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Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015.05.13 – 2015.06.12.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
I detta dokument sammanfattas de vanligast återkommande synpunkterna.
Därefter redovisas och kommenteras de inkomna skriftliga synpunkterna i sin
helhet.

Sammanfattning
Flera av de inkomna synpunkterna på detaljplanen rör sig kring
dagvattenfrågan och vikten av att rena så mycket som möjligt av vattnet innan
det lämnas till recipienten Ljungbyån. Detaljplanen har kompletterats med
ytterligare en fördröjnings- och reningsanläggning så att allt dagvatten från
planområdet kan renas innan det släpps till Ljungbyån.
Flera inkomna synpunkter handlar också om kulturmiljö och att att
förändringarna som föreslås i detaljplanen inte är förenliga med de värden som
listas i riksintressebeskrivningen för kulturmiljövården. Detaljplanen bedöms
dock inte medföra påtaglig skada på befintliga kulturvärden i området. De
strukturer och värden som beskrivs i riksintresset bedöms inte påverkas i större
omfattning.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kontroll enligt kap 11 PBL
Enligt 11 kap. 10 § ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut,
om beslutet kan antas innebära att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på
ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Länsstyrelsens bedömning
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor
Elektromagnetsik strålning
I planbeskrivningen anges att kommunens policy är att det vid
nybyggnation 0,2 mikroT inte får överskridas vid fastighetsgräns för
enbostadshus. Det redogörs för att en mätning av elektromagnetisk
strålnings ska genomföras för att säkerställa nivåerna. Kommunen
behöver genomföra mätningen till granskningen.
Buller
I planbeskrivningen redogörs för att riktvärden för ekvivalent ljudnivå
eventuellt kommer att ändras till 60 dBA framöver. Fr.o.m. 1 juni 2015
regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om
trafikbuller, där det anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.
Länsstyrelsen anser att det inte är klarlagt i samrådshandlingarna, att
hela planområdet klarar de ljudnivåer som anges i förordningen om
trafikbuller. Fastigheterna i den östra och södra delen av planområdet
ser, enligt redovisad bullerkarta, ut att få ljudnivåer som tangerar eller
överskrider riktvärdena 50 respektive 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
Beräkningar kring maximala ljudnivåer har inte heller redovisats.
Länsstyrelsen anser att planområdets påverkan av buller behöver
utredas ytterligare mycket mer grundligt, för att säkerställa godtagbara
ljudnivåer inom hela planområdet. Framförallt i den östra och södra
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delen behöver ljudnivåerna för varje enskild föreslage fastighet, vid
fasad och uteplats, redovisas. Utredningen behöver omfatta både
ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Om åtgärder behöver vidtas för
att få ned ljudnivåerna till godtagbara nivåer ska det också redovisas i
planbeskrivningen och säkerställas i planbestämmelserna.
I redovisningen behöver det också redovisas hur bullerberäkningarna
utförts, utifrån, i nuläget och framtida, beräknade trafikmängder.
Enligt förordningen om trafikbuller ska det vid beräkningar av
bullervärden vid en bostadsbyggnad hänsyn tas till framtida trafik som
har betydelse för bullersituationen. Kartan som visar utbredningen av
buller behöver också göras tydligare då gränserna för ljudnivåernas
intervallfrån Mörevägen är svåra att se. Bakgrundskartans färger slår
igenom, vilket påverkar synligheten av bullervärdena. Det är viktigt att
kartan görs mycket tydligare eftersom de föreslagna fastigheterna i den
östra och södra delen ser ut att hamna över godkända ljudnivåer.
Översvämningsrisk
De två tomterna norr om Byvägen vid Ljungbyån saknar beskrivning
om att de berörs av Ljungbyåns svämplan och därför har
översvämningsrisker. Det saknas även beskrivning om de tänkta
byggnaderna klarar översvämningar från 100 års regn.
I planbeskrivningen anges att planområdet bedöms ha goda
geotekniska förutsättningar för bebyggelse, vilket är en slutsats från
den miljötekniska och geotekniska undersökningen som kommunen
låtit göra till detaljplanen. Ljungbyån är en meandrande å med generellt
stora rasrisker längs med åkanterna, vilket bör belysas i
planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att de två tomterna norr om
Byvägen inte är lämpliga för ändamålet med tanke på närheten till
vattendraget och de risker det medför med översvämningsrisk samt
risk för ras.
I detaljplaneförslaget anges att huvudbyggnad placeras maximalt 10
meter från angörande GATA, vilket innebär att denna typ av byggnad
inte kan byggas direkt vid vattnet. Komplementbyggnad får enligt
planbestämmelserna placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. För
komplementbostadshus, s.k. attefallshus, finns inte heller någon
reglering föreslagen i detaljplanen, vilket får konsekvensen att på de
två tomterna norr om Byvägen kan attefallshus placeras i nära
anslutning tilll ån. Om tomterna ska vara kvar ska en särskild reglering
av attefallshus hanteras i planen av den anledningen.
Miljökvalitetsnormer
Generellt
Kommunerna ska i sin planering och planläggning iakktta att gällande
miljökvalitetsnormer (MKN) följs genom att detaljplaner,
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områdesbestämmelser och lovgivning inte medför att en
miljökvalitetsnorm överskrids.
På sidan 7 finns en relevant beskrivning av Ljungbyåns
avrinningsområde och ekologisk status inom området samt i
kustvattenförekomsten. Eftersom detaljplaneområdet har en
problematik med lågvattenpunkter och hög grundvattenföringbör
kommunen och Kalmar Vatten diskutera med vattenhandläggare på
länsstyrelsen kring prövning enligt 11 kap Miljöbalken, dels för nytt
djupgående dagvattennät under mark, för utfyllnader i delar av
området samt koppling till redan befintlig dränering av
jordbruksmarken. Detta för att kunna ta ställning till markens
lämplighet för bostadsbebyggelse. Även hänsyn till hur yt- och
grundvatten rör sig inom intilliggande områden måste utredas
eftersom detta hänger ihop med lämplighetsbedömningen för bostäder
inom detta åkermarksområde.
Dagvattenhantering
Enligt Tyréns dagvattenutredning föreslås bostadsbyggande i mittersta
delen av området men vid jämförelse med detaljplanens plankarta så
överensstämmer inte detta med kommunens förslag till placering av
bostäder. Där föreslås bebyggelse i mindre lämpliga delar utifrån
rådande vattenförhållanden inom området.
Att ha infiltration på det dagvatten som avvattnas från vägar och
parkeringar är bra men att helt orenat släppa ut till exempel
husdränering och takvatten ut i Ljungbyån måste ytterligare
problematiseras. Är det till exempel så att en annan teknisk lösning
med exempelvis filter medför orimlig kostnad i förhållande till
reningen? Finns det en risk att andra föroreningar, förutom ökad andel
fosfor, ytterligare kan belasta takdagvattnet som till exempel kemikalier
som mossbekämpningsmedel eller dylikt?
Länsstyrelsen konstaterar också att de dagvattenytor som finns
beskrivna på sidan 21 i planbeskrivningen inte finns inritade på
plankartan och undrar varför. På sidan 22 och 27 diskuteras hur stor
andel av varje tomt som kommer att hårdgöras. Det vore bra om
samband kan visas mellan föreslagen dagvattenhantering med den,
totalt sett, ökade andel hårdgjord yta med tomter (där 50% antas bli
hårdgjord yta per tomt), parkeringsytor och vägar.
Slutligen måste den totala påverkan på recipienten, i detta fall på både
Ljungbyån och på Hossmoviken diskuteras tydligare än vad som görs i
planbeskrivningen till exempel på sidan 27.
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Strandskydd
Inom del av planområdet återinträder strandskydd om 100 meter från
Ljungbyån. Kommunen föreslår att strandskyddet upphävs inom
kvartersmark, gata och naturmark. Som särskilt skäl för upphävandet
av strandskyddet inom planen anger kommunen;
•

att området för tomterna i norr är ianspråktaget och inhägnat
som hästhage (7kap 18 c § p.1). Allmänheten har inte tillgång
till området eller stranden. Länsstyrelsens bedömning –
Betesmark omfattas av allemansrätten och är därmed
tillgänglig för allmänheten. Tomterna berörs dessutom av
Ljungbyåns svämplan och har därför översvämningsrisk.
Länsstyrelsen anser inte att detta skäl är förenligt med
lagstiftningen. Området för dessa tomter bedöms idag
allemansrättsligt tillgängliga, och saknar inte betydelse för
strandskyddets syften samt bedöms olämpliga att bebygga med
bostadshus med hänsyn till översvämningsrisken.

•

att området söder om Byvägen är avskärmat av såväl väg som
bebyggelse (7 kap 18 c § p.2). Länsstyrelsens bedömning –
Området söder om Byvägen anses förenligt med 7 kap 18 c §
p.2, genom bebyggelse och väg väl avskilt från området
närmast strandlinjen.

•

att planen syftar till att tillgodose ett angeläget intresse genom
bostadsförsörjningoch möjliggöra tillväxt i Ljungbyholm för
att skapa underlag för lokal handel och service (7 kap 18 c §
p.5). Länsstyrelsens bedömning – Av bestämmelsen i 7 kap 18
c § p.5 framgår även att åtgärden inte kan tillgodoses utanför
området. Kommunen behöver därför visa på om en
lokalisering utanför strandskyddat område är möjlig eller i vart
fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset.

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det av befintligt underlag inte
framgår att det finns grund för att upphäva strandskyddet för de två
tomterna norr om Byvägen.
Behovsbedömning
Länsstyrelsens bedömning är att med det planeringsunderlag som
presenterats kan inte planområdets lämplighet för föreslagen
markanvändning bedömas. Det innebär att Länsstyrelsen kommer att
ta ställning till behovsbedömningen i granskningsskedet.
Planhandlingarna behöver kompletteras genom följande
planeringsunderlag:
− Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten
enligt 5 kap. MB.
− Strandskydd enligt 7 kap. MB.
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− Planförslagets lämplighet avseende olämplig bebyggelse med
hänsyn till risken för översvämning eller erosion.
Vidare är Länsstyrelsens bedömning att detaljplanen inte aktualiserar
några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL
gällande följande punkter:
− Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB
− Samordningen angående frågor som användningen av markoch vattenområden som rör flera kommuner.
Allmänt och rådgivande
Hälsa och säkerhet/ miljö och riskaspekter
För att visa hur dagvattnet ska kunna hanteras inom planområdet
anger planbeskrivningen att plushöjder för gator och tomtmark ska
markeras på plankartan. Plushöjder finns dock endast angivna på
plankartans gator, inte på tomtmark.
Trafik/kommunikationer
Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen tydligt
redogjort både den nuvarande och den planerade trafiksituationen
inom och utanför planområdet. Länsstyrelsen ser även positivt på
kommunens förslag gällande förbättringar av gång- och cykelvägnätet
vilket bidrar till en ökad trygghet för de oskyddade trafikanterna.
Övrigt
Strandskyddets avgränsning inom planområdet behöver ses över då
gränsen inte följer avståndet 100 meter till Ljungbyån.
Upplysning om genomförandetid samt huvudmannaskap ska redovisas
på plankartan.
Upplysning om tillstånd och dispenser som kan komma att
krävas
Arkeologi
Från 1 jan 2014 gäller ett nytt tidsrekvisit för när en lämning är en
fornlämning, nämligen år 1850, enligt Kulturmiljölagen. Alla lämningar
som är tillkomna före 1850 och som är varaktigt övergivna och av
äldre tiders bruk är en fornlämning. Sådana lämningar ska samrådas
med länsstyrelsen och kan eventuellt komma att bli föremål för
prövning enligt 2 kap KML.
Kommentar: För att underlätta läsbarheten besvaras synpunkterna under samma
rubriksättning som länsstyrelsen använt i sitt samrådsyttrnade.
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Elektromagnetisk strålning
De två tomterna i norr utgår ur planförslaget av annan orsak än den eventuella
elektromagnetsika strålningen. Då inga bostäder kommer att placeras inom 50 meters
avstånd från den befintliga transformatorstationen bedöms strålningspåverkan som ringa.
Ingen mätning av elektromagnetsik strålning kommer därmed att genomföras inför
granskningsskedet.
Buller
Inför granskningsskedet har en mer grundlig bullerberäkning gjorts för Mörevägens påverkan
på framtida bebyggelse i planområdet (Soundcon, 2015-09-29). Beräkningarna har gjorts
dels utifrån nuläge och dels med en framtidsprognos på 25 år för både 2 och 5 meters höjd.
Både nuläge och framtidsprognosen utgår ifrån att Mörevägen har övergått från statlig till
kommunal väg i tätortsmiljö med en hastighetsbegränsning på 40 km/h längs med hela
sträckan genom planområdet. Framtidsprognosen utgår från en årlig trafikökning om 1 %.
Framtidsprognosen visar att fasadvärdet 55 dBAekv klaras ca 20 meter från vägmitt på
första våningen och ca 20 meter från vägmitt på andra våningen. Riktvärden för uteplats (50
dBAekv och 70 dBAmax) klaras ca 30-35 meter från vägmitt. Det finns således möjlighet
att placera uteplats i direkt anslutning till bostadshuset i område som klarar riktvärdena.
Om uteplatser placeras närmare än 35 meter från vägmitt behövs en lokal skärmning. I de
fall uteplatser placeras på västra sidan av huset kommer huset att bullerskydda.
Bullerkartan i planbeskrivningen uppdateras enligt de nya beräkningarna. Kartan görs mer
läsbar.
Översvämningsrisk
Då de två tomterna norr om Byvägen utgår ur planen kommer även risken för översvämning,
ras och skred (för av detaljplanen tillkommande bebyggelse) att utebli.
Miljökvalitetsnormer
Planbeskrivningen kompletteras med information om berörda avrinningsområden och en
bedömning av planförslagets påverkan på MKN vatten.
Dagvattenhantering
I Tyréns dagvattenutredning pekas ett mindre område i den centrala delen av
planområdet ut som område med goda förutsättningar för infiltration av dagvatten.
För de områden där rådande vattenförhållanden idag inte är fullgoda för
byggnation kommer åtgärder att vidtas för att göra marken lämplig för bebyggelse,
genom exempelvis uppfyllnad. Det möjliggör ett mer effektivt markutnyttjande och
en bebyggelsestruktur som skapar och värnar olika värden i området. Den
föreslagna bebyggelsestrukturen markerar på ett tydligare sätt Ljungbyholms entré
i söder, sluter Mörevägens gaturum samt lämnar en grön kil mellan den äldre
bebyggelsen längs med Byvägen och den tillkommande bebyggelsen. De områden
som pekas ut för infiltrationsytor bedöms ha tillräckligt goda förutsättningar för
infiltration av dagvatten. Fördelen att placera infiltrationsytorna enligt
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planförslaget är att vattnet rinner dit naturligt idag, vilket går att dra nytta av vid
en framtida utformning av området.
I samrådshandlingen föreslås att dagvatten från gator och uppfarter renas medan
takdagvatten och vatten från husgrundernas dränering leds orenat till Ljungbyån. Inför
granskningsskedet har planförslaget kompletterats med ytterligare en infiltrationsyta som
fördröjer och infiltrerar dagvatten även från tak och dränering innan det leds till Ljungbyån.
Den tillkommande infiltrationsytan ger dessutom dagvatten ifrån planområdet en andra
rening innan det släpps till Ljungbyån. Infiltrationsytorna finns inte avgränsade på
plankartan för att inte låsa fast en definitiv utformning. Dammarna kan således placeras
fritt inom området ”Natur”. Principlösning och möjlig placering av infiltrationsytorna finns
illustrerat i planbeskrivningen. Exakt placering och storlek av infiltrationsytorna kommer
dock att avgöras i efterföljande projekteringsskede.
Enligt kommunens beräkning av andelen hårdgjord yta förväntas ca 60 % (inte 50%) av
kvartersmarkens yta lämnas fri för lokal infiltration av dagvatten. Kalmar Vatten AB har
i sin förprojektering (som ligger till grund för planförslagets utformning) gjort beräkningar för
dimensionering av infiltrationsytornas volymer och gör bedömningen att föreslagna ytor för
infiltration är tillräckliga för att hantera vatten som avrinner från kvartersmarkens
hårdgjorda ytor.
Strandskydd
De två föreslagna tomterna norr om Byvägen utgår därmed ur planförslaget.
Aktuellt område regleras istället som ”Natur” med möjlighet att här anlägga en
kompletterande infiltrationsyta för dagvatten. Den tekniska anläggningen kräver
dispens från strandskyddet. ”Angeläget allmänt intresse” anges som särskilt skäl
för strandskyddsdispensen. Plankarta och planbeskrivning kompletteras med de
nya förutsättningarna. Ritningstekniskt kommer strandskyddslinjen söder om
Byvägen att korrigeras så att den följer 100 meter från Ljungbyåns strandkant.
Behovsbedömning
Behovsbedömningen kompletteras med information för de punkter som efterfrågas.
Arkeologi
Kommunen lämnade 2013-09-23 in en ansökan om tillstånd till markingrepp i
eller invid fornlämning enligt 2 kap Kulturminneslagen. I Länsstyrelsens yttrande
(daterat 2013-10-30) bedöms i detta fall att markingrepp inom aktuellt
detaljplaneområde inte kommer att beröra någon fornlämning eller
fornlämningsområde. Planerade åtgärder kräver därför inte tillstånd enligt 2 kap
Kulturminneslagen (KML).Om en fornlämning påträffas under grävning eller
annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs.
Anmälan om detta ställs i så fall till Länsstyrelsen. Planbeskrivningen
kompletteras med denna information.
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Lantmäterimyndigheten
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2015-05-11) lämnas
följande yttrande:
Plankarta med bestämmelser
Befintlig ledningsrätt för E.on saknar i vissa delar u-område på plankartan.
Bestämmelsen a1 borde finnas även inom E-området. Det kan ifrågasättas om
bestämmelsen d1 är ändamålsenlig. Den innebär att det inte går att bilda någon
exploateringsfastighet i området. Fungerar bestämmelserna p1-p3 för de två
södra tomterna i kvarteren i väster?
Det är bra om det även under Administrativa bestämmelser framgår att
kommunen är huvudman och vilken genomförandetid planen har.
Planbeskrivning
På sidan 33 under rubrik Markförvärv är redovisningen inte fullständig
beträffande vilka områden som är privatägda. Stycket bör också kompletteras
med ”Inlösen av allmän platsmark kan därför bli aktuell”. Under rubrik
Fastighetsbildning (s. 36) saknas text rörande fastighetsreglering mellan
Ljungby 4:37 och 4:44. De ekonomiska konsekvenserna av planen behöver
kompletteras för att visa att planen är ekonomiskt genomförbar.
Under rubrik Ersättning för marköverlåtelser (sid 39). Stycket bör
omformuleras och kompletteras med marköverföringen från Ljungby 29:3 och
Ljungby 2:3 till kommunens fastighet samt om upplåtelsen av mark för
ledningsrätt på Ljungby 4:2.
Övriga frågor
Några redaktionella synpunkter lämnas muntligen till planhandläggaren under
hand. Lantmäterimyndigheten bidrar gärna med förslag till text om så önskas.
Kommentar: Plankartan korrigeras så att E.on.´s ledningsrätt helt täcks av u-området.
Plankartan kompletteras med bestämmelser som möjliggör såväl bildandet av
exploateringsfastigheter som bildandet av fastigheter för enbostadshus på två ytor i den norra
delen av planområdet. För övriga delar av kvartersmarken bedöms bestämmelsen d1 som
ändamålsenlig då det på plankartan finns ett förslag till fastighetsindelning som ligger helt
inom ramen för bestämmelsen. Eftersom det är kommunen som är beställare av detaljplanen
och då tomterna kommer att styckas av för att släppas till den kommunala tomtkön bedöms
bestämmelsen vara genomförbar. Placeringsbestämmelse p1 och p2 fungerar inte för ett fåtal
fastigheter i väster och bestämmelserna lyfts därför bort för dessa fastigheter.
Plankartan kompletteras med information om planens huvudmannaskap och
genomförandetid. Planbeskrivningen justeras enligt inlämnade synpunkter på de
fastighetsrättsliga delarna.
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Boende och fastighetsägare
Dag Lundberg (Ljungby 3:52)
Det presenterade projektet innebär en mycket stor förändring av södra
Ljungbyholm. En så markant förändring av området måste därför ske i ett
långsiktigt perspektiv. Planområdet omfattar byggnation av 55 villor vilket är i
paritet med det befintliga bostadsområdet Klinten, sydväst om skolan. Jag har
inte den exakta siffran på hur många villor det i nuläget finns i Ljungbyholm
men en ökning med 55 stycken är sannolikt betydande.
Kulturhistoriska värden
Som framgår av planbeskrivningen (sid 7) krävs att bebyggelsen anpassas för
att de kulturhistoriska värdena i byn inte skall gå förlorade. Av sidan 16
framgår också att det sammanhållande elementet i den befintliga bebyggelsen
är att byggnaderna konsekvent möter Byvägen med entré och långsida. Av
planbeskrivningen framgår att samtliga byggnader som planeras mot Byvägen
kommer att ha sin entré riktad mot lokalgatan. Förändringen innebär att den
nuvarande genuina miljön, en miljö som även framhålls i planen, kommer att
gå förlorad.
I planen presenteras den befintliga bebyggelsen med foton vilka ger en god bild
av den rådande miljön. En bebyggelse , i direkt anslutning till den gamla
byvägen, med den moderna arkitektur som bland annat märks i de nybyggda
områden som finns i Ljungbyholm skulle kraftigt avvika från de bilder som
presenterats.
De fastigheter som planeras i anslutning till Byvägen kommer mötas av en
mycket stor nivåskillnad, vilket även det framhålls i planbeskrivningen.
Nivåskillnaden mellan vägen och baksidan på de planerade villorna kommer
snarare vara 3 meter på sina håll än de 1,5 till 2,0 meter som framgår av
beskrivningen.
I behovsbedömningen konstateras, under punkt 8 Kulturmiljö, att Byvägen är
en av Kalmars äldsta vägar. Då det finns andra områden i Ljungbyholm som
planerats för exploatering bör det finnas mycket goda skäl för att bygga i direkt
anslutning till vägen. Den planerade bebyggelsen kommer inte att påverka
vägens direkta sträckning men vägens böljande utformning, som kommer till
uttryck i planbeskrivningen, kommer definitivt att påverkas. I Kalmar
kommuns ortsanalys från 2008 säger man att orten starkt präglas av det
omkringliggande odlingslandskapet och att ängsmarkerna, hagarna och
åkerjordarna tillför orten omistliga värden. Där framhålls också att
Ljungbyholms unika historia ska göra avtryck i den fysiska strukturen. Att då
bygga direkt vid en av Kalmars äldsta vägar är inte i linje med den
utvecklingsplan som då drogs upp.
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I ett aktuellt fall avseende kvarteret Gesällen i Kalmar konstaterar Barometern,
i en artikel 2015-06-04, att JO skall ta ställning till om Länsstyrelsen uppfyllt sin
skyldighet att ingripa och överpröva planer som kan antas medföra risk och att
utpekade riksintressen för kulturmiljövård inte tillgodoses. I Kalmar fick
syskonen Kullzén utstå mycket kritik när de motsatte sig den rivningsvåg i
centrala Kalmar som skedde under 1960-talet. Fastigheten står nu som en pärla
mitt bland den grå betongenoch är en av de mest uppskattade byggnaderna i
staden. Min uppfattning är att detsamma skulle sägas om den kulturmiljö som
ännu finns i och omkring Byvägen. Vi bör vakta på den miljö vi har för att inte
efterkommande generationer ska se på södra Ljungbyholm som vi ser på
”Domushuset” i Kalmar idag. Jag anser att Länsstyrelsen bör göra en prövning
i detta fallet.
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808) skall behovet av grönområden i
tätorter och i närheten av tätorter särskilt beaktas. I en artikel publicerad i ATL
Lantbrukets Affärstidning 2013-09-25 skriver tidningen om Jordbruksverkets
utredning huruvida kommunerna följer miljöbalken avseende att
jordbruksmark bara får exploateras i undantagsfall och bara då det finns
väsentliga samhällsintressen. I utvärderingen har de30 kommuner som
exploaterat mest jordbruksmark under fyra år fram till år 2010 granskats.
Kalmar är en av de kommuner som särskilt nämns i artikeln som en kommun
som inte uppfyller kriterierna. I ljuset av de konsekvenser klimatförändringarna
kommer ge, med krympande arealer för odlingsbar mark, har jag svårt att se
varför man bygger bostäder på bördiga åkrar.
Radon
De radonvärden som uppmätts i planbeskrivningen är klart högst i kurvan
närmast Byvägen. Enligt Kalmar kommuns radonkarta, se nedan, ligger
området även inom högriskområdet. Det finns starka belägg för en ökad risk
för lungcancer vid höga nivåer av radon i bostaden. Enligt WHO har Sverige
450 000 bostäder där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. De mätpunkter som
uppmätts nådde 86 respektive 76 Bq/m3 vilket klart överstiger gränsen för
högriskområde. Att ytterligare öka antalet bostäder inom högriskområden
inom Kalmar kommun är inte lämpligt i ljuset av att andra områden inom
Ljungbyholm, som ligger utanför högriskområdet, finns tillgängliga. I
planbestämmelserna stadgas att vissa fastigheter skall bebyggas radonsäkert
men den enklaste lösningen är helt enkelt att inte bygga just där.
I behovsbedömningen, som skall ligga till grund för en eventuell
miljökonsekvensbedömning, berörs frågor som risker för hälsa och säkerhet.
Frågan om eventuella risker med radon berörs mycket sparsamt trots att
kommunen har ansett området som högriskområde.
Den radonsäkring som förordas i planbeskrivningen är i praktiken en mekanisk
anordning med slangar som läggs i grusbädden och fläktar på vinden som
förväntas blåsa ut gasen. Radongasen stiger kontinuerligt upp ur åsen och
kommer inte att avta. Den mekaniska utrustningen får alltså inte fallera. Den
radonsäkringsteknik som används har inte heller förnyats på de senaste 15
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åren. Enligt Certo AB (http://www.radonkontrollcerto.se/) som utbildade
besiktningsmän enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav finns det flera metoder
att sänka radonhalten från krypgrunden men nästan alla har bieffekten att
krypgrunden får för höga fuktvärden med mögel och röta som resultat. I
planbeskrivningen på sid 22, påtalas att det finns förbud mot byggnation av
källare på grund av den höga grundvattennivån. På sidan 28 påtalas även att
grundvattennivån på flera håll står väldigt nära markytan, på sina håll enbart ca
30 centimeter. Att bygga på ett vattensjukt högriskområde för radon där risken
för mögel och röta kompenserats med ett förbud mot källare och en mekanisk
enordning är inte framsynt med tanke på den långa tid som byggnaderna
förväntas finnas. I folkmun sägs att det finns en historik med ett ökat antal
cancerfall bland människor som bor på och längs med åsen. Det borde vara en
självklarhet att inte bygga i ett område som kommunen själva klassat som
högriskområde.
Natura 2000
Ljungbyhåns övre lopp är klassat som ett Natura 2000 område. En långsiktig
målsättning är att havsvandrande fiskar på sikt ska kunna återbesätta sina
ursprungliga utbredningsområden upp till Flerohopp. Den lösning av
dagvattenproblemet i den södra och norra delen med ett direkt utsläpp utan
rening i Ljungbyån kommer sannolikt inte att förbättra möjligheterna att
uppfylla målsättningen i Natura 2000. Det är därför lämpligt att Länsstyrelsen
gör en miljökonsekvensutredning för att reda ut vilken påverkan den planerade
lösningen skulle få. En miljökonsekvensutredning skall desutom genomföras
när en åtgärd kan komma att påverka ett Natura 2000 område.
Lantbruksenhet
Min fastighet, Ljungby 3:52, är klassad som lantbruksenhet. En bebyggelse på
nära håll, direkt i den normala vindriktningen, riskerar att drabbas av
olägenheter avseende lukt, buller och allergener. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamhet och
bebyggelse. Min fastighet består av ett bostadshus på 240 m2 samt ytterligare
en lägenhet på 70 m2. Uppvärmning och varmvattenförsörjning sker genom
vedeldning i en separat panncentral. Då min fastighet ligger högre än det
planerade området så finns en risk att avgaser från panncentralen kan bringa
olägenheter inom det planerade området. Det kan i sin tur medföra att jag blir
utsatt för klagomål och i värsta fall tvingas byta min uppvärmningsanläggning.
Slutsats
Det är naturligt att ett så stort åtagande som den planerade bebyggelsen
innebär har en ekonomisk effekt för kommunen. Kortsiktiga ekonomiska
överväganden bör dock inte påverka långsiktigt bra boende. Det bör finnas
andra områden i Ljungbyholm som är bättre lämpade för byggnation och inte
lika känsliga ur kultur-, miljö- eller hälsohänseende som Ljungby 16:236. Det
finns många planer och uttalanden från politiker, både på riksplaner och på
den kommunala nivån, om vår miljö och vår omgivning. Alla med goda
intentioner och förhoppningsvis med ett gott uppsåt men man kan inte säga en
sak och göra en annan.
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Varför utse ett riksintresse för kulturmiljövård och sedan förändra det.
Varför ge Länsstyrelsen överprövningsrätt och sedan inte låta den pröva.
Varför göra en ortsanalys där odlingslandskapet skall göra avtryck i den fysiska
miljön och sedan bebygga det.
Varför ha en miljöbalk där grönområden i tätorter särskilt skall beaktas, där
jordbruksmark enbart ska bebyggas i undantagsfall, och sedan strunta i det.
Varför klassificera ett högriskområde för radon och sedan bortse från det.
Varför ha en Folkhälsomyndighet och inte respektera deras rekommedationer.
Jag motsätter mig att detaljplanen för Ljungby 16:236 genomförs.
Kommentar: I beskrivningen för riksintresseområdet listas som åtgärd att ny
bebyggelse ska anpassas, att fornlämningsområdena ska vårdas och att det äldre
vägnätet ska bevaras. Detta gäller dock som en generell rekommendation inom hela
riksintresseområdet och är inte specificerat närmre område för område.
Planförslaget uppfyller den generella principen för hur riksintresseområde ska
beaktas på så vis att det endast marginellt påverkar Byvägens utformning med en
ny anslutning till den norra delen av planområdet. Byvägens sträckning bevaras i
övrigt i sin helhet.
Befintlig bebyggelse längs med Byvägen är idag varierad - både sett till arkitektur,
våningsantal och material. Den konsekventa placeringen av bebyggelsen till vägen
är en gestaltningsidé som förts in i det nya planförslaget för att knyta an till den
befintliga miljön. Direktutfarter till Byvägen är tyvärr inte möjlig för den
tillkommande bebyggelsen pga. nivåskillnaden.
Jordbruksmark som resurs är viktig att värna, men detta fallet har bedömningen
gjorts att Ljungbyholms framtida utbyggnadsmöjlighet väger tyngre än värdet på
jordbruksmarken i det aktuella planområdet. Det är ett angeläget allmänt intresse
att Ljungbyholm kan fortsätta växa i strategiska lägen. Marken i planområdet är
centrumnära och är dessutom redan idag kringskuret av bostäder och gator.
Ställningstagandet har stöd i kommunens översiktsplan (antagandehandling 201306-17).
Flertalet av mätpunkterna i området för radon visade på mycket låga radonvärden.
Radonvärden fluktuerar och redovisade värden är en stillbild över situationen vid
mätningstillfället. Planbestämmelsena om radonsäkert utförande för tillkommande
bebyggelse är satt som en förstiktighetsåtgärd.
Planförslaget har kompletterats med ytterligare infiltrationsyta en för att möjliggöra
rening av tak- och dräneringsvattnet. Gatuvattnet kommer att renas i två steg
innan det släpps till Ljungbyån.
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Ett av
kraven i PBL, 2 kap. 1 §, är att kommunen ska beakta både allmänna och enskilda
intressen, att göra s.k. intresseavvägningar. Vid intresseavvägningen ska kommunen ta
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hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på
planens genomförande. Vid avvägningen ska det allmänna intresset av att bygga ut det
berörda planområdet ställas mot risken för intrång i pågående markanvändning i
angränsande områden. För påverkan på lantbruksfastigheten Ljungby 3:52 har kommunen
vid bedömningen tittat på pågående markanvändning. Då det idag inte finns någon
djurhållning på fastigheten, har detta varit utgångspunkten vid bedömningen.
Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon
annan. Med bästa teknik - en miljögodkänd panna, torr ved och rätt eldningsteknik - kan
man dock i allmänhet elda utan att störa grannarna.
Erik Bengtsson (Ljungby 4:37)
Kulturmiljö
Som Kalmar kommun konstaterat ligger området inom riksintresse för
kulturmiljö, där Byvägen pekas ut som en kulturhistoriskt viktig vägsträcka
samt att området i stort karaktäriseras av gles bebyggelse med inslag av åkeroch betesmark.
Gällande planförslag innebär både förändringar för Byvägen, i form av
påfartsväg och ökad belastning, men även stor förändring för den
karaktäristiska kulturmiljön där både åkermark och betesmark föreslås tas i
anspråk för ny bostadsbebyggelse. Bland annat så föreslås att hästhagen i norr,
där traditionsenligt Valborgsmässofirande hålls, exploateras med tomter. Just
hästhållning beskrivs som en del av den kulturmiljö som omger Byvägen och
borde även fortsättningsvis utgöra ett naturligt inslag i den lantliga miljön.
Förslag till justering:
Alla anslutande vägar dras ut till Mörevägen som övergår i kommunens ägo
och därmed kan anpassas hastighetsmäsigt och utformningsmässigt för att
hantera detta. All ny bebyggelse längs Byvägen placeras , om så möjligt, så att
framsida av hus vänd mot Byvägen och utfart sker mot densamma, för att
behålla bykaraktären och följa den befintliga bebyggelsestrukturen.
För att behålla den lantliga karaktären bör stora grönområden bevaras, t.ex. så
bör hästhagen i början av Byvägen, idag ägd av Ljungbyholms gård, inte
exploateras enligt det förslag som Kalmar kommun presenterat. Detta område
är idag en plats av tradition för Valborgsmässofirande och ett utmärkt område
för rekreation.
Området är i gällande detaljplan, från 1959, planerat som parkområde och bör
så förbli. För att öka attraktionskraften till de nya tomterna så borde detta
område utgöra den naturliga samlingsplatsen, för lek och rekreation, med
tillgång till ån, som är en stor del av Ljungbyholms kärna. Möjligheten för
allmänheten att nå ån i södra delen av samhället är mycket begränsad, och detta
område utgör den enda plats där detta skulle vara möjligt.

14(22)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2015-10-21

Miljöpåverkan
Kalmar kommun skriver på sidan 3, under Syfte med detajplanen, följande:
”Detaljplanen syftar till att säkerställa de ytor och strukturer som krävs för att möjliggöra
omhändertagandet av dagvatten”.
Vidare går att finna på sidan 7, under Miljökvalitetsnormer för vatten.
”Planförslaget innebär att dagvatten från den södra delen av planområdet också leds till
Ljungbyån i norr. Förslaget innebär dock att dagvatten från planområdet infiltreras, fördröjs
och renas lokalt innan det når slutrecipienten Ljungbyån.”
Under samma stycke går att återfinna:
”Huvudsakliga påverkanskällor för Ljungbyån… … … fysiska förändringar/
morfologiska förändringar (ex … … markavvattning…) samt ”som regel gäller att
vattenförekomster av hög och god status inte får försämras.”
Så långt har Ljungbyåns välbefinnande beaktas på ett bra sätt. Tyvärr går det
senare att läsa, vilket även bekräftades som gällande på samrådsmötet, sidan 25
under Teknisk försörjning – dagvatten:
”I södra Ljungbyholm går det inte att ansluta till de befintliga kommunala
dagvattenledningarna öster om Mörevägen eftersom de idag är maximalt utnyttjade. Att
koppla på ytterligare gator och fastigheter skulle kräva att dagvattenledningarna byts ut för
att öka kapaciteten.”
Vidare längre ner samma sida:
”Planförslaget bygger på att takdagvatten och husgrundsdränering leds direkt till
huvudledningen, dvs. utan fördröjning och rening innan vattnet når Ljungbyån.”
Här väljer alltså Kalmar kommun att orenat och ofördröjt släppa ut
takdagvatten från ett sextiotal villor i Ljungbyån för att slippa investera i nya
dagvattenledningar för att klara tillkommande exploatering.
Här ska det beaktas att det i dag är vanligt med kemisk bekämpning av påväxt
på takpannor dvs. alger och mossa. Detta sker med diverse olika produkter där
även de miljöklassade innehåller skadliga ämnen. För exempel kan en produkt
nämnas, JAPEs Grön-Fri (för innehållsförteckning se bilaga 1) vars
verksamma substans är Bensalkoniumklorid 1-10% (Se bilaga 2 för
säkerhetsdatablad). I säkerhetsdtabladet går att utläsa att ämnet är ”Mycket
giftigt för vattenlevande organismer”. Detta har men från Kalmar kommuns
sida ansett vara lämpligt att släppa ofördröjt och orenat ut i Ljungbyån för att
slippa investera i utbyggnad av dagvattennätet. Detta är djupt beklagligt. Att
man sedan i behovsbedömningen för MKB angett att vatten och djurliv ej
berörs av exploateringen tyder på brstande kompetens eller produkten av ett
ogenomtänkt hastverk.
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Förslag till justering:
Detaljplanen ska uppdateras med ett förslag som innebär fullgod hantering av
allt dagvatten från exploateringsområdet. Om detta inte är möjligt eller
ekonomiskt försvarbart bör beslutet om detaljplaneläggning av aktuellt område
omprövas.
Hänsyn tagen till översiktsplan (antagandehandling 2013-06-17)
I Kalmar kommuns översiktsplan för det berörda området är det inte det
privatägda området i norra delen, som idag brukas som hästhage, angett som
område för bostäder. Det innebär att den tänkta markanvändningen enligt
översiktsplanen bör vara i enlighet med gällande detaljplan från 1959, dvs.
planlagt parkområde. Det innebär att den föreslagna detaljplanen strider mot
översiktsplanen avseende de två föreslagna tomterna i norr.
I översiktsplanen står även att avstånd skall hållas till bef. Bebyggelse, vilket
man har lyckats med förutom för de två tomter som föreslagits på den
privatägda fastigheten i norr som är i direkt angränsning med bef. bebyggelse.
Även här strider den föreslagna detaljplanen av det norra området direkt mot
översiktsplanen.
Förslag till justering:
I enlighet med föreslagen justering under rubriken Kulturmiljö. Området
behålls som planlagt parkområde med ökad tillgänglighet för det nya
bostadsområde.
Gång- och cykeltrafik
I liggande förslag finns inget gång- eller cykelstråk upptaget utmed Byvägen, en
väg som trafikeras hårt säsongsvis av jordbruksmaskiner som upptar större
delen av vägen. Sikten är även skymd på flertalet ställen. I början av Byvägen
har dessutom fyra tomter planerats i direkt anslutning mot vägen vilket
omöjliggör en framtida komplettering med gång eller cykelväg.
Förslag till justering:
En gång- ellercykelväg förläggs längs Byvägens södra kant fram till där den
planerade cykelvägen längs gamla banvallen ansluter mot Byvägen.
Synpunkter som berör Ljungby 4:37
Som registrerad ägare till fastigheten Ljungby 4:37 är det önskvärt att även
framgent ha möjlighet att underhålla det uthus som är placerat i
fastighetsgränsen mot det tänkta området för exploatering. Något som skulle
bli svårt eller omöjligt om man enligt det förslag som ligger skulle stycka av
tomter för bebyggelse i direkt anslutning mot Ljungby 4:37. Det bör även
beaktas att uthuset är högt, ca 4 m till takfot utan snörasskydd eller
regnavvattning och taket är i behov av skottningsnörika vintrar, vilket skulle bli
svårt med en , av annan person ägd, trädgård i anslutning till uthuset.
Byggnaden används idag som garage för hobbyfordon och därför bör även
brandskyddsaspekter tas med i bedömningen gällande avstånd till bebyggelse.
Byggnaden håller i dag ingen brandklass gentemot det tänkta
exploateringsområdet.
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Förslag till justering:
Detaljplanen justeras så att i första hand den privatägda hästhagen används
som parkområde alternativt fortsatt hästhållning enligt tidigare förslag till
justering. Om ändå Kalmar kommun går vidare med att planlägga för
bebyggelse på det aktuella området så ska en markremsa om ca 2m lämnas mot
Ljungby 4:37 för att säkerställa att ingen kan komma till skada av snöras och att
även löpande underhåll kan fortsätta bedrivas som det görs idag.
Sammanfattning
Detaljplanen bör justeras för att på ett tydligare sätt bevara den lantliga
bykaraktären som idag finns längs Byvägen, detta med hänsyn till gröna ytor,
hästhållning, platser av tradition, tillgänglighet mot ån, tillfartsvägar till nya
kvartersgator och avstånd till bef. bebyggelse. Se förslag på justeringar, Bilaga
3. Vidare förutsätter undertecknad att omhändertagandet av dagvattnet
kommer att ske på ett sådant sätt att miljöbelastningen på Ljungbyån
minimeras oavsett kostnad – alternativt ska beslutet att detaljplanelägga
område omvärderas.
Kommentar: I beskrivningen för riksintresseområdet listas som åtgärd att ny
bebyggelse ska anpassas, att fornlämningsområdena ska vårdas och att det äldre
vägnätet ska bevaras. Detta gäller dock som en generell rekommendation inom hela
riksintresseområdet och är inte specificerat närmre område för område.
Planförslaget uppfyller den generella principen för hur riksintresseområde ska
beaktas på så vis att det endast marginellt påverkar Byvägens utformning med en
ny anslutning till den norra delen av planområdet. Byvägens sträckning bevaras i
övrigt i sin helhet.
Föreslagna tomter norr om Byvägen utgår ur planförslaget då de inte får dispens
från strandskyddet. Området regleras istället som ”Natur” med möjlighet att
anlägga en kompletterande infiltrationsyta för att möjliggöra rening av dagvatten
från tak och husgrundsdränering. Vatten från gator och garageuppfarter kommer
att renas i två steg innan det släpps till Ljungbyån.
En cykelväg längs med Byvägen skulle innebära en stor förändring av vägens
karaktär. Genom detaljplaneförslaget bygger kommunen nya gång- och cykelvägar
i området, som kan erbjuda säker passage på sträckan från korsningen mellan
Byvägen/Mörevägen och korsningen mellan banvallen/Byvägen. Sikten på
Byvägen kommer att förbättras i kurvan där anslutningsvägen till det nya området
planeras genom att vägen breddas upp något.
Eva Ringdahl (Ljungby 8:2)
I första förslaget som presenterades för de boende vid Byvägen, på
vägföreningens årsmöte den 20 mars 2014, var det betydligt mera mark avsatt
till ”parkmark” längs Byvägen än vad som är tänkt i det förslag som lades fram
inför samråd 21 maj 2015.
Radon
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Det har senare visat sig att det är av kommunen känd radonmark, som
kommunen tänker bygga på. Jag motsätter mig bebyggelse på de fem tomterna
från söder räknat på radonmarken i kurvan.
Entré mot Byvägen
Det talas om att Byvägen har ett högt kulturhistoriskt värde, med bl.a. husen
vända med framsidan och entréerna mot Byvägen. Varför skall då nybyggena
på Kornlyckan vända baksidan åt Byvägen?
Utsläpp till Ljungbyån
Utsläpp till Ljungbyån. Ljungbyån har länge varit som en avloppskanal. På
senare år har dock vattnet blivit renare och fisk börjat leva i ån. Förstör då inte
detta med orenat vatten från de nya tomterna på Kornlyckan.
Trafiksäkerhet och Byvägens karaktär
Med tomt ända ut till cykelvägen vid Mörevägen undrar jag om kommunen
tänkt att sätta upp stopplikt för cyklister, så att de inte kör rakt ut utan att se sig
för? Det finns stor risk att tomtägaren planterar häck eller sätter upp högt
staket, som skymmer sikten.
På samrådsmötet den 21 maj 2015 framkom förslag om gång- och cykelväg
längs Byvägen. Jag motsätter mig detta, eftersom då Byvägens atmosfär
försvinner av bredare väg. Däremot behöver vissa av dagens fastighetsägare
ansa sina häckar bättre för att ge bättre sikt för trafikanterna på Byvägen.
Dessutom ser jag fram emot en hastighetssänkning i hela Ljungbyholm (alltså
även Byvägen, Tollegatan och Sundtorpsvägen) till 40 km/tim, som vi var
lovade redan 2013.
Lantliga miljön
Det finns risk att eventuella nya fastighetsägare tycker att det är ”pittoreskt”
med lantliga miljön, tills de upptäcker att djuren drar till sig flugor och
gödsellukt. Jag vill även fortsättningsvis ha hästar gående förbi min fastighet
och även andra till landsbygden hörande djur, som kanske inte finns i
omedelbar närhet nu, men som det finns lokaler till.
Kommentar: Det stämmer att det i ett tidigt förslag lämnades mer grönyta mellan
den nya bebyggelsen och Byvägen. Syftet med det är att inte planera för alltför stora
ytor som inte används till något och som blir ett slags impediment i landskapet.
Flertalet av mätpunkterna i området för radon visade på mycket låga värden.
Radonvärden fluktuerar och redovisade värden är en stillbild över situationen vid
mätningstillfället. Planbestämmelsena om radonsäkert utförande för tillkommande
bebyggelse är satt som en förstiktighetsåtgärd.
Direktutfarter till Byvägen är tyvärr inte möjligt att åstadkomma för den tillkommande
bebyggelsen pga. nivåskillnaden. Den nya bebyggelsen kommer ändå att erbjuda
inramning till Byvägen. Den föreslagna parken mellan äldre och tillkommande bebyggelse
i planområdet kvarstår enligt tidiga tankar i planarbetet. Extra utrymme för eventuella

utskjutande häckar har vidtagits i utformningen av cykelvägen intill Mörevägen.
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Planförslaget har kompletterats med ytterligare en infiltrationsyta för rening av
dagvatten från tak och husgrundsdräneringar. Den kompletterande
infiltrationsytan innebär även att dagvatten från gator och garageuppfarter kan
renas i två steg.
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra gällande detaljplan för
Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. (SKDN 2015/0114).
Kommentar: Noteras.
Kalmar Brandkår
Kalmar Brandkår lämnar följande yttrande:
Åtkomlighet för räddningstjänsten:
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom
bör gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med
bärbara stegar.
2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinstans eller för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning.
En räddningsväg:
a) Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
b) Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck
av 100 kN.
c) Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d) Ska ha en körbanebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e) Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2% och vertikalradien
(konkav eller konvex) minst 50 meter.
f) Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan
så att stegfordon kan framföras.
g) Ska markeras med standardiserad skylt.
h) Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd
som kan hindra stegresning.
i) Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.
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3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med
hjälp av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska
uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5% i någon rikting.
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås
med maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen.
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om
avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta
bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter:
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Kommentar: Noteras.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Trafikverket
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse i
form av enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/eller parhus. Planen
syftar också till att förbereda för ett kommunalt övertagande av Mörevägen
och planområdet innefattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i söder.
Resterande del av Mörevägen norrut, fram till strax norr om Kölbygärdegatan
ingår i detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl. (dnr 2008-0160) som vann laga kraft
2013-06-15.
Planen ska ge förutsättningar för en kommande förändring av
väghållaransvaret från staten till kommunen för väg 570 sträckan
cirkulationsplatsen väg 570/520 och fram till korsningen väg 570/565.
Cirkulationsplatsen kommer således även fortsättningsvis att ingå i statlig
väghållningbortsett från cirkulationsplatsens norra ben som kommer att
överlåtas till kommunen. Ett övertagande medför att kommunen får rådighet
över vägen och därmed större frihet vid utformning av gatan, dess omgivning
mm.
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Trafikverket och kommunen bör inleda samtal om förändrat
väghållningsområde. Den föreslagna väghållningsförändringen måste tydligt
framgå av planbeskrivningen.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Väghållningsförändringen framgår av
planbeskrivningen.
Södermöre pastorat
Kyrkorådet har inget att invända mot planerna.
Kommentar: Noteras.
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Ksrr har tagit del av Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheteer
Ljungbyholm, Kalmar kommun. Enligt planbeskrivning kommer Ksrr:s regler
och rekommendationer att efterföljas vid eventuella förändringar och
byggnationer i området. Vi har därmed inga övriga kommentarer i ärendet.
Kommentar: Noteras.
TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se
bifogad karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering 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
Kommentar: Synpunkten beaktas. U-område införs på plankartan så att
ledningsrätt kan bildas för befintliga ledningar.
E.ON Elnät Sverige AB
Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät med 10 kV och 0,4 kV
jordkablar, mestadels längs vägar runt området enligt bifogad karta. Det finns
befintliga transformatorstationer inom och i anslutning till planområdet.
Kapaciteten på dessa beskrivs i planbeskrivningen (sidan 27) och benämns i
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KVA – inte KWA, och kan försörja exploateringen via nya 0,4 kV jordkablar
till planområdet.
E.ON Elnät noterar att E-område för transformatorstationen inom
planområdet satts ut på plankartan men hemställer att planbestämmelserna
kompletteras med en skrivelse som informerar att det inom 5 meter från
transformatorstationen ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att brännbart
upplag ej får uppställas.
Vi förutsätter att befintliga elanläggningar kan behållas och där ledningsflyttar
blir aktuella förutsätter vi att överenskommelse träffas. Vi förutsätter även en
god framförhållning och samordning före exploatering av planområdet och att
exploateringsentreprenören får ett samordningsansvar för erfoderlig
infrastruktur inom planområdet.
För övrigt har vi inget att erinra.
Kommentar: Noteras.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Jan-Olof Engdahl (Ljungby 1:1)
Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB
Patrik Ihrman, Kalmar kommunledningskontor, projekt- och
exploateringsenheten

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Dag Lundberg (Ljungby 3:52)
Erik Bengtsson (Ljungby 4:37)
Eva Ringdahl (Ljungby 8:2)

Eleonor Karlsson
Planarkitekt MSA
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2011-2138

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter
Ljungbyholm, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015.11.17 –
2015.12.08. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan redovisas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Ett par inkomna synpunkter handlar om kulturmiljö och att förändringar som
föreslås i detaljplanen inte är förenliga med de värden som listas i
riksintressebeskrivningen för kulturmiljövården. Detaljplanen bedöms dock
inte medföra påtaglig skada på befintliga kulturvärden i området. De strukturer
och värden som beskrivs i riksintresset bedöms inte påverkas i större
omfattning.
Endast redaktionella justeringar av detaljplanen har gjorts efter
granskningsskedet.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 5
kap. 22 § PBL. Handlingarna utgörs av:
•

Plankarta, upprättad 2015-04-23, senast reviderad 2015-10-21

•

Planbeskrivning, upprättad 2015-04-23, senast reviderad 201510-21

•

Behovsbedömning, upprättad 2015-04-23, senast reviderad
2015-10-21

•

Samrådsredogörelse, upprättad 2015-10-21

Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjats mellan
1 maj 2011 och 31 december 2014 och handläggs med normalt
planförfarande enligt PBL.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ny
bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet
Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Detaljplanen syftar även till att
säkerställa de ytor och de strukturer som krävs för att möjliggöra
omhändertagandet av dagvatten. Vidare förbereder planförslaget för
ett kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar
därför Mrevägen fram till cirkulationen i söder.
Gällande översiktsplan från 2013 anger utredningsområde för
bostäder. Planförslaget överensstämmer i stort med översiktsplanen.
Länsstyrelsen efterlyste i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen
bland annat en mer effektiv markanvändning även i befintliga
samhällen istället för att ta ytterligare jordbruksmark i anspråk.
Länsstyrelsen påpekade även att effekterna av ett förändrat klimat
särskilt behövde beaktas.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några
frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller
riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer,
strandskydd samt hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Detta under förutsättning att
Länsstyrelsens synpunkter bearbetas in i planförslaget.
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Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder
Miljökvalitetsnormer
På sidan 28 under rubriken ”Grundvatten”, andra stycket i
planbeskrivningen redovisar kommunen att markområden i södra
delen av planområdet behöver fyllas upp för att vara lämpliga att
bygga på. Länsstyrelsen anser att följande bör tilläggas: ”Stor
försiktighet ska iakttas i samband med exploatering eftersom området
ligger i en grundvattenförekomst med delvis ytlig grundvattenföring
samt att planområdet ligger alldeles intill Nybroåsen. Detta prövas i
samband med föreslagen utfyllnad och markavvattning enligt 11 kap.
MB gällande vattenverksamhet.”
På sidan 33 i planbeskrivningen under rubriken ”Regler och tillstånd”
bör det framgå att vid byggnation av dagvattenhantering samt
utfyllnad och markavvattning i enlighet med planförslaget ska särskild
prövning ske enligt 11 kap. MB om vattenverksamhet. Prövning för
tillstånd krävs, vilket görs hos Länsstyrelsen.
Strandskydd
I sitt samrådsyttrande gjorde Länsstyrelsen bedömningen att särskilda
skäl saknades för att upphäva strandskyddet för de två föreslagna
tomterna i planområdets norra del. Dessa redovisades i
samrådshandlingarna. De aktuella tomterna har utgått från
granskningshandlingarna.
På sidan 32 i planbeskrivningen anger kommunen i andra stycket
under rubriken ”Strandskydd” att strandskyddet behöver upphävas för
ett litet markområde på fastigheten Ljungby 4:44. Länsstyrelsen saknar
en redogörelse av det särskilda skälet för upphävandet av
strandskyddet.
Behovsbedömning
I sitt samrådsyttrande bedömde Länsstyrelsen att med det
planeringsunderlag som presenterades under samrådsskedet kunde
samråd om behovsbedömning inte genomföras. Vidare framfördes att
planhandlingarna behövde kompletteras för att kunna ta ställning till
planens miljöpåverkan och klargöra huruvida en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas eller inte.
Kommunen har kompletterat handlingarna. Med hänvisning till det
reviderade planförslaget instämmer Länsstyrelsen med kommunens
bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
krävs därför inte.
Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt synpunkterna.
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Lantmäterimyndigheten
Efter genomgång av planens granskningshandlingar (daterade 2015-10-21)
lämnas följande yttrande:
Plankarta med bestämmelser
U-området verkar vara för smalt i förhållande till ledningsrättsområdet för
befintlig ledning för starkström (0880K-09/08.1), berör kvarteret längst upp i
nordost.
Planbeskrivning
Bra om det fragår efter vilken planprocess som planen är framtagen (sidan 4).
Under rubrik Intäkter för övriga saknas text (sidan 39). Fel
fastighetsbeteckning är angiven, ska vara Ljungby 29:3 istället för Ljungby 19:3
(sidan 39, näst sista stycket).
Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt synpunkterna.
Boende och fastighetsägare
Dag Lundberg (Ljungby 3:52)
Jag har tagit del av den samrådsredogörelse per 2015-10-21 som lämnats. Jag
har följande synpunkter.
Kulturmiljö
Jag vidhåller min uppfattning att Länsstyrelsen bör genomföra en prövning
enligt 11 kap. 10 § PBL avseende detaljplanens påverkan på kulturmiljön. Min
uppfattning är att bebyggelsen, enligt planförslaget, inte anpassats så att de
kulturhistoriska värdena i byn behålls. Områden som är av riksintresse för
kulturmiljövården skall så långt möjligt skyddas enligt 3 kap. 6 § MB. Jag har
svårt att se att den gestaltningsidé som innebär att samtliga fastigheter som
vetter mot Byvägen har baksidan vänd mot vägen passar in i den befintliga
miljön. Varför utse ett riksintresse för kulturmiljövård och sedan förändra det?
Jag upprepar att då det finns andra områden i Ljungbyholm som planerats för
exploatering bör det finnas mycket goda skäl för att bygga i direkt anslutning
till Byvägen. Den planerade bebyggelsen kommer inte påverka vägens direkta
sträckning men vägens böljande utformning, som kommer till uttryck i
planbeskrivningen, kommer definitivt att påverkas. I Kalmar kommuns
ortsanalys från 2008 säger man att orten starkt präglas av det omkringliggande
odlingslandskapet och att ängsmarkerna, hagarna och åkerjordarna tillför orten
omistliga värden. Där framhålls också att Ljungbyholms unika historia ska göra
avtryck i den fysiska strukturen. Att då bygga direkt vid en av Kalmars äldsta
vägar är inte i linje med den utvecklingsplan som då drogs upp.
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Jag påminner än en gång om kvarteret Gesällen i Kalmar där Barometern, i en
artikel 2015-06-04, konstaterar att JO skall ta ställning till om Länsstyrelsen
uppfyllt sin skyldighet att ingripa och överpröva planer som kan antas medföra
risk för att utpekade riksintressen för kulturmiljövård inte tillgodoses.
I kommentaren sägs att området redan är kringskuret av bostäder och gator,
vilket just är min poäng. Området skall inte göras till ett bostadsområde vilket
som helst. Den genuina kulturmiljön måste bevaras. Jag påtalar än en gång att
Kalmar kommun, enligt Jordbruksverket, är en av de kommuner som inte
uppfyller kriterierna att jordbruksmark enbart får exploateras i undantagsfall
och bara då det finns väsentliga samhällsintressen.
Radon
Jag upprepar att de radonvärden som uppmätts i planbeskrivningen är klart
högst i kurvan närmast Byvägen. Enligt Kalmar kommuns radonkarta, se
nedan, ligger området även inom högriskområdet. Det finns starka belägg för
en ökad risk för lungcancer vid höga nivåer av radon i bostaden. Det är
glädjande att kommunen vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika
cancerframkallande miljöer men jag vidhåller att det bästa är att helt enkelt inte
bygga på radonhaltig mark. De mätpunkter som uppmätts nådde 86 respektive
76 Bq/m³ vilket klart överskrider gränsen för högriskområde. Enligt
kommentaren till min skrivelse fluktuerar mätvärdena, men för mig innebär det
att de kan fluktuera både uppåt och nedåt. Det är med andra ord inte säkert
vilken radonhalt som bostäderna kommer att utsättas för.
I behovsbedömningen, som skall ligga till grund för en eventuell
miljökonsekvensbedömning, berörs frågor som risker för hälsa och säkerhet.
Frågan om eventuella risker med radon berörs mycket sparsamt trots att
kommunen har ansett område som ett högriskområde.
Ekonomiska konsekvenser
Lantmäterimyndigheten påpekar att de ekonomiska konsekvenserna av ett
genomförande av planen behöver kompletteras för att visa att planen är
ekonomiskt genomförbar. Den komplettering som skett är översiktlig och
innehåller ett fåtal detaljer. Jag anser inte att den komplettering som
efterfrågats av Lantmäterimyndigheten har genomförts. Enligt den översiktliga
beräkningen kommer enbart kommunledningskontoret att ha kostnader på
20 300 tkr (1700 tkr + 18600 tkr). Det ger en genomsnittlig kostnad för varje
tomt på 383 tkr. Som jämförelse kan nämnas att tomterna på Kornvägen 12
och 18 i Ljungbyholm såldes för 350 tkr per styck. Kornvägen ligger mycket
nära det planerade området och det finns ingenting i nuläget som säger att
tomter på Ljungby 16:236 skulle betinga ett högre pris. Snarare det omvända.
Enligt planen ska genomförandet ske under 10 år efter att planen vunnit laga
kraft. Det är mycket sannolikt att ränteläget då är ett annat och att priserna
därför riskerar att gå ner. Jag anser att en mer genomgripande ekonomisk
analys krävs.

5(12)

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
2015-12-16

Slutsats
Planen innebär en stor utbyggnad av Ljungbyholm, vilket jag påtalade i min
förra skrivelse. Är kommunen säker på att det finns en efterfrågan på det stora
antal tomter som kommer tillföras. Den ekonomiska verkligheten talar emot.
Man bör dessutom inte bygga på mark som är ett högriskområde för radon.
Jag motsätter mig att detaljplanen för Ljungby 16:236 genomförs.
Kommentar: Att ett område ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård
innebär inte att förändringar inte får ske. Kommunen gör bedömningen att de
förändringar som följer med detaljplanens genomförande inte innebär påtaglig
skada på de värden som listas i riksintressebeskrivningen. Byvägen påverkas i
mycket liten omfattning, vägens linje är fortfarande avläsbar i landskapet.
I detta fallet har bedömningen gjorts att Ljungbyholms framtida utveckling väger
tyngre än värdet på jordbruksmarken inom planområdet. Marken inom
planområdet ligger centralt och omges redan idag av gator och bebyggelse.
Ställningstagandet har stöd i kommunens gällande översiktsplan (KF
2013.06.17) där avvägningar mellan olika intressen har gjorts.
Flertalet av mätpunkterna för radon visar på mycket låga värden. Kommunen gör
bedömningen att bestämmelsen om radonsäkert utförande av tillkommande
bebyggelse säkerställer normala radonnivåer för nya boende i området.
En detaljplan gäller fram till att den ändras eller upphävs och kan färdigställas så
länge planen gäller. Genomförandetiden avser den tidsperiod då kommunen
garanterar bygglov i enlighet med planen. Kommunen bedömer att i
planhandlingarna redovisad ekonomisk information är tillräcklig för att i enlighet
med 4 kap 33 § PBL kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av
detaljplanens genomförande.
Erik Bengtsson (Ljungby 4:37)
Kulturmiljö
Som Kalmar kommun konstaterat ligger området inom riksintresse för
kulturmiljö, där Byvägen pekas ut som en kulturistoriskt viktig vägsträcka samt
att området i stort karaktäriseras av gles bebyggelse med inslag av åker- och
betesmark. Gällande planförslag innebär både förändringar för Byvägen, i form
av påfartsväg och ökad belastning, men även stor förändring för den
karaktäristiska kulturmiljön där både åkermark och betesmark föreslås tas i
anspråk för ny bostadsbebyggelse.
Varför väljer då Kalmar kommun att i sitt planförslag ansluta ny kvartersgata
till Byvägen istället för att dra denna ut till Mörevägen? (Punkten kvarstår då
motivering saknas i tidigare svar). Mörevägen ska genom planförslaget övergå i
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kommunens ägo och betraktas som lokalgata och därmed borde denna kunna
anpassas för fler anslutande vägar.
I det reviderade förslaget har det tillkommit möjlighet till att bygga parhus (!).
Hur detta kan anses förenligt med övriga skrivelser i underlaget är ytterst
märkligt. För exempel se sid 3:
”Den nya bebyggelsen ska till struktur och utformning ta tillvara platsens karaktär och
förutsättningar”
Hur Kalmar kommun kan finna den bef. byggnadsstrukturen kring Byvägen att
vara förenlig med flerfamiljsbostäder ter sig mycket märkligt.
Förslag till justering:
Anslutande väg dras ut till Mörevägen som övergår i kommunens ägo och
därmed kan anpassas hastighetsmässigt och utformningsmässigt för att hantera
detta.
Möjlighet att bygga flerfamiljsbostäder bör helt strykas ur detaljplanen. Om
Kalmar kommun ändå väljer att behålla några tomter för flerfamiljsboende bör
dessa inte ligga i direkt anslutning till Byvägen då det inte på något sätt smälter
in i den befintliga byggnadsstrukturen. I ett sådant fall borde de fastigheter
närmast Mörevägen längre söderut vara mer lämpliga då det på motsatta sidan
av Mörevägen idag finns fastigheter för flerfamiljsboende (t.ex. f.d. Olssons
Möbler).
Miljöpåverkan
I det reviderade förslaget till detaljplan har nu kommunen beslutat att fördröja
och rena dagvattnet från planområdet innan det når Ljungbyån, vilket borde ha
varit en absolut självklarhet redan från början. Men att ändå göra bedömningen
att en MKB inte skulle behövas är märkligt. Kommunen bör detaljerat kunna
redogöra för hur Ljungbyån kommer att påverkas av det tillkommande
dagvattnet. Detta inte minst med tanke på den kemiska bekämpning av algoch mosspåväxt på tak som numera får anses vara vanligt.
Förslag till justering:
Detaljplanen ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning, detta för att på ett
noggrant sätt utreda detaljplanens påverkan på Ljungbyån, då vattendrag av
hög och god status inte får försämras. Alternativt ska underlag visas som
styrker att vald teknik för rening inte innebär någon ytterligare belastning på
Ljungbyån ur ett miljöperspektiv.
Gång- och cykeltrafik
I liggande förslag finns inget gång- eller cykelstråk upptaget utmed Byvägen, en
väg som trafikeras hårt säsongsvis av jordbruksmaskiner som upptar större
delen av vägen. Sikten är även skymd på flertalet ställen. I början av Byvägen
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har dessutom fyra tomter planerats i direkt anslutning mot vägen vilket
omöjliggör en framtida komplettering med gång eller cykelväg.
Kalmar kommun har i sitt svar skrivit att det skulle innebära en stor förändring
av Byvägens karaktär att anlägga en cykelväg längs vägen. Frågan är då om inte
detaljplanen i sig är den största förändringen av Byvägens karaktär. Om nu
detaljplanen ändå ska antas borde god trafiksäkerhet vara en prioriterad fråga,
då belastningen i gällande förslag på Byvägen kommer att öka.
Förslag till justering:
En gång- eller cykelväg förläggs längs Byvägens södra kant fram till där den
planerade kvartersgatan ansluter mot Byvägen.
Sammanfattning
Detaljplanen bör justeras för att på ett tydligare sätt bevara den lantliga
bykaraktären som idag finns längs Byvägen, detta med hänsyn till utformning
av bebyggelse, dvs. inga flerfamiljsbostäder längs med Byvägen, cykelvägar och
tillfartsvägar till nya kvartersgator. Vidare förutsätter fortfarande undertecknad
att omhändertagandet av dagvattnet kommer att ske på ett sådant sätt att
miljöbelastningen på Ljungbyån minimeras oavsett kostnad – alternativt ska
beslutet att detaljplanelägga området omvärderas.
Kommentar: Att ett område ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård
innebär inte att förändringar inte får ske. Kommunen gör bedömningen att de
förändringar som följer med detaljplanens genomförande inte innebär påtaglig
skada på de värden som listas i riksintressebeskrivningen. Byvägen påverkas i
mycket liten omfattning, vägens linje är fortfarande avläsbar i landskapet.
I planarbetet har möjligheten att använda redan utbyggt vägnät för att angöra
planområdet setts som en fördel. Det är önsvärt att hålla nere antalet
anslutningsvägar till Mörevägen oavsett om vägen är i kommunal eller statlig ägo.
Att skapa ytterligare en anslutningsväg till Mörevägen skulle även innebära att
befintliga och tillkommande gång- och cykelkopplingar skulle korsas av
angöringsvägen, vilket hade medfört ökad olycksrisk för oskyddade trafikanter.
Att det i detaljplanen skapas möjlighet att bygga fler typer av småhus och i ett par
avgränsade områden även bygga flerfamiljsbostäder bedöms som lämpligt så länge
den nya byggnationen anpassas efter områdets förutsättningar och skala. På
plankartan införda planbestämmelser om exempelvis byggnadshöjd och taklutning
gäller oavsett om det är friliggande villor, parhus eller flerfamiljshus som byggs.
Kommunen har bedömt planförslagets påverkan på vattenförekomsten Ljungbyån
och slutrecipient Kalmarsund. Då allt dagvatten renas innan det släpps till
Ljungbyån bedöms förekomsterna inte försämras till följd av planens
genomförande. Åkermarken inom planområdet avvattnas redan idag, utan rening,
till Ljungbyån. Ur vissa aspekter kommer därför planens genomförande att
innebära en förbättring av vattenförekomsternas status. Dagvattenfrågan och andra
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miljöaspekter har utretts i planarbetet och redovisas i planhandlingarna.
Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
och miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning.

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
E.ON. Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter. I vårt tidigare yttrande skrev vi:
”Kapaciteten på dessa beskrivs i planbeskrivningen (sidan 27) och benämns i
kVA – inte kWa…”.
”E.ON Elnät noterar att E-område för transformatorstationen inom
planområdet satts ut på plankartan men hemställer att planbestämmelserna
kompletteras med en skrivelse som informerar att det inom 5 meter från
transformatorstationen ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att brännbart
upplag ej får uppställas” Vi kan inte finna att detta har uppdaterats i
planhandlingarna.
E.ON. Elnät noterar att det i planbeskrivningen under ”Fastighetsrättsliga
åtgärder – Ljungby 4:44” står ”Område E (transformatorstation), figur 5 (ca
128 kvm), kan avstyckas som en egen fastighet eller upplåtas med
ledningsrättt.” Då E.ON Elnät inte avser att förvärva mark vid
transformatorstationer hemställer vi om att ett h1-område sätts ut i plankartan
istället för E-område. Enligt de nya riktlinjerna (i Boverkets allmänna råd om
planbestämmelser) kan h-områdena preciseras så att våra
transformatorstationer får beteckningen h1 Transformatorstation, vilket vi
yrkar på att så görs samt med kompletterande planbestämmelser enligt ovan.
Vad gäller rättighet för stationen så har E.ON Elnät servitut 1981/8778 för
denna och avser inte söka ledningsrätt.
För övrigt har vi inget att erinra.
Kommentar: Stavfelet i planbeskrivningen (kVA ej kWa) ändras enligt
inkommen synpunkt. Föreslagen kompletterande text för E-området läggs till på
plankartan. E-området preciseras även med vilken typ av teknisk anläggning det
rör sig om.
Bestämmelsen h används vid reglering av markreservat. Ett E-område skapar, till
skillnad från markreservat, möjlighet att avstycka området som egen fastighet.
Detta är en möjlighet och inte ett tvång.
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Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (2015-06-18, TRV
215/38620). Planens syfte är delvis att förbereda för ett kommunalt
övertagande av väg 570 (Mörevägen), för vilken Trafikverket är väghållare idag.
Trafikverket ser positivt på ett planerat kommunalt övertagande av vägen.
Övertagande av statlig väg regleras genom ett särskilt beslut från Trafikverket i
Borlänge, avdelning Juridik och planprövning, och inte i detaljplan. I dagsläget
är Mörevägen statlig väg varför Trafikverkets krav måste tillgodoses så länge
vägen är i statlig ägo. Mörevägen är planlagd som allmän platsmark för vilken
kommunen är huvudman.
Planen ska ge förutsättningar för en kommande förändring av
väghållaransvaret från staten till kommunen för väg 570 (Mörevägen) sträckan
cirkulationsplatsen väg 570/520 och fram till korsningen väg 570/565. Ett
kommunalt övertagande av Mörevägen påverkar således även kringliggande
detaljplaner, i vilka vägen är planlagd som allmän platsmark för vilken
kommunen är huvudman. Detta, tillsammans med att vägen i denna detaljplan
planläggs som allmän platsmark med kommunen som huvudman, är en
förutsättning för att kommunen ska kunna ta över Mörevägen. Trafikverket
förutsätter att kommunen tar vidare kontakt med Trafikverket avseende
förändrat väghållningsområde.
Enligt planbeskrivningen innebär planförslaget att del av Mörevägen samt ett
par mindre markområden måste överlåtas från fastigheterna Ljungby 4:44,
Kulltorp 6:1, Ljungby 19:3 och Ljungby s:3 till kommunen inför ett planerat
kommunalt övertagande av vägen samt för förverkligandet av busshållplats och
kopplingen för gång- och cykel mot Vassmolösa. Mrevägen löper genom bland
annat fastigheterna Kulltorp 6:1 och Ljungby 29:3. Enligt planbeskrivningen
ska fastigheten Ljungby 19:3 överlåtas till kommunen. Trafikverket har inte
hittat fastigheten Ljungby 19:3 däremot 29:3 och vill härmed flagga upp för en
kontroll av beskriven fastbeteckning.
Krav om Mörevägen förblir statlig
Mörevägen är idag statligt ägd och därmed är Trafikverket
väghållningsansvarig. Fram till dess väghållningsbyte sker är det Trafikverkets
regelverk som gäller vid exploatering längs statlig väg och dess anslutningar.
Förberedelser får göras men inga åtgärder får vidtas innan vägen överlåtits till
kommunen, vilket tydligt måste framgå i detaljplanen.
Längs Mörevägen gäller ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter inom vilket inga
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten får placeras. Trafikverket kräver att planen förses med
prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndet. Längs Mörevägen löper
en gång- och cykelbana. Av trafiksäkerhetsskäl ska nya byggnader placeras
minst 4 meter från tomtgräns mot gång- och cykelbanan för att inte utgöra risk
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för oskyddade trafikanter.Med 12 meter byggnadsfritt avstånd längs
Mörevägen klaras även säkerhetsavståndet till gång- och cykelbanan. Av
trafiksäkerhetsskäl anser Trafikverket att dessa avstånd även bör tillämpas vid
kommunalt övertagande.
Detaljplanen innehåller en ny anslutning till Mörevägen. Trafikverket är mycket
restriktiva avseende anläggande av nya anslutningar till allmän väg. Enligt VGU
ska ett avstånd om minst 50 meter hållas mellan anslutningar, vilket inte
uppfylls i planförslaget. Trafikverket tillåter inte anläggande av ny anslutning så
länge Mörevägen är statlig utan hänvisar till befintliga anslutningar. Ny
anslutning till Mörevägen enligt planförslaget får alltså inte öppnas förrän
tidigast då vägen överlåtits i kommunal ägo, vilket tydligt måste framgå av
detaljplanen. Trafikverket kräver att plankartan förses med utfartsförbud längs
hela Mörevägen, med undantag för befintliga anslutningar, samt att
planbeskrivningen kompletteras med bestämmelse om att utfart får tas i bruk
först efter kommunalt övertagande av Mörevägen.
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så
att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överstigs. De
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen
och/eller exploatören och uppföras i samråd med Trafikverket. Plankartan
måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus).
Kommentar: Att kommunen detaljplanelägger Mörevägen som huvudgata med kommunalt
huvudmannaskap är en förutsättning för (och ett första steg i) övertagandet av
väghållaransvaret för Mörevägen. Den tillkommande anslutningsvägen till Mörevägen har
ritats in i muntligt samförstånd med Trafikverket och bör även ses i det sammanhanget att
en ny vägport kommer att byggas i den södra delen av Mörevägen. Vägporten kommer att på
ett tydligare sätt att markera Ljungbyholms entré i söder och bidra med att hålla nere
hastigheterna på vägen. Anslutningsvägen till Mörevägen kommer dock inte att byggas i ett
inledande skede eftersom denna behövs först när den andra och tredje etappen av planområdet
byggs ut (se etappindelning s. 33, planbeskrivningen). Det finns således god tid att reglera
väghållaransvaret utan att fördröja byggnation i planområdet. Kommunen måste teckna
överenskommelse om ny anslutning till statlig väg även om planstöd finns.
Plankartan kommer inte att kompletteras med prickmark enligt önskemål då det
på plankartan istället finns placeringsbestämmelse för tillkommande bebyggelse.
Placeringsbestämmelsen innebär att inga bostadshus eller uthus får placeras på
större avstånd än 10 meter från angörande lokalgata. Placeringsbestämmelsen
tryggar även att gällande riktvärden för buller nås (se ”Buller” s. 29-30 i
planbeskrivningen). Utfartsförbud finns redan inritat längs med hela Mörevägen,
anslutningsväg undantagen.
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Intresseorganisationer och övriga
FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen
Efter att ha läst igenom planbeskrivningen till Ljungby 16:236, så hittar jag
ingenting gällande återvinning av förpackningar och tidningar.
Då vi har varit tvungna att ta bort den återvinningsstation (ÅVS) som tidigare
fanns i Ljungbyholm 2015-05-05, så finns det ett stort behov av att hitta en ny
permanent plats för återvinning.
Vad jag kan se i planen så finns en yta avsedd för ”Tekniska anläggningar”.
Om denna yta är avsedd för en ÅVS, så är det bra om detta förtydligas. Om
den inte är det, så har vi önskemål om att en yta för detta ändamål hittas inom
planområdet och gärna i den norra delen.
Kommentar: Markerad yta på plankartan för teknisk anläggning är en befintlig
transformatorstation och inte avsedd för en ny återvinningscentral. E-området
kompletteras med precisering för att öka tydligheten. Kommunens bedömning är att
det bör finnas en bättre lokalisering för en återvinningscentral än mitt i ett
bostadsområde. Nya lägen för en ny återvinningscentral i Ljungbyholm utreds just
nu på samhällsbyggnadskontoret.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Jan-Olof Engdahl (Ljungby 1:1)
Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB
Patrik Ihrman, Kalmar kommunledningskontor, projekt- och
exploateringsenheten
Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda:
Dag Lundberg (Ljungby 3:52)
Erik Bengtsson (Ljungby 4:37)
Eva Ringdahl (Ljungby 8:2)
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-10-21

Eleonor Karlsson
Planarkitekt
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Sammanfattning
I detaljplanen föreslås byggnation av ett femtiotal villor i södra Ljungbyholm.
På två markområden längst i norr finns det även en flexibilitet att i planen
bygga lägenheter. I planen föreslås även ett parkstråk och en
allmänt tillgänglig lekplats. Planområdet är beläget söder om Ljungbyån, på den
västra sidan av Mörevägen. Området avgränsas i norr av Byvägen, i väster av
Byvägen, i söder av Tollegatan och i öster av Mörevägen. Planområdet är ca 15
ha stort och utgörs i huvudsak av kommunägd mark. Ett område i norr
(Ljungby 4:44) är privatägt. Den största ytan inom planområdet är idag
åkermark som brukas.
Syfte med detaljplanen
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av
fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med
bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller
parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter. Den
nya bebyggelsen ska till struktur och utformning ta tillvara platsens karaktär
och förutsättningar. Exempelvis ska tomtstorlekarna vara väl tilltagna för att
värna områdets öppenhet och lantliga karaktär.
Detaljplanen syftar till att säkerställa de ytor och de strukturer som krävs för att
möjliggöra omhändertagandet av dagvatten. I den södra delen av Ljungbyholm
finns idag inga lekplatser. Då antalet barnfamiljer förväntas öka med planens
genomförande ska det i detaljplanens område ges utrymme att anlägga en
allmänt tillgänglig lekplats. Planens syfte är också att förbereda för ett
kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar därför
Mörevägen fram till cirkulationen i söder.
Plandata

Planområdet avgränsat med röd kontur.
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.
Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Behovsbedömning

Till planen hör också:
•

Fastighetsförteckning

•

Översiktlig geoteknisk undersökning
med kompletterande miljöteknisk undersökning

•

Dagvattenutredning

•

Bullerberäkning

Planförfarande och tidsplan

Normalt planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt planförfarande (PBL 2010:900) och
förväntas ha följande preliminära tidsplan;
•

Samråd – 2:a kvartalet 2015

•

Granskning – 4:e kvartalet 2015

•

Antagande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2015

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2016

Genomförandetid
Planens genomförandetid är tio år räknat från den dag då planen vinner laga
kraft.
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Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med
kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Medverkande tjänstemän; Anders Berg (uppdragsansvarig väg), Henrik Övgård
(projektör, WSP), Josefin Bergqvist (trafikplanerare), Cathrine Hermansson
(landskapsarkitekt), Malin Persson (bygglovhandläggare), Maria Eidrup (miljöskyddsinspektör), Anna Carnelius (miljöskyddsinspektör, dagvatten), Josef
Bjerlin (karttekniker), Ingrid Bogren (lantmätare), Patrik Ihrman (exploateringsingenjör), Stefan Ahlman (utredningsingenjör KVAB), Martin Nyrén (utredningsingenjör KVAB). Ansvarig planarkitekt är Eleonor Karlsson.
Beslut
• Antagen av Samhällsbyggnadskontoret/Kommunfullmäktige 20xx-xxxx
•

Laga kraft 20xx-xx-xx

•

Genomförandetid t o m 20xx-xx-xx
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresseområde för kulturmiljö
Planområdet omfattas i sin helhet av ett riksintresseområde för kulturmiljö
(Ljungby – Hossmo) med motiveringen ”Centralbygd av maktpolitisk betydelse i
Möres kärnområde där kommunikationsleder möts”. Riksintresseområdet omfattar ett
större område som sträcker sig från Kalmarsund till Hossmo vidare till
Ljungby i väster. (Källa: Webbgis, LST Kalmar Län, Registerblad för riksintresseområde med kod 88004047)

Riksintresseområde för kulturmiljövård i Ljungby-Hossmo. Områdets utbredning illustrerad med
orange raster. Planområdets ungefärliga läge markerad med svart oval.

6(39)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning
2015-12-086

I beskrivningen av riksintressets omfattning lyfts bl.a. Ljungbyåns historiska
funktion som tidig transportled. Riksintresseområdet är i sin helhet rikt på
fornlämningar med alla förhistoriska perioder representerade. Utmed
Ljungbyån har flera gravfält från järnåldern påträffats. Lokalisering av
bebyggelse till Ljungby by och på Ljungbyåsen går med stor sannolikhet ända
tillbaka till järnåldern. Idag är Ljungby by är en delvis utskiftad radby med de
flesta gårdarna kvar på den äldre bytomten på åsen. Den längst i norr belägna
gården, Ljungbyholms gård, har brutit sig ur radbyn. Dess arbetarbostäder
ligger i anslutning till landsvägen i norr. Byvägen är en av de äldsta vägarna i
Kalmar län. Det var här dansken ankom Kalmar vid Kalmarkriget år 1611. För
att det de kulturhistoriska värdena inte ska gå förlorade krävs det att ny
bebyggelse anpassas, att fornlämningsområdena vårdas och att det gamla
vägnätet bevaras. (Webbgis, LST Kalmar Län, Registerblad för riksintresseområde med
kod 88004047)
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Den norra delen av planområdet ligger inom Ljungbyåns huvudavrinningsområde och ett mindre delavrinningsmråde där vattenförekomsten kallas
Hossmoviken-Råsbäcken. Den södra delen ligger inom ett mindre avrinningsområde som avvattnas till kusten. Befintliga diken och dräneringar i den södra
delen av planområdet leder dock vatten norrut till Ljungbyån via dräneringssystem öster om Mörevägen: Den södra delen påverkas också av ytavrinning och
grundvattentransport från högre belägen mark längs Byvägen och Tollegatan.
Planförslaget innebär att dagvatten och dränering från den södra delen av
planområdet fortsättningsvis leds till Ljungbyån i norr, dock med en mer västligt belägen utsläppspunkt. Förslaget innebär också att dagvatten från planområdet infiltreras, fördröjs och renas innan det når slutrecipienten Ljungbyån.
Ljungbyån bedöms idag ha god
ekologisk status. Däremot uppnås
inte god kemisk status då kvicksilverhalterna i fisk ligger över
EU:s gränsvärde. Den främsta
orsaken till de höga halterna av
kvicksilver är nedfall från
atmosfären. Omgivande mark
läcker kontinuerligt kvicksilver till
recipienten. Detta gäller för alla
Sveriges vatten. Kemisk status
exklusive kvicksilver är god.

Statusklassning för vattenförekomster.
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Kustvattenförekomsten Hossmoviken dit vattet når efter ca 6 km har måttlig
ekologisk och god kemisk status(exklusive kvicksilver). Klassningen för
ekologisk status baseras på övergödning.
Planområdet ligger även inom grundvattenförekomsten ”Kalmarkustens sandstensformation”. Den har god kemisk och kvantitativ status.
Huvudsakliga påverkanskällor för Ljungbyån är atmosfärisk deposition (kvicksilver) och fysiska förändringar/ morfologiska förändringar (ex. rätning av
vattenfåran, markavvattning, hinder i vandringsvägar för fisk). Miljöproblem
såsom övergödning och försurning är svårbedömda då det saknas tillräckligt
med underlagsmaterial. Som regel gäller att vattenförekomster av hög och god
status inte får försämras vid ny exploatering. Förekomster med sämre förutsättningar måste åtgärdas. (www.lansstyrelsen.viss.se).
Översiktliga plandokument

”Ljungbyholm imorgon”, kartbild hämtad ur Kalmar kommuns översiktsplan.
Detaljplaneområdets omfattning redovisad med svart kontur.
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Kalmar kommuns översiktsplan (Antagandehandling 2013-06-17) pekar ut
detaljplaneområdet som utredningsområde för bostäder. Översiktsplanen
pekar även på att gång- och cykelförbindelserna längs med Mörevägen och väg
520 ska förbättras. Genomförande av detaljplanen ligger i linje med
översiktsplanens intentioner.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Detaljplaneområdet berör en byggnadsplan från 1959. Den norra delen av
planområdet regleras här som järnvägsområde, ett mindre antal bostadstomter
och parkområde.

Del av byggnadsplan 0880K-II:89 (1956-08-08). Den del som berörs av den nya
detaljplanen är markerad med svart oval.
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På motsatt sida om Mörevägen finns en nyare detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl.
fastigheter (antagandehandling 2013-08-15). Detaljplanen innebär att det
befintliga bostadsområdet utökas med elva nya villatomter i Vetevägens och
Kornvägens förlängning. Planen reglerar även den norra delen av Mörevägen
som ”Huvudgata”, vilket förbereder för ett kommunalt övertagande av vägen
från Trafikverket som är väghållare idag.

Detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl. fastigheter (2013-08-15) för bostäder och handel på Mörevägens östra sida.
Den norra delen av Mörevägen är redan reglerad som ”Huvudgata” och behöver därför inte regleras i den nya
detaljplanen. Planområdet för den nya detaljplanen omfattar resterande del av Mörevägen söderut, hela vägen
fram till cirkulationsplatsen (se planområdets omfattning s. 3).

10(39)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning
2015-12-086

Förutsättningar och förändringar
Ljungbyholms historia i korthet
Ljungbyholmsområdet var tidigt ett attraktivt läge att bosätta sig på. Dåvarande
Litorinahavet sträckte sig in i Ljungbyholm genom en långsmal fjord
(Ljungbyåns nuvarande lopp) som gav möjlighet till fiske och transporter. På
Ljungbyåsens torra höjdpartier fanns goda möjligheter till bosättning. De första
bosättningarna här går sannolikt tillbaka till förhistorisk tid. Ljungby by ligger
på Ljungbyåsen och nivåskillnaden mellan åkerlandskapet och åsen är markant.
Under medeltiden började Ljungbyholms nuvarande struktur växa fram. På
den norra sidan av Ljungbyån uppfördes Ljungby medeltida kyrka (som dock
fick ny exteriör utformning under åren 1856-60). Runt kyrkan samlades tre
viktiga vägar – landsvägen till Kalmar, vägen på Ljungbyåsen och vägen till
landstingsplatsen i Dörby. Under 1930-talet flyttades landsvägen till sitt nuvarande läge öster om Ljungby by. Runt kyrkan samlades senare även kommunens och socknens viktigaste offentliga institutioner, exempelvis Sockenmagasinet (1803) och det äldre kommunalhuset (flyttat till Ljungbyholm 1890, idag
hembygdsgård). (Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun - Landsbygden, 1994)
Historiska spår i planområdet
Bygden kring Ljungbyåns nedre lopp
blev tidigt befolkad. Ljungby by med
Ljungbyholms gård är känd sedan
tidig medeltid. Byn låg på den södra
sidan av Ljungbyån medan byns kyrka
och prästgård placerades norr om ån.
Byns övriga gårdar låg samlade på
Ljungbyholmsåsen utmed Bygatan
som ringlade sig fram genom landskapet. Till varje gård hörde ett manhus, ett fähus med lada och loge samt
små redskapsbodar. Husen låg på en
tomt som var den fasta grunden för
bonden och vars storlek bestämde
dennes innehav av åkermark. Byns
åkermark delades upp mellan gårdarna och alla skulle få del i all slags jord,
både bättre och sämre. Varje gård fick
på så vis en mängd smala tegar att
bruka, spridda över alla åkrarna.
(Boken om Ljungby socken i Kalmar
län II, Ljungby hembygdsförening, 1994)

Åkermarken som utgör planområdet kallades vid mitten
av 1700-talet för Kornlyckan. Vid denna tid var marken indelad i flera mindre skiften. (”Om Ljungby by”,
S. Bolmsjö.)
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Vid mitten av 1500-talet fanns det omkring 15 gårdar i Ljungby socken.
Samtliga låg på den södra sidan av Ljungbyån. Åkermarken i planområdet
kallades på 1700-talet för Kornlyckan och var också indelad i mindre skiften
efter denna princip. Jorden var här bördigare i norr och magrare i söder och
gårdarna skulle därmed ha mark på båda ställen. En kartbild ur boken ”Om
Ljungby by” (S. Bolmsjö) visar hur åkern var uppdelad i mindre tegar år 1764.
Åkern har för övrigt aldrig varit bebyggd tidigare bortsett från en byggnad - en
ängslada. Ladan angjordes via en mindre väg från Byvägen. Ladans och vägens
läge kan ses på den ekonomiska kartan från 1942. Byggnaden tros ha rivits
någon gång på 1960-talet.
År 1899 anlades järnvägen med
tillhörande stationsbyggnad i
Ljungbyholm. Stationen placerades
strategiskt där Harbyvägen korsar
Mörevägen (norr om Ljungbyån). Två
tåglinjer gick igenom Ljungbyholm –
Torsåsbanan mellan Kalmar och Torsås
samt Karlslundabanan mellan Kalmar
och Påryd. Ett befintligt spår i landskapet är dock den gamla banvallen från
Karlslundabanan. Karlslundabanan
trafikerades av tåg som tog gods
(trävaror) och personer mellan
Ljungbyholm och Påryd mellan åren
1908 och 1960. Tågtrafiken lades ner då
underlaget blev för skralt för att den
ekonomiska kalkylen skulle gå ihop.
Räls eller andra spår från järnvägen
finns inte kvar, men yngre vegetation
följer dess linje och på flygfoton kan man
se färgskiftningar i åkerjorden där spåret låg.
Detta beror på mer väldränerande material i
banvallen.

Kartbild över tåglinjerna genom Ljungbyholm.
Bilden är hämtad ur boken ”Utflyktsmål i
Ljungby socken”, S. Bolmsjö.

Markanvändning idag
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggd åkermark. Däremot omges området av
bebyggelse som är tätt placerad inpå Byvägen. Miljön är pittoresk med äldre
trähusbebyggelse och stenmurar som markerar ägogränser mellan fastigheterna.
Längs med Byvägen finns även en del hästhagar som också bidrar till den
lantliga karaktären.
Mörevägen är en tydlig avskiljare mellan olika utbyggnadsepoker i
Ljungbyholm. På den östra sidan om vägen är planstrukturen typisk för
50- och 60-talens bebyggelseplanering, med stickgator som leder trafiken direkt
från Mörevägen till bostadsgator med vändplats. I detaljplanen från 2013 (se s.
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10) har man delvis utvecklat denna struktur genom att förlänga och koppla
samman gator. Den nya detaljplanen slår fast pågående markanvändning och
medger även ett nytt bebyggelsetillägg genom en fortsättning på Vetevägen
som knyts ihop med Kornvägen i söder. Totalt tillskapas 11 nya tomter genom
den nya detaljplanen. Utbyggnad påbörjas under våren 2014.
Mörevägen utgör en avskiljare mellan två olika bebyggelsestrukturer. På den
östra sidan finns en modern struktur med villor placerade utmed stickgator. På
den västra sidan följer bebyggelsen Byvägens böljande dragning.
Tillkommande bebyggelse i planområdet kommer att bli en synbar årsring i
Ljungbyholms utveckling.

Kartbild över befintlig bebyggelse längs med Byvägen, intill planområdet.
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Natur- och kulturmiljö
Topografiska förutsättningar
Planområdet kännetecknas av öppen odlingsmark som avgränsas av vägar, i
norr av Byvägen och Ljungbyån, i väster av Byvägen, i söder av Tollegatan och
i öster av Mörevägen. Marken är flack med markhöjder på ca 12,5 – 15 m.ö.h.
Omgivande markområden i norr, väster och söder ligger högre - på sina håll
upp emot 20-22 m.ö.h. Kortfattat kan sägas att marken lutar från tre håll ner
mot planområdet som sedan stängs av genom Mörevägen i öster. För marken
inom planområdet råder små nivåskillnader. I mitten delas området av ett
höjdparti som löper i ost/västlig riktning. De omgärdande gatorna ligger högre,
inte sällan ca 1,5 -2,0 meter ovan åkern. Tvärs över området, i väst-östlig
riktning, sträcker sig ett högre parti. Höjdpartiet fungerar som en vattendelare
mellan den norra och den södra delen av området.
Landskapsbild
Byvägens utformning tillför mycket till områdets lantliga karaktär. Vägen är
asfalterad och förhållandevis bred men upplevs ändå som en lantlig väg. Detta
beror på dess böljande utformning och att den på flera sträckor kantas av
stenmurar och hästhagar. Större träd såsom hästkastanj och lind (till viss del
björk) står längs med Byvägen och Tollegatan. Utmed Tollegatan finns även
större inslag av syrén. Bebyggelsen kryper tätt inpå Byvägen, vilket ger ett
intimt och småskaligt gaturum. Bebyggelsen är varierad med både träfasader i
traditionell färgsättning och tegelvillor. Även byggnadshöjderna varierar mellan
1, 1,5 och 2 våningar. Ett sammanhållande element är att den befintliga
bebyggelsen konsekvent möter Byvägen med entré och långsida.
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Om man fortsätter bortom Byvägen mot väster (via Sundtorpsvägen) möter ett
vidsträckt odlingslandskap med böljande rapsfält, grusade vägar och något
enstaka solitärträd. Marken inom planområdet kännetecknas framförallt av
öppen åker. Inom planområdet finns inte mycket vegetation. En del av den
forna banvallen är i dagsläget kringvuxen av yngre träd och sly.

Kartbild över redovisade siktlinjer.

17(39)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning
2015-12-086

Vy över Tollegatan (siktlinje 1)

Allé i förlängningen av Tollegatan
(siktlinje 2)

Vy över Bygatan (siktlinje 3)

Vy över planområdet (siktlinje 4)

Bebyggelse på Ljungby skans (siktlinje 6)
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Kontakt med det omgivande odlingslandskapet (siktlinje 5)

Vy över planområdet, sett från norr (siktlinje 7)

Vy över planområdet, sett från Mörevägen i öst (siktlinje 8)

Vy över Mörevägen (siktlinje 9), t.v. åker där ny bebyggelse kommer att placeras.
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Kulturmiljö
I planområdet har Riksantikvarieämbetet en registrerad fornlämning.
Det är en brynsten i sandsten som
indelats i kategorin ”Boplatser och
visten/övriga lämningstyper”.
Stenens datering är inte fastställd.
Med tanke på att jordbruksmarken i
planområdet brukats under lång tid är
det inte sannolikt att ytterligare
fornlämningar kommer att påträffas.
Om ytterligare kulturhistoriska fynd
påträffas i samband med byggarbete i
området ska arbetena omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.
Enligt Kulturminneslagen (KML)
kap. 2 är det förbjudet att på något
sätt förändra, ta bort, skada eller
täcka över en fornlämning.
Vid korsningen mellan Tollegatan
och Mörevägen finns också ett
område där fornlämningar har
registrerats. Inom en yta av ca 40x20
meter har flera mindre fynd påträffats
som tyder på boplats under
mesolitikum (period under
stenåldern).

Registrerade fornlämningar i planområdet. Kartbild
hämtad från Riksantikvarieämbetets fornsök.

Planförslaget
Planens ambition är att skapa en boendemiljö som tar tillvara områdets
förutsättningar. Tillgängligheten till det omgivande landskapet och väl tilltagna
tomtstorlekar har prioriterats i utformningen av planen. Tillkommande
bebyggelse kommer att innebära att en ny årsring läggs till Ljungbyholms
bebyggelsestruktur. I planförslaget föreslås byggnation av ett femtiotal nya
friliggande villor på nuvarande jordbruksmark. I två mindre områden i den
norra delen finns en flexibilitet att bygga antingen friliggande villor eller lägenheter. Endast ett byggnadssätt är tillåtet inom respektive markområde.
Den nya bebyggelsen angörs genom tre nya anslutningsvägar via Byvägen,
Mörevägen och Tollegatan. Den forna järnvägen mellan Ljungbyholm och
Påryd (Karlslundabanan) fångas upp i den nya strukturen och utgör gräns
mellan en första och andra utbyggnadsetapp. I förslaget används banvallen för
gång- och cykeltrafik.
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Markanvändning
Ny bebyggelse i området utförs som kvartersmark med användningen ”B”,
bostäder. Planförslaget möjliggör byggnation av fyrtioåtta till femtiotre
friliggande småhus. I den norra delen finns i planen möjlighet att stycka av ett
par områden som exploateringsfastigheter för att bygga flerbostadshus i
mindre skala. I en första etapp byggs delen norr om banvallen ut. Tre fastigheter för villabebyggelse alternativt ett område med flerfamiljsbostäder angörs
via direktutfarter till Byvägen. Resterande bebyggelse i den norra delen nås via
en ny angöringsväg som ansluts till Byvägen. Som en andra och tredje etapp
byggs området söder om den äldre banvallen ut med sammanlagt trettiofem
småhus. Området ansluts via Tollegatan i söder samt via en ny koppling till
Mörevägen.

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Illustration över möjlig bebyggelse enligt planförslaget. I två områden i den norra delen av planen finns
möjlighet att antingen bygga enbostadshus eller flerbostadshus i mindre skala.
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Byggrätter
Enligt förslaget varierar tomtstorlekarna mellan 1000 och 1500 m².
Bestämmelse om fastigheternas minsta respektive största storlek har införts på
plankartan (d1). En väl tilltagen tomtstorlek innebär att större byggrätt kan
medges. I planen är högsta tillåtna byggnadsarea per fastighet (e1) satt till 20 %
av fastigheten. Endast en huvudbyggnad får uppföras per fastighet. För en
tomt om 1500 kvm innebär detta bostadshus och garage om maximalt 300
kvm. Då dagvatten kommer att hanteras lokalt är det motiverat att även reglera
hur stor andel hårdgjord yta som totalt får skapas (e2). Den totala andelen
hårdgjord yta är i planen reglerad till maximalt 15 % av fastigheten (byggnadsarea ej inräknad). För områdets avvattning är det att föredra att fastigheterna
görs större då det frigör fler kvadratmetrar mark där det är möjligt för dagvatten att lokalt infiltrera. Ur dagvattensynpunkt är det också fördelaktigt att
uppföra huvudbyggnaden i två plan.
För två områden i den norra delen finns möjlighet att antingen bygga friliggande villor eller flerbostadshus i mindre skala. Endast ett byggnadssätt är tillåtet inom respektive område. Minsta fastighetsstorlek är i dessa områden satt till
1000 kvm (d2). Högsta tillåtna byggnadsarea beror på om man bygger en- eller
flerbostadshus. För enbostadshus regleras högsta tillåtna byggnadsarea per
fastighet till 20% av fastigheten. För flerbostadshus regleras högsta tillåtna
byggnadsarea till 35% av fastigheten (e3).
Byggnadsteknik
Då grundvattennivåerna ligger ytligt på flera håll i planområdet finns
bestämmelse om förbud mot källare (b1 – ”Källare får inte byggas”). För mer
information om grundvattennivåerna se ”Grundvatten” s. 28. På plankartan
finns även byggnadsteknisk bestämmelse om radonsäkert utförande
(b2- ”Bostadsbyggnad ska uppföras i radonsäkert utförande”). För mer
information se ”Radon” s. 28.
I planområdet tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta innebär
att regnvatten måste kunna avledas ytledes från garageuppfarter och gator.
Detta ställer stora krav på höjdsättningen i området. En förprojektering har
klargjort hur marknivåerna behöver se ut för att vattnet ska kunna rinna undan.
På plankartan markeras plushöjder för gata respektive för tomtmark.
Gestaltning
För att hålla samman den nya bebyggelsen och ge det nya området en ryggrad
har bestämmelser lagts till för kvartersmarken, såsom placering av bostadshus
och entréer, högsta tillåtna byggnadshöjd samt bestämmelse för minsta
respektive högsta tillåtna taklutning. Enligt planens syfte ska den nya
bebyggelsen till struktur och utformning ta tillvara platsens förutsättningar.
Befintlig bebyggelse längs med Byvägen är genomgående placerade nära vägen
och husens entéer möter gatan. Detta ger ett intimt gaturum. Dessa placeringsprinciper plockas upp i planförslaget. På plankartan finns bestämmelse om
huvudbyggnadens placering (p1- ”Huvudbyggnad får placeras minst fyra meter och
maximalt tio meter från angörande gata”). Bestämmelse finns även för entréernas
placering (p2 – ”Huvudbyggnadens entré ska placeras mot gatan”). Komplementbyggnader (exempelvis uthus och garage) har en egen placeringsbestämmelse
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(p3- ”Komplementbyggnader får placeras en meter från fastighetsgräns, dock inte närmre än
4 meter från angörande gata”). Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnaden
är satt till 7,2 m, med en minsta respektive största taklutning om 25-45◦. För
komplementbebyggelse (exempelvis uthus och garage) är högsta tillåtna byggnadshöjd 5,0 meter.
Service
Serviceinrättningar finns strax norr om planområdet, i Ljungbyholms centrum,
längs med Mörevägen och Harbyvägen. Här finns bl.a. ICA-butik, blomsterhandel, frisör, busshållplats, konditori, vårdcentral, förskolor, skola och
kommunalhus. Från planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som
leder till servicefunktionerna. I förslaget förlängs denna fram till cirkulationsplatsen i söder. Även den gamla banvallen ansluts till gång- och cykelvägnätet.

Friytor
Lek och rekreation
Mellan befintlig bebyggelse längs med Byvägen och tillkommande villabebyggelse i planområdet skapas ett sammanhängande grönstråk som
förbinder Byvägen med Tollegatan. Grönstråket utformas som allmänplatsmark med användningen ”Park”. Detta innebär att den medför ett skötselåtagande från kommunens sida. I parkområdet kommer det att anläggas en ny
lekplats som kommer att vara allmänt tillgänglig.
En del av parken har också funktion som dagvattenutjämnare som vid kraftiga
nederbördssituationer fungerar som yta för vattnet att brädda ut i. När
området är torrlagt kan marken istället användas som friyta för vistelse i
parken. För mer information se ”Dagvatten” s. 25.
Offentliga rum
Gator, park- och naturområden utförs i planen som allmän platsmark. Det
innebär att ytorna är avsedda för ett gemensamt behov och ska vara allmänt
tillgängliga. Då det i planen är kommunalt huvudmannaskap ansvarar
kommunen för drift och underhåll av dessa ytor.
Gator och trafik
Gatunät
I dagsläget är Trafikverket väghållare av Mörevägen, men det är kommunen
som ansvarar för drift av vägen. Då Mörevägens användning har förändrats
från europaväg till huvudgata är det motiverat att överväga ett kommunalt
övertagande av vägen. Detaljplanen förbereder för ett sådant
övertagande. Mörevägen regleras som ”HUVUDGATA” i plankartan. En
huvudgata är avsedd för trafik mellan olika områden i en tätort. Alla trafikslag
tillåts på en huvudgata.
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Byvägen ligger högre än marken i planområdet, vilket gör det svårt att ordna
direktutfarter från tomterna. I planens norra del förslås därför en ny
angöringsväg via Byvägen. Vägen ansluter de tomter som ligger norr om
banvallen. Byvägen är idag en enskild väg som sköts av Ljungbyholms vägsamfällighet. Den del som behövs för att kunna angöra det nya planområdet
kommer att övergå till kommunalt huvudmannaskap. För mer information se
”Fastighetsrättsliga frågor” s.34.
Området söder om banvallen utgör planområdets andra etapp. Denna kommer
att trafikförsörjas genom en ny gata som ansluts via Tollegatan och till
Mörevägen. Totalt ansluts trettiofem tomter härigenom. De nya anslutningsvägarna regleras som ”GATA” i plankartan. En gata är främst avsedd för trafik
som har sitt mål vid gatan. Gatan görs sex meter bred och med asfaltsbeläggning.
Gång- och cykelvägar
I dagsläget används banvallen intill Mörevägen som gång- och cykelväg. I planförslaget förlängs denna fram till cirkulationsplatsen söder om Ljungbyholm. I
framtiden kan en ny vägport markera entrén till tätorten på samma sätt som
görs i norra Ljungbyholm. I planen förbereds för en gång- och cykelanslutning
över Mörevägen österut mot Vassmolösa. Anslutningen läggs i föreslagen vägport över Mörevägen. I planförslaget föreslås också att den ursprungliga banvallen (forna järnvägen till Påryd) återupptas för gång- och cykeltrafik.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär att många människor kan bosätta sig i den södra delen av
Ljungbyholm. Detta skapar på längre sikt underlag för nya kollektivtrafiklösningar. Planförslaget möjliggör två nya busshållplatslägen längs med
Mörevägen. Busshållplatsen för södergående trafik placeras på den västra sidan
om Mörevägen norr om bilanslutningen till planområdet. För norrgående
bussar föreslås att en ny hållplats placeras söder om befintlig bebyggelse på den
östra sidan av Mörevägen. Busshållplatserna utförs som bussfickor med
plattform. Hållplatsen för södergående bussar placeras strax norr om den nya
anslutningen till planområdet. Se illustration s. 21.
Parkering
I planförslaget föreslås inga gemensamma parkeringsanläggningar. Enskild
parkering sker på egen fastighet. Besöksparkering kan ske längs med lokalgatorna. I det fall de två områdena i norr bebyggs med flerbostadshus ska
parkering lösas inom fastigheten.
In- och utfarter
Området ansluts via Byvägen, Mörevägen och Tollegatan. Huvuddelen av inoch utfarterna till de enskilda fastigheterna ordnas från lokalgata. Ett fåtal
tomter har direktutfart till Byvägen.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Enligt Kalmar kommuns dagvattenpolicy ska förutsättningarna för LOD
(lokalt omhändertagande av dagvatten) utredas i varje planprojekt. I södra
Ljungbyholm går det inte heller att ansluta till de befintliga kommunala
dagvattenledningarna öster om Mörevägen eftersom de idag är maximalt
utnyttjade. Att koppla på ytterligare gator och fastigheter skulle kräva att
dagvattenledningarna byts ut för att öka kapaciteten.
För att utreda områdets förutsättningar för LOD har en dagvattenutredning
tagits fram av Tyréns AB (Dagvattenutredning, 2014-07-02). Tvärs över planområdet (öst-västlig riktning) löper en höjdrygg med en medelhöjd på +15
m.ö.h.. Höjdpartiet fungerar som en vattendelare som delar in området i ett
nordligt och ett sydligt avrinningsområde. I såväl den norra som den södra
delen finns lågpunkter (+12,2 m.ö.h.) som är instängda områden där
ytavrinningen inte kan ledas vidare.
I områdets norra del finns en kulvert under Byvägen som ansluter till ett dike
som mynnar i Ljungbyån. Kulverten ingår idag i dräneringssystemet för jordbruksmarken i den norra delen av planområdet. I söder finns en lågpunkt vid
två befintliga diken som avvattnar jordbruksmarken i den södra delen av
området. Dikena övergår i kulvert österut under Mörevägen vidare åt norr över
jordbruksmarken. Eftersom det inte finns möjlighet att nyttja det
kommunala dagvattensystemet i närheten har möjligheterna till lokal
infiltration undersökts. Dagvattenutredningen visar att den västra och den
mittersta delen av området har relativt goda infiltrationsmöjligheter. Detta
beror på utbredningen av sand och det relativt stora avståndet till grundvattnet.
Däremot ser förutsättningarna i den södra och den norra delen av området
sämre ut, dels pga. ytligt grund-vatten men också pga. täta jordarter. Där
infiltration inte är möjlig måste dagvatten kunna avledas.
För att lösa dagvattenavledningen från planområdet anläggs en avskärande
allmän huvudledning för dagvatten på ett större djup i nordsydlig riktning.
Huvudledningen förläggs på ett större djup för att minska behovet av
uppfyllnad i området samt att tillgodose behovet av områdets dränering.
Huvudledningen ansluts till en ny anläggning för dagvattenrening norr om
Byvägen med ett nytt utlopp i Ljungbyån. Anläggningen utformas som en dagvattendamm med grundare zoner, sk. växtytor. Allt dagvatten i planområdet
kommer att anslutas till huvudledningen. Planförslaget bygger på att takdagvatten och husgrundsdränering leds direkt till dagvattendammen utan
fördröjning. Dagvatten från lokalgatorna (inklusive garageuppfarter) avleds i
ledning till infiltrationsytor som fördröjer och renar vattnet. I infiltrationsstråket finns en kupolbrunn som är ansluten till den djupare dagvattenhuvudledningen. Vid kraftigare skyfall kan dagvatten brädda till
huvudledningen. I den södra delen kan bräddledningen istället avledas till en
öppen yta där vattnet kan fördröjas och infiltreras ytterligare. Denna yta
utformas som en del av parken. Torrlagd kan ytan användas för lek och idrott.
En dräneringsledning från parkytan ansluts till den djupare dagvatten-
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huvudledningen. För den norra delen av planområdet planeras en infiltrationsyta på samma sätt intill Byvägen. Den föreslagna lösningen innebär att allt
dagvatten inom planområdet kommer att renas innan det når Ljungbyån. Med
en förändrad markanvändning från jordbruksmark till villabebyggelse samt
med hänsyn till att rening av dagvattnet sker, bedöms planförslaget ge en
oförändrad eller liten minskning av belastningen av fosfor och kväve till
Ljungbyån. Den totala andelen hårdgjord yta är i planen reglerad till maximalt
20% byggnadsarea per fastighet (e1) samt maximalt 15 % övrig hårdgjord yta
per fastighet (e2).

Makadamdike
Kupolbrunn
Dagvattenledning
Huvuddagvattenledning
Dike
Vattnets riktning
Infiltrationsyta

Principlösning för möjlig dagvattenlösning.
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Vatten och spillvatten
Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och
avlopp. Befintliga vatten- och spillvattenledningar finns i Byvägen och väster
om Mörevägen. En spillvattenledning går också tvärs igenom planområdet.
Alla dessa ledningar kommer att utnyttjas för anslutningspunkter till vatten och
spillvatten för planområdet. De kommunala ledningarna byggs ut i planområdet och förläggs företrädesvis i lokalgatan. Förbindelsepunkt upprättas
sedan intill fastighetsgräns.
El- och tele
Befintligt elnät har god kapacitet att byggas ut med ytterligare bostäder. Den
befintliga transformatorstationen i den norra delen ligger på 800 kVA, vilket
motsvarar elförsörjning till ett 120-tal villor. Utbyggnad enligt planförslaget
med ett 50-tal villor om 1 – 2 våningar fungerar utmärkt eftersom det skulle
innebära ett mer effektivt utnyttjande av redan utbyggd teknik. Om området
byggs ut etappvis är det en fördel om byggnation startar i den norra delen.
Befintliga kablar ligger intill gatumarken, längs med Byvägen. Ledningsstråket
markeras med u-område på plankartan.
Den nya bebyggelsen kopplas via den nya anslutningsvägen till Bygatan (etapp
1). När den andra etappen söder om banvallen byggs ut ansluts elen via den
gång- och cykelväg som planeras mellan etapp 1 & etapper 2 och 3.
Avfallshantering
Sophämtning kan ske via lokalgatorna. Vägarna är dimensionerade för KSRR´s
renhållningsfordon. ”Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare” har följts vid utformning av planen.
Störningar och risker
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande miljöteknisk
undersökning har genomförts av Sweco Civil AB (2014-04-02).
Undersökningen visar att jordlagrens sammansättning generellt sett är likartad
med sorterade sediment, dvs. inledningsvis sand, siltig sand och grus som
underlagras av morän. Planområdet bedöms ha goda geotekniska
förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på
befintliga jordlager utan förstärkning. Byggnader med särskild utrustning som
ger stora laster kan dock behöva någon form av förstärkning. För mer
information se utredningen i sin helhet (”Översiktlig geoteknisk undersökning”
& ”Kompletterande miljöteknisk undersökning”)
Grundvatten
Vid undersökningen (”Översiktlig geoteknisk undersökning” &
”Kompletterande miljöteknisk undersökning”, bilaga 1) mättes också
grundvattennivåerna i området. Grundvattennivåerna avlästes vid två tillfällen,
i november 2013 (en punkt) och i mars 2014 (fyra punkter). Mätningarna
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utfördes under den period på året då grundvattenytan står högt. Dessutom har
grundvattennivåerna i februari och mars i de större magasinen generellt legat
över de normala (SGU, 2014).
Mätningarna visar att grundvattnet på flera håll står väldigt nära markytan , på
sina håll ca 0,3 meter under markytan. Grundvattennivåerna varierar mellan
+11,9 m och +12,5 m. De lägsta grundvattennivåerna uppmättes i mitten av
området där de högsta marknivåerna finns. I den södra delen av planområdet
finns de lägsta marknivåerna. Detta i kombination med ytligt grundvatten
(+12,7 m) innebär att grundvattnet här tränger upp i dagen och om vårarna
bildar små sjöar. Dessa markområden behöver fyllas upp för att vara lämpliga
att bygga på. Grundvattennivåerna i området motiverar även en bestämmelse
om förbud mot källare (b1).
Stor försiktighet ska iakttas i samband med exploatering eftersom området
ligger i en grundvattenförekomst med delvis ytlig grundvattenföring samt att
planområdet ligger alldeles intill Nybroåsen. Detta prövas i samband med
föreslagen utfyllnad och markavvattning enligt 11 kap. MB gällande vattenverksamhet.
Radon
I samband med den geotekniska provtagningen mättes även radonhalterna i
området. Mätningarna skedde på sex
platser i området. Mätningspunkternas
ungefärliga läge redovisas i kartbilden
intill och resultaten framgår av
tabellen nedan. För mer exakt
information kring mätningen se den
geotekniska utredningen i sin helhet
(bilaga 1). Resultatet från mätningen
visar på värden mellan 2 och 86
kBq/m³.
Punktnummer
11
12
21
22
24
27

Analysresultat
kBq/m³
76
86
2
35
26
2

12

27
24

11
22

21

Ungefärliga mätpunkter för radon.
Gränsvärde för högradonmark är 50 Bq/m³. I område med högradonmark
skall, enligt Statens planverk rapport 59:1982, byggnaders grundkonstruktion
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utföras radonsäkert, vilket bl.a. kan medföra att kantförstyvad platta utförs så
tät att jordluft inte kan sugas in i huset, genomföringar av rör görs lufttäta samt
att i det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar som dras ut
utanför plattans ytterkant. Med anledning av radonmätningens resultat införs
på plankartan byggnadsteknisk bestämmelse om radonsäkert utförande (b2 –
”bostadshus ska uppföras i radonsäkert utförande”).
Buller
I dagsläget är årsmedeldygnstrafiken på Mörevägen ca 2500 fordon/ dygn.
Andelen tung trafik är 8 %. Hastigheten är 50 km/h. Riksdagen har angivit
riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Svensk författningssamlings
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” innehåller
riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015. Riktvärdena
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent
ljundnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till byggnaden.

Bullerberäkning, prognos för ekvivalenta ljudnivåer från Mörevägen.

29(39)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning
2015-12-086

För att ur bullersynpunkt bedöma planens lämplighet har en grundligare bullerberäkning gjorts för Mörevägens påverkan på framtida bebyggelse i planområdet (Soundcon, 2015-09-29). Beräkningarna har gjorts dels utifrån nuläge
och dels med en framtidsprognos på 25 år för både 2 och 5 meters höjd. Både
nuläge och framtidsprognos utgår ifrån att Mörevägen har omlagts från
statlig till kommunal väg i tätortsmiljö med en hastighetsbegränsning om 40
km/h längs med hela sträckan genom planområdet. Framtidsprognosen utgår
från en årlig trafikökning om 1 %. Byggnation enligt planförslaget bedöms
klara gällande riktvärden. I planen säkras att bostad inte placeras längre än tio
meter från lokalgatan (p1), vilket säkerställer att bostadshus inte placeras i
område där riktvärdena överskrids. Möjlighet finns även för varje fastighet att
ordna uteplats i område som klarar angivna riktvärden.

Bullerberäkning, prognos för maximala ljudnivåer från Mörevägen.
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Hästhållning
Hästar medför risk för allergiska reaktioner hos människor. Exakt hur stora
skyddsavstånd som ska hållas till hagar och stall är inte fastställt på
övergripande nivå. Det ligger därför på kommunerna att bedöma från fall till
fall. I bedömningen fästs stor vikt vid platsens specifika förutsättningar. Risken
för allergiska reaktioner beror på antalet hästar, hur hagar och stall är placerade
samt om det i landskapet finns naturliga skydd (exempelvis en vegetationsridå)
för spridning av hästallergen.

50 m skyddsavstånd till befintliga hästhagar.
Vid planering av nya bostäder rekommenderar Kalmar kommun generellt ett
skyddsavstånd om femtio meter från hästhage till ny bostad och uteplats
förutsatt att det rör sig om ett begränsat antal hästar. Avståndet mäts från
hästhagen. Vid inventering i området upptäcktes fyra hästhagar. På kartbilden
nedan finns dessa markerade. Hage A och D ligger inom eller i direkt
anslutning till planområdet och kommer att flyttas innan någon ny bostadsbebyggelse tillkommer. Hage B bedöms inte ha någon påverkan på planområdet medan hage C medför att inga bostadshus och uteplatser får
tillkomma inom 50 meter från fastighetsgräns till Ljungby 3:23 (enligt
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samhällsbyggnadskontorets policy ”Riktlinjer för avstånd mellan djurhållning
och bebyggelse”, SBN 20140219).
Transformatorstation
I planområdets norra del finns en transformatorstation. Kalmar kommun har
tagit fram en policy för elektromagnetiska fält (KF 2010-03-29). Vid nybyggnation får inte 0,2 µT (mikrotesla) överskridas vid fastighetsgräns för
enbostadshus vid fasad, uteplatser och lekplatser. Om värdena är 0,2-0,3 µT
tillåts inte nybyggnation utan åtgärder. Transformatorstationen i planområdet
har en belastning på 800 kVa (voltampere), vilket innebär att det är en
anläggning med normal belastning. Då inga bostäder tillkommer inom ett
avstånd på ca 50 meter från transformatorstationen bedöms uppsatta riktvärden för elektromagnetisk strålning från transformatorstationen klaras.
Strandskydd
Område med strandskydd berörs i planområdets norra del. I gällande
byggnadsplan från 1959 (se s. 9) är strandskyddet upphävt och området reglerat
för parkändamål. I samband med den nya detaljplanen återinträder strandskyddet. Området närmast Ljungbyån tas genom detaljplanen planläggs som
allmän platsmark med möjlighet att bygga anläggning för fördröjning och
rening av dagvatten från planområdet, vilket är ett särskilt skäl för upphävande
av strandskyddet eftersom föreslagen användning tillgodoser ett angeläget
allmänt intresse.
Detaljplanen möjliggör att ett litet markområde från fastighet Ljungby 4:44 kan
regleras för bostadsändamål. Detta skulle kunna innebära en legalisering av
pågående markanvändning då del av befintlig förrådsbyggnad på
fastighet Ljungby 4:37 i dagsläget ligger på fastighet Ljungby 4:44. För denna
markyta behöver strandskyddet upphävas. Särskilt skäl för upphävandet är att
markytan redan idag är ianspråktagen.
Strandskyddet täcker även en liten del av området söder om Byvägen och
berörs därför också av planförslaget. Då området i denna del är avskärmat av
såväl väg som bebyggelse finns skäl att upphäva strandskyddet. På plankartan
finns administrativ bestämmelse om strandskyddets upphävande (a1strandskyddet är upphävt). Område avgränsas med administrativ gräns.
Jordbruksmark
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för att bygga nya
bostäder. Det som motiverar detta är att området ligger centralt med närhet till
Ljungbyholms bykärna med närhet till kommunal och kommersiell service, att
området idag är kringskuret av bostadsbebyggelse samt att området är utpekat
som utredningsområde för bostäder i Kalmars översiktsplan (KF 2013-06-17).
Övriga alternativ att bygga vidare Ljungbyholm skulle kunna vara i de norra
delarna i och omkring Fruskogen. Detta alternativ har utgått då Fruskogens
natur- och rekreationsvärden bedöms som oersättliga.
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Arkeologi
Kommunen har lämnat in en ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid
fornlämning enl. 2 kap Kulturminneslagen (2013-09-23). I Länsstyrelsens
yttrande (daterat 2013-10-30) bedöms i detta fall att markingrepp inom aktuellt
detaljplaneområde inte kommer att beröra någon fornlämning eller
fornlämningsområde. Planerade åtgärder kräver därför inte tillstånd enligt 2
kap Kulturminneslagen (KML). Om en fornlämning påträffas under grävning
eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen
berörs. Anmälan om detta ställs i så fall till Länsstyrelsen.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid och etapppvis
utbyggnad
Genomförandetiden är tio år från den dag
planen vinner laga kraft. Detaljplanen
föreslås byggas ut etappvis. I en första etapp
kan området norr om banvallen byggas ut.
Som en andra etapp byggs området söder
om banvallen fram till anslutningen till
Mörevägen. Markområdet längst i söder
(med anslutning till Tollegatan) kan byggas
ut i en sista tredje etapp.
Huvudmannaskap och
ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för
allmänplatsmark inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för
underhåll och skötsel av dessa ytor.

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Markförvärv
Området är till största delen kommunägt. Ett mindre område i den norra delen
av planområdet är privatägt, liksom markområden för väg i den södra delen av
planområdet. Inlösen av allmän platsmark kan därför bli aktuell.
Regler och tillstånd
Strandskydd behöver upphävas för att planen ska kunna genomföras (se a1 på
plankartan).
Vid byggnation av dagvattenhantering samt utfyllnad och markavvattning i
enlighet med planförslaget ska särskild prövning ske enligt 11 kap. MB om
vattenverksamhet. Prövning för tillstånd krävs, vilket görs hos Länsstyrelsen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Fastighet,
marksamfällighet,
gemensamhetsanläggning

Konsekvenser

Fastighetsbildning
Kulltorp 6:1

Från Kulltorp 6:1 ska ett markområde,
figur 1 (ca 7082 kvm), överföras till
kommunens gatumarksfastighet
Ljungby 4:30. Området är sedan
tidigare upplåtet med vägrätt för
allmän väg. Denna rättighet påverkas
inte av detaljplanen eller marköverföringen.
Fastighetsbildning

Ljungby 4:37

Till Ljungby 4:37 kan ett markområde, figur 6 (ca
12 kvm) överföras genom fastighetsreglering
från Ljungby 4:44.
Fastighetsbildning

Ljungby 4:44

Från Ljungby 4:44 ska ett markområde, figur 4
och ev. 5 (ca 9913 kvm) överföras till
kommunens allmän platsmarksfastighet,
Ljungby 16:236.
Från Ljungby 4:44 kan ett markområde, figur 6
(ca 12 kvm), överföras till Ljungby 4:37.
Område E (transformatorstation), figur 5
(ca 128 kvm), kan avstyckas som en egen
fastighet eller upplåtas med ledningsrätt.
Rättigheter
Område E (transformatorstation), figur 5
(ca 128 kvm), kan upplåtas med ledningsrätt eller
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avstyckas som en egen fastighet.
Fastighetsbildning
Ljungby 16:236

Till Ljungby 16:236 ska ett markområde, figur 4
och ev. 5 (ca 9913 kvm) överföras från Ljungby
4:44.
Från Ljungby 16:236 ska fastigheter för bostadsändamål avstyckas.
Rättigheter
Inom områden med beteckningen u ska
ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.

Ljungby 29:3

Fastighetsbildning
Från Ljungby 29:3 ska markområde, figur 2 (ca
3013 kvm) överföras till kommunens gatumarksfastighet Ljungby 4:30. Området är sedan
tidigare upplåtet med vägrätt för allmän väg.
Denna rättighet påverkas inte av detaljplanen
eller marköverföringen.

Ljungby s:3

Fastighetsbildning
Från Ljungby s:3 ska markområde, figur 3 (ca
854 kvm) överföras till kommunens fastigheter
för gatu- och allmänplatsmark, Ljungby 4:30 och
16:236.

Ölvingstorp ga:2
Förvaltare:
Ljungbyholms
vägsamfällighet

Anläggningsförrättning
Del av samfällighetsföreningens ansvar för
Byvägen övergår till kommunen. Ändring av
ansvarsområdet samt omräkning av andelstalen i
föreningen görs genom omprövning av
gemensamhetsanläggningen.
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Fastighetsrättslig konsekvenskarta.
Fastighetsbildning
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand genom överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna. Avstyckning från Ljungby 16:236
samt fastighetsreglering berörande Kulltorp 6:1, Ljungby 4:30, 29:3, 16:236 och
s:3 söks och bekostas av Kalmar kommun. Fastighetsreglering berörande
Ljungby 4:37 och 4:44 söks och bekostas av fastighetsägarna. Eventuell
avstyckning av E-område bekostas av ledningshavaren. Fastighetsbildningen
begärs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
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Rättigheter
Allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt. Ansökan
om ledningsrätt görs och bekostas av ledningshavaren.
Befintliga ledningar som är säkerställda med ledningsrätt ligger till stor del
inom mark som är utlagd för allmän plats. I några delar hamnar de befintliga
ledningarna i kvartersmark, för dessa ledningar reserveras utrymme för
allmännyttigt ändamål (u-område på plankartan).
Gemensamhetsanläggning
Ansökan om anläggningsförrättning för omprövning av Ölvingstorp ga:2 söks
av Kalmar kommun. Kostnaderna för förrättningen ska betalas av Kalmar
kommun. Förrättning för omprövning av anläggningsförrättning begärs hos
lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun
Andra fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning med kompletterande miljöteknisk undersökning, dagvattenutredning samt förprojektering av väg och
dagvatten genomförts. Ytterligare utredningar som behövs för att förverkliga
byggnation enligt planen bekostas av kommunen.
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Konsekvenser
Inverkan på miljön – behovsbedömning
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan
uppstår till följd av detaljplaner. Kommunen bedömer att genomförandet av
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i
planbeskrivningen.
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”.
Sociala konsekvenser
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer fler människor att få möjlighet
att bosätta sig i Ljungbyholm. Därmed kommer underlag för kommunal och
kommersiell service att öka. Möjligheten att bygga flerbostadshus i två
områden i den norra delen ger möjlighet att bo kvar på orten även om man
inte vill eller kan bo i eget hus. Inflyttning till nya villor eller lägenheter innebär
också att flyttkedjor startas då befintliga bostäder, såväl i Ljungbyholm men
även på annan plats, frigörs för bostadssökande. Merparten av fastigheterna
kommer att släppas till den kommunala tomtkön för byggnation av egen
friliggande villa. Upplåtelseform regleras inte i detaljplaner.
Planen innebär att den befintliga gång- och cykelvägen förlängs från
Ljungbyholms centrum och binds ihop med anslutande cykelväg mot
Vassmolösa i söder. Detta ökar trafiksäkerheten eftersom det innebär att gångoch cykeltrafikanter inte behöver färdas i vägrenen tätt inpå biltrafik och tyngre
trafik.
Ekonomiska konsekvenser
Samtliga nedan redovisade kostnader och intäkter är översiktligt beräknade och
angivna utifrån 2015 års prisnivå.
Kostnader för kommunen
Kommunledningskontoret får kostnader för detaljplan, utredningar, förprojektering samt förrättningskostnader. Uppskattad kostnad för detta uppgår till ca
1700 tkr. Kommunledningskontoret får också kostnader i form av projektering
och anläggande av allmän platsmark, för vissa tekniska anläggningar för dagvattenlösningen, el- och teleledningar samt för markarbeten som behövs för
planens genomförande. Uppskattad kostnad uppgår till ca 18 600 tkr.
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Serviceförvaltningen kommer att få ökade drift- och skötselkostnader för
parkmark och gatumark.
Kalmar vatten AB får kostnader för byggation av tekniska anläggningar för
vatten, avlopp och dagvatten samt för bildande av nya ledningsrätter.
Uppskattad kostnad uppgår till ca 3500 tkr.
Intäkter för kommunen
Detaljplanen genererar intäkter till kommunledningskontoret genom föräljning
av tomter. Intäkterna uppgår till ca 18 550 tkr.
Kalmar vatten AB får intäkter i form av anslutningsavgift och taxa.
Kostnader för övriga
Intäkter för övriga
Ekonomisk ersättning för marköverlåtelser kommer vid planens genomförande
att utbetalas till fastighetsägare till Ljungby 4:44, Ljungby 29:3, Kulltorp 6:1
och Ljungby s:3. I det fall det finns vägrättsavtal tecknat med Trafikverket
kommer ekonomisk ersättning för marken inte att utbetalas av kommunen.
Fördelning av kostnader, avgifter och taxor
Markarbeten på de kommunala tomterna inkl. uppfyllnad av tomtmark till
erfoderlig nivå enligt plankartan bekostas och iordningsställs av kommunen.
Kommunen bekostar förrättningen av de nya kommunala tomterna innan de
släpps till den kommunala tomtkön.
Ersättning för marköverlåtelser
Planförslaget innebär att del av Mörevägen samt ett par mindre markområden
måste överlåtas från fastighet Ljungby 4:44, Kulltorp 6:1, Ljungby 19:3 och
Ljungby s:3 till kommunen inför ett kommunalt övertagande av vägen samt för
förverkligandet av busshållplats och kopplingen för gång- och cykel mot
Vassmolösa. Överenskommelse om ersättning ska härför tecknas.
Planavgift
Planavgift ska ej utgå vid bygglov då plankostnaden regleras i särskilt avtal.

Eleonor Karlsson
Planarkitekt MSA
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Servitut

sv
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S:1
GA:1

Vattendrag / Dike
Vattendrag / Dike

Staket
Mur

3

HUVUDGATA

Huvudgata

GATA

Gata

CYKEL

Cykel

PARK

Park

NATUR

Natur

3

Kantsten

Grundkartans beteckningar
B
E

Brunn

LJUNGBY

Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning
Bostadshus, fasadlinjen redovisad
Bostadshus, takkonturen redovisad

Avloppsbrunn
Elstolpe / Telestolpe
Belysningsstolpe

+0,0
dagvatten
lek

Uthus, fasadlinjen redovisad
Uthus, takkonturen redovisad

e1
e2
av fastighetens storlek.

Transformatorbyggnad
Trappa

e3
bebyggas med antingen enbostadshus eller flerbostadshus. Endast ett
Enbostadshus
Flerbostadshus

d1

1500 m2.
2

d2

.

p1
p2
p3
b1
b2

a1
u
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