  v i  v ä x t k r a f t  o c h  l i v s k v a l i t e t  

Mörbylånga kommun på södra Öland är en speciell del av Sverige. Med sin historia
och säregna natur påminner den inte om något annat. Havet, det öppna landskapet
och ett fantastiskt ljus lockar allt fler att flytta hit och cirka en och en halv miljon
besökare kommer till Öland varje år. 

En expansiv kommun 

Mörbylånga kommun har drygt 15 700 invånare och
växer starkt för varje år. Kommunen är den kommun i
Kalmar län som växer mest procentuellt sett. 
För närvarande finns en stor inflyttning av barnfamiljer
och det pågår ett omfattade plan- och exploaterings-
arbete. 

En trygg plats att bo på 

Mörbylånga kommun är en plats där du känner dig
trygg. Miljön, naturen och den trivsamma
boendemiljön tilltalar många människor och skapar
goda förutsättningar för livets alla skeden. 
Här finns allt från pittoreska byar med klassiska
Ölandsgårdar till ett modernt boende i tätort med villor
och lägenheter. Så oavsett om du söker det lantliga
lugnet eller närheten i tätorten kan du förverkliga ditt
drömboende.

Företagandet på Öland är en livsstil

2021 blev Mörbylånga kommun Årets tillväxtkommun
i länet. Något som bevisar den starka entreprenöranda
som finns i vår kommun. Här finns cirka 2 000
registrerade företag. 

Näringslivet karaktäriseras av många småföretagare 
och några större företag. En förhållandevis stor andel 
av dem drivs av kvinnor. 

Den mest växande näringen på Öland, liksom i många
andra delar av Sverige, är besöksnäringen. Senaste
turistundersökningen visade att Öland är det resmål
som flest besökare vill komma tillbaka till. 
Även lantbruket är en viktig del av näringslivet och
bidrar till en öppen landskapsbild som är attraktiv för
både boende och turister. Dessutom är lantbrukarnas
arbetsmiljö klassat som världsarv.
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Utbildning av hög kvalitet 

Mörbylånga kommun har förskolor och skolor
med god kvalitet. Därmed får barn och ungdomar
de allra bästa förutsättningar för att möta
framtiden. Kommunens skolor har bevisligen hög
kvalitet med behöriga lärare. Detta leder till att
eleverna presterar mycket goda studieresultat,
bland de bästa i Sverige. Som bevis på detta har
förskolan och grundskolan fått fina utmärkelser
genom åren. 

Grundskolor F- år 6, finns i Mörbylånga,
Färjestaden, Glömminge, Torslunda, Gårdby och
Södra Möckleby. Högstadium finns i Mörbylånga
och Färjestaden. 

Gymnasieskolorna är på pendlingsavstånd till
Kalmar och Borgholm. Linnéuniversitetet finns
i Kalmar och Växjö. Välrenommerade Capella-
gården i Vickleby är skolan för gestaltande arbete
som grundades av Carl Malmsten 1960.

Bra möjligheter till pendling 

Det finns en utbyggd kollektivtrafik mellan de
större orterna på södra Öland, vilket underlättar
för pendling till jobb eller studier. Dessutom finns
det tätortstrafik mellan Färjestaden och Kalmar.

Kultur och fritid året om 

Den unika miljön på södra Öland inbjuder till
rekreation och aktiviteter året om. Havet,
stränderna och det öppna landskapet erbjuder
inspiration och möjligheter till vandring, golf,
ridning, windsurfing, cykling och båtliv. 

Ottenby, längst ner på sydspetsen av ön, är en av
Europas viktigaste rast- och häckningsplats för
fåglar. 

I Mörbylånga kommun finns allt från
kulturlandskap till aktiva kulturföreningar,
gallerier, konsthallar, konsthantverkare och
konstnärer. Det spännande kulturutbudet
tillsammans med ett rikt föreningsliv garanterar en
bra fritid.
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HÄRMED BJUDER MÖRBYLÅNGA KOMMUN IN TILL MARKANVISNING:

Mörbylånga kommun växer och inte minst
Färjestaden. Nu kan ni vara med och skapa
det som kommer att bli en del av entrén till
södra Öland - ett minst sagt unikt läge!

Mörbylånga kommun bjuder in marknadens aktörer 
att anmäla sitt intresse till markanvisning för del av
Algutsrum 20:10, Porten till Färjestaden. 

Området, om ca 1,3 hektar vid brofästet, är ett nytt
verksamhetsområde med en detaljplan som medger
hotell, kontor, konferens mm. Målet är en god
gestaltning som tillför något extra till platsen. 

Efter inlämnade intresseanmälningar kommer
kommunen att välja ut ett mindre antal byggaktörer
som får möjligheten att ta fram ett förslag och
presentera handlingar och ritningar. 
Därefter kommer en markanvisning tilldelas den aktör
som bedöms ha den bästa helhetslösningen. 

Det är Kommunstyrelsen som beslutar vem som får
markanvisningen och processen följer Mörbylånga
kommuns antagna riktlinjer för markanvisning. 

Markanvisningen sker i fyra steg 

• Inbjudan
• Intresseanmälan 
• Markanvisningstävling där utvalda byggaktörer tar
fram förslag 
• Markanvisning tilldelas det förslag som bedöms ha 
 bäst helhetslösning

Vem kan skicka in en intresseanmälan? 

Kommunen välkomnar såväl  nya som rutinerade
aktörer. Ni kan vara egna bolag eller gå ihop med en
samarbetspartner.

Det viktiga är att det finns ett starkt team bakom 
er och att ni med glädje och hög ambition kan
genomföra projektet. 

PORTEN TILL FÄRJESTADEN

Mörbylånga kommun | Inbjudan till markanvisning - del av Algutsrum 20:10



Exploateringsområdet

Exploateringsområdet ligger direkt söder efter
avtagsvägen från Ölandsbron och intill området
Träffpunkt Öland där Ölands turistbyrå huserar. 

Området ligger i Färjestadens norra delar. På andra
sidan markanvisningsområdet finns Brofästets
handelsområde där ett nytt verksamhetsområde håller
på att växa fram.  I direkt närhet till  markanvisnings-
området ligger både permanentvillor och fritidshus
samt Möllstorps camping. 

Detaljplan

För markanvisningsområdet finns en detaljplan som
2017-05-25 fick laga kraft: Detaljplan för del av
Algutsrum 20:10 med flera, brofästet, västra.

En grundförutsättning för markanvisning är att
föreslagen exploatering inryms inom gällande
detaljplan.  

Detaljplanen möjliggör verksamheter och medger
service med inriktning på besöksnäring – kontor,
konferens, hotell och restaurang. Kommunen ser
positivt på en funktion som riktar sig mot det
publika. Kommunen har inte som ambition att
etablera vårdinrättning på platsen, trots att
detaljplanen medger detta. 

Detaljplanen medger att en total byggnadsarea på
maximalt 3 500 m² får uppföras på kvartersmarken.
Största sammanhängande byggnadsarea får maximalt
vara 1 000 m².

Arkitektur 
Markanvisningsområdet är bland det första som
möter ögat vid ankomsten till Mörbylånga kommun.
Därför kommer gestaltningen av förslaget vara av stor
vikt och höga krav kommer att ställas på arkitekturen.
Gestaltningen och arkitekturen ska spegla
kommunens vision som natur- och kulturkommun
med volym, material- och färghantering som kan
härledas till den öländska kulturmiljön. 

Detaljplanen föreskriver att minst 40 procent av
fasaden ska utgöras av glas.

Pris

Kommunen avser att låta göra en oberoende
värdering av exploateringsfastigheten inför tecknande
av överlåtelseavtal. 

Fastighetsbildning

Markanvisningsområdet har en total areal på ca 1,3 ha
och är en del av fastigheten Algutsrum 20:10.
Kvartersmarken kan styckas av till en eller flera
fastigheter. Exploatören söker samt bekostar
avstyckning samt övriga fastighetsbildningsåtgärder i
samband med exploateringen.

VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR
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I marköverlåtelseavtalet regleras genomförandet av
markanvisningen och innehåller köpeskilling,
anläggningsavgifter, ansvarsfördelning mm.

Om ett marköverlåtelseavtal inte kan tecknas inom
tiden för markanvisning har kommunen rätt att
återta marken och låta göra en ny markanvisning. 

Kommunen tillåter inte att markanvisningsavtal
eller att marköverlåtelseavtal överlåts till annan part. 

Kommunala avgifter 

Utöver köpeskilling för mark ska exploatören betala
alla avgifter enligt gällande taxor, exempelvis för
anslutningsavgifter, bygglov, nybyggnadskarta  samt
kostnader för gång- och cykelväg, väg samt VA inom
den del av området som är kvartersmark i gällande
detaljplan.

Parkering

Parkering ska anläggas inom exploateringsområdet
och följa planförslagets föreskrivna parkeringstal 15
parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea. 

Föreskrifter

Markanvisningen utförs som en öppen allmän
markanvisningstävling. Lagen om offentlig
upphandling (LOU) gäller ej. Kommunen äger rätt
att anvisa marken till den eller de aktörer som
kommunen anser visar bästa helhetslösning. 

Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta hela
eller delar av inkomna förslag och avbryta
markanvisningen om förutsättningarna förändras. 
Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.
Tävlingsarvode utgår inte. Kommunen kommer att
göra en kreditkontroll av utvalda byggaktörer. 

Avtal

När kommunen valt ut vilken byggaktör som
tilldelas markanvisningen tecknas ett
markanvisningsavtal. Detta avtal reglerar villkoren
för markanvisningen och tidsbegränsas, exempelvis
i ett år. 
Marken säljs först när villkoren i markanvisnings-
avtalet är uppfyllda genom att då teckna ett
marköverlåtelseavtal. 

VILLKOR & TIDPLAN
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Konstnärlig utsmyckning  

En procent av den totala byggnadskostnaden ska
avsättas för konstnärlig utsmyckning. 

Geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning ska utföras i byggnadsläget
för att kunna ge exakta uppgifter om hur grund-
läggning ska genomföras.

Miljö och energi

Förslag som innehåller högre ambitioner än Boverkets
byggregler (BBR) välkomnas. 

Tillgänglighet

Förslag som innehåller högre ambitioner än Boverkets
byggregler (BBR) välkomnas. 

TIDPLAN 
         
v 22
v 22-23            
v 25             
v 31   
v 37
v 38-39
v 40-42
v v 45

Intresseanmälan ska senast vara inlämnad
Kommunen väljer ut ett antal byggaktörer att gå vidare med
Startmöte med utvalda byggaktörer hålls
Avstämningsmöten hålls
Ritningar, skisser och idéhandlingar lämnas in
Kommunen utvärderar inkomna förslag
Markanvisningsavtal förhandlas fram
Beslut i Kommunstyrelsen att tilldela markanvisning 

         
30 maj
        

12 september

                              
8 november
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INTRESSEANMÄLAN 
Anmäl ert intresse genom att fylla i den interaktiva pdf-en på www.morbylanga.se med komplett
information (cirka 2-5 sidor) och maila detta dokument senast 30 maj 2022 till 
markanvisning@morbylanga.se

Handlingarna ska vara märkta – INTRESSEANMÄLAN DEL AV ALGUTSRUM 20:10 – 
med följande information:

• Företagets namn och organisationsnummer
• Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, e-post)
• Kortfattad beskrivning av företaget
• Beskrivning av ambitioner avseende byggnationen
• Eventuella samarbetsparter för genomförandet av exploateringen
• Referensobjekt och eventuell övrig information som är relevant för projektet 

Därefter blir utvalda byggaktörer kontaktade för vidare arbete med att ta fram förslag.
De inlämnade förslagen kommer att bli allmän offentlig handling och kan även komma att 
ställas ut under bedömningsfasen. 

UNDERLAG FÖR INTRESSEANMÄLAN

• Inbjudan till markanvisning (detta dokument)
• Översiktskarta med områdets avgränsningar
• Gällande detaljplan
• Grundkarta
• Ortofoto
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Har du frågor?

Jag finns här för att hjälpa dig så
hör gärna av dig!

Sara Örnwigh
Mark- och exploateringsstrateg

Mail: sara.ornwigh@morbylanga.se
Tel: 0485 - 472 07
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www.morbylanga.se

Vi skapar växtkraft och livskvalitet.
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