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PLANPROCESSEN En detaljplan kan förstås som ett juridiskt bindande dokument mellan 
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. Syftet är att 
göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen för att nå en 
god helhetslösning, planen ligger sedan som grund för beslut om t ex 
bygglov. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller täcks över av 
en ny. I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur 
miljön är tänkt att förändras eller bevaras.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till 
detaljplanen hör även en planbeskrivning som beskriver hur 
detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskrivningen ska 
redovisa planeringsförutsättningarna, syftet med planen, hur planen 
är tänkt att genomföras samt de överväganden som har legat till 
grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen 
och planens konsekvenser. Om planen avviker från översiktsplanen, 
ska planbeskrivningen redovisa på vilket sätt den i så fall gör det 
och skälen för avvikelsen. Planbeskrivningen ska även innehålla 
det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Även 
grundkarta, behovsbedömning och fastighetsförteckning ska tas fram 
till detaljplanen. Beroende på planens omfattning kan också ytterligare 
handlingar behövas tas, ofta i form av olika utredningar.

I planbeskrivningen ska de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder framgå som behövs för att planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka 
konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda 
inom området.

Figur som visar detaljplanprocessen
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Till detaljplanen hör följande handlingar:

Plankarta i skala 1:1000   
Planbeskrivning    
Grundkarta    
Behovsbedömning   
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Teknisk-ekonomisk utredning
Biotopskyddsdispens
Granskningsutlåtande

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket enligt 5 
kap 11§ plan och bygglagen (2010:900) innebär att länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sakägare och andra som har 
ett väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd.

Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en 
samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget. Efter 
beslut i byggnadsnämnden ställs det slutliga förslaget ut för granskning 
i minst tre veckor. Det går att lämna skriftliga synpunkter under 
granskningstiden. Det är också en förutsättning att ha yttrat sig skriftligt 
under samrådet eller granskningen för att kunna överklaga beslutet. 
Detaljplaner som tas fram med standardförfarande antas normalt av 
byggnadsnämnden. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare, 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende under tre veckors tid 
möjlighet att överklaga detaljplanen. Om inget överklagande sker 
vinner planen laga kraft. Bygglov kan sedan beviljas och byggnation/
genomförande påbörjas.

Planförslaget har varit föremål för samråd 2018-04-18 t o m 2018-05-13.

Planförslaget har varit föremål för granskning 2018-10-05 t o m 
2018-10-28.

Uppdragsbeslut: 2017-12-07
Samrådsbeslut: 2018-04-13
Granskningsbeslut: 2018-09-27
Antagandebeslut: 2019-xx-xx

Detaljplanen beräknas kunna antas av miljö- och byggnadsnämnden 11 
april 2019.
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SYFTE OCH
HUVUDDRAG

FÖRENLIGT MED 
3, 4 OCH 5 KAP. 
MILJÖBALKEN

Planens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder 
för Mönsterås tätort i Oknebäck. Denna tredje etapp ger möjlighet till 
skola samt nya bostadstomter norr om den andra etappen av utbyggnad 
i Oknebäck samt en gång- och cykelförbindelse över Oknebäcken i 
nordöst som ansluter till gång- och cykelvägen mellan Kistlandsgränd 
och Spannlandsgränd. 

Den nya bebyggelsen uppförs på åkermark som i översiktsplanen är 
reserverad för tätortens utbyggnad. I planområdet finns ett öppet dike 
med uppväxt vegetation som till största delar bevaras och integreras i 
bostadsområdet. Även uppvuxen vegetation mot Oknebäcken bevaras. 
Området ansluts till Östra Oknebäcksvägen via en ny matargata.

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning  
 av mark- och vattenområden. (MB kap. 3)

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med  
 mark och vatten för vissa områden i landet. (MB kap 4.)

• Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (MB kap 5.)

Se vidare under Riksintressen och Miljökvalitetsnormer.
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Planområdet är beläget i södra delen av Mönsterås tätort, ca 2 km från 
centrum. Området begränsas i norr av Oknebäckens norra gren, i väst 
av befintligt bostadsområde, i syd av Östra Oknebäcksvägen och i öst av 
Oknebäck 2:2. 

LÄGES-
BESKRIVNING 

PLANDATA

6

MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN

Marken inom planområdet, Oknebäck 4:2, ägs av Mönsterås kommun 
med undantag av den samfällda vägen S:1(Östra Oknebäcksvägen), där 
flera delägare ingår. Även norra delen av Oknebäcken är samfälld och har 
därmed flera delägare.

Planområdets avgränsning

Områdets areal uppgår till ca 4 hektar. AREAL

/
Mönsterås kommun

Kvarngatan 2, 38322 Mönsterås, Tel. 0499-17000

PLAN OCH BYGGAVDELNINGEN

Samrådshandling

Detaljplan för
DEL AV FASTIGHETEN OKNEBÄCK 4:2
Område norr om Östra Oknebäcksvägen, etapp III

Mönsterås den 3 april 2018. 

A2 = 1:1000   A4 = 1:2000Skala: Dnr: 2017/531

Beslutsdatum:

Tillhörande planhandlingar:

Henrik Eriksson
Plan- och byggchef

Planbeskrivning
Grundkarta

Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

0 80 160 240 32040
Meter

Emma Bensköld
Planarkitekt Uppdrag 2017-12-07

Samråd 

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

G/C-VÄG Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SB Skola, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e2 250 Bostäder. Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4

kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är högsta
nockhöjd 4,5 meter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 25 % Skolverksamhet. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utfart

Ø l

Øl Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Utförande

b1
Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år, PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2
Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Bostäder. Föreslagen fastighetsgräns.

Planområdesgräns

0 50 100 m±
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-12-07 gett plan- och 
byggavdelningen uppdraget att påbörja planarbetet.

KOMMUNALA
BESLUT
ÖVERSIKTS-
PLANEN

GÄLLANDE 
DETALJPLAN

7

Utdrag från Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kusten

Planområdet innehåller ingen tidigare detaljplan(med undantag för 
någon meter remsa i norr) Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
Mönsterås samhällle, fastställd 1978.

RIKSINTRESSEN

I Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kusten, antagen 2006, redovisas större 
delen av planområdet som U- område, d.v.s. Tätortsnära markområden 
där samhällenas utveckling prioriteras. Norra delen av planområdet, längs 
Oknebäcken samt en smal remsa längs befintlig bebyggelse i väst ingår 
i B-område och går under beteckningen Befintliga bebyggda områden. 
Intentionerna i planarbetet anses stämma överens med översiktsplanen.

Planområdet ingår i ett område av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken.
Riksintresset högexploaterad kust (MB 4:1 och 4:4) innebär i första 
hand en begränsning mot utbyggnad av nya fritidshus. Planen bedöms 
inte strida mot riksintressets syfte. Bedömningen grundar sig på att 
Mönsterås tätort omfattas av tätortsundantaget enligt Miljöbalken 4:1 2 
st. 

/
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PLANENS BEHOV 
AV  MKB (MILJÖ-
KONSEKVENS-
BESKRIVNING)

Gällande stransskydd idag

Inom planområdet gäller strandskydd 100 meter från Oknebäckens 
norra gren. Kommunen avser att upphäva strandskydd för delar av 
planområdet. 

Se vidare under Strandskydd, s 18. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar utpekade enligt 
fornminnesregistret. 

STRANDSKYDD 
OCH FORN-
LÄMNINGAR

I samband med ny detaljplan ska en bedömning göras om de åtgärder 
som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan (PBL 
4 kap 34 § och miljöbalken MB 6 kap 11 §) . Om så är fallet ska 
en miljökonsekvensbeskrivning göras. Som stöd för kommunens 
ställningstagande har en behovsbedömning, daterad 2018-04-03, 
upprättats och bifogas planhandlingen. Behovsbedömningen utgör 
grund för kommunens ställningstagande att genomförandet av 
detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget medför att ej tidigare detaljplanelagd mark kommer att tas 
i anspråk för förskola samt ny bostadsbebyggelse. Den bebyggelse som 
planen medger tillsammans med planerad matargata bedöms inte orsaka 
betydande störningar eller risker för människor eller miljö. Kommunen 
bedömer att detaljplanens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

8
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

HISTORIK

Ekonomiska kartan från 1941. Planområdets ungefärliga läge i rött

MARK, 
VEGETATION 
OCH DJURLIV

Marken i planområdet består av åkermark som delas i två delar av ett 
öppet avvattningsdike, med ca 1m ner till dikesbotten. Diket kantas av 
mindre träd och sly. I norr där planområdet avgränsas av Oknebäcken 
finns en uppväxt vegetation med flertalet stora träd. Terrängen är relativt 
flack med höjder som varierar från ca 3,2m till ca 3,7m med undantag av 
en höjdpunkt i planens östra del där en svag kulle når upp till ca 6m. 

Vy över planområdet sett från söder

Stenmur nordväst om planområdet bild t.v. intill befintlig lekplats bild t.h.
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Stenmurar löper längs planområdets västra gräns samt längs Östra 
Oknebäcksvägen i söder. Dessa är biotopskyddade enligt 7 kap 11 
§ miljöbalken och får ej rivas. Dispens från biotopskyddet har sökts 
och beviljats av Länsstyrelsen. Dispensen gäller för tre öppningar 
(detaljplanen berörs av två av dessa) för stenmuren där detaljplanen 
reglerar markanvändningen till gata för att möjliggöra in- och utfart till 
området mot Östra Oknebäcksvägen samt intilliggande planområde 
söder om planområdet. Ytterligare dispensansökan är nödvändig för 
öppning i stenmuren vid den befintliga lekplatsen i nordväst för att 
möjliggöra en gång- och cykelanslutning. Se karta nedan. 

Mönsterås kommuns bedömning är att enda infartsvägen till de båda 
detaljplaneförslagen (etapp Söder och Norr) som är lämplig är i samma 
sträckning som Östra Oknebäcksvägen har idag. Eftersom kommunen 
har pekat ut området både norr och söder om Ö.Oknebäcksv. som 
nya bostadsområden i översiktsplanen, och att Mönsterås kommun nu 
planlägger båda områdena om vägen är det lämpligt att huvudgatan in 
till de båda områden går mellan områdena. Väljs istället ett alternativ där 
infarten till de båda områdena går genom det ena först så kommer detta 
område få den dubbla trafikmängden jämfört med om huvudgatan till 
områdena läggs mellan de båda nya områdena.

Då etapp Söder och Norr är en fortsättning av etapp I som är helt 
utbyggd västerut (Havrevägen m.m. är  också ett argument att hela 
området ska ses som en helhet, och upplevas som en helhet, inte minst 
genom hur gående, cyklister och bilar rör sig. Det finns ett värde att 

Bild som visar var dispens för öppningar i stenmurar har beviljats (gröna 
markeringar) och kommer att sökas (röd markering).
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Stenmur sydöst i planområdet, stenmur t.h. på bilden ligger i nivå med vägen

Flygfoto över planområdet, 2018

bostadsområden kopplas ihop. Rent generellt blir en tätort nästan aldrig 
bra för de boende om inte de olika områden ”sitter ihop” med varandra, 
därför är det viktigt med gc-vägar och bilvägar, som flätar ihop de olika 
områdena till en större helhet. Ett argument är också att huvudgatan 
in till området ska ansluta till en ännu större väg och då är det Södra 
vägen som är intressant. Det finns inga lämpliga alternativ åt norr, 
söder eller öster inom rimligt avstånd. Dessutom är det åar som isåfall 
behöver byggas broar över. Förutom påverkan på biotoper, trafiklösning, 
helhetskänsla och naturvärden blir det en orimlig ekonomisk lösning åt 
norr, söder eller öster. Att stenmuren placeras mitt mellan väg och gc-väg 
är för att kunna bevara stenmuren. Befintlig gata(Östra Oknebäcksvägen) 
är för smal för att fungera som matargata till de nya planerade områdena. 
Istället för att riva ena stenmuren och bredda gatan är det lämpligaste att 
ha kvar befintlig gata och göra om till GC-väg och därmed slippa rasera 
biotopskyddade stenmurar samtidigt som stenmurar ger karaktär och är 
miljöskapande element. Men för att även bilar och sopbilar ska kunna ta 
sig in i området behövs också en ca 6 m bred gata. 

Inga uppgifter finns om rödlistade arter inom planområdet. Inga större 
naturvärden anses försvinna i och med exploateringen. Dock försvinner 
en del av det öppna landskapet. I planförslaget säkerställs att naturmiljön 
med den täta växtlighet som skärmar av och skapar en sluten miljö runt 
Oknebäcken bevaras. Detta kan även gynna den artrikedom som finns i 
området och även utgöra goda gröna korridorer för djur och växtliv. Om 
särskilt skyddsvärda träd ska avverkas ska detta anmälas för samråd enligt 
miljöbalken 12:6 till länsstyrelsen.   
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Det finns inga misstankar om förorenad mark inom planområdet.

I kommunens översiktliga radonutredning har marken klassats som 
lågradonmark (<10kBq/m3). Markradonmätning på intilliggande 
planområde visar dock att radonhalten i jordluften uppgår till 26 kBq/
m3 jordluft. Med utgångspunkt från dessa mätningar kan man anta att 
även detta planområde bör klassas som normalradonmark (10-50 kBq/
m3), varvid radonskyddande åtgärder ska vidtas på grundkonstruktioner 
mot mark om inte radonundersökning visar annat.

12

FÖRORENAD 
MARK OCH 
RADON

Planområdets berggrund utgörs enligt SGU:s översiktliga kartor av granit 
i den västra delen och sandsten i den östra delen. Jordarten består av 
postglacial sand som intill Östra Oknebäckvägen i söder övergår i sandig 
morän vilket även den geologiska undersökningen för det angränsande 
planområdet i söder visar. 

GEOTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN

Enligt 3 kap 4 § i Miljöbalken är all brukningsvärd jordbruksmark 
skyddad. Marken får endast ianspråktas för att tillgodose andra angelägna 
intressen om rimliga alternativ saknas. Tätortsutvecklingen av Mönsterås 
anses som ett angeläget samhällsintresse. Genom att utveckla den 
befintliga tätorten ges möjlighet att nyttja befintlig infrastruktur såsom 
kollektivtrafik, kommunalt vatten och avlopp, vilket anses vara i linje 
med såväl de nationella miljökvalitetsmålen som de regionala miljömålen. 
Bostadsbyggande är sedan 2014 ett allmänt intresse(PBL 2 kap §3).

Området är utpekat för Tätortsnära markområden där samhällenas 
utveckling prioriteras samt Befintliga bebyggda områden i kommunens 
översiktsplan. I Översiktsplaneprocessen har områdets lämplighet 
som exploateringsområde analyserats och förankrats hos både statliga 
myndigheter och kommunmedborgare. 

Mönsterås tätort är attraktivt och befolkningen växer. Mönsterås 
kommun arbetar aktivt med att möjliggöra både nya byggrätter centralt i 
lägen som kan förtätas, men också genom nya villaområden. I Mönsterås 
är efterfrågan på nya villatomter stor, och framförallt gäller det kring 
detta område – Oknebäck.

Åt väster kan samhället inte expandera då E22 är en barriär utan 
trafiksäkra korsningar. Åt öster kan samhället inte expandera då 
samhället gränsar mot havet. Åt norr finns ingen möjlighet heller med 
tanke på vattendrag, järnväg, E22, översvämningsrisker och dåliga 
grundförutsättningar. Kvar är söderut. Här begränsas lämplig mark
till stora delar av översvämningsrisker, men också hur de nya områden 
ska kopplas ihop med det befintliga samhället. Nya områden måste 
infogas in i strukturerna och inte bli enskilda enklaver.
Se även Mark, vegetation och djurliv, s 9-11.

JORD- OCH 
SKOGSBRUK
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I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har 
iakttagits och att inte planen medverkar till att dessa överträds. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.

Det är främst i storstäder som det finns problem med att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luften. I 
mellanstora och mindre städer är det framför allt vid påtagligt 
trafikalstrande verksamheter som det kan komma i fråga. Detaljplanen 
medger byggrätter för skola och bostäder, och bedöms inte påverka 
luftkvaliteten i området så att miljökvalitetsnormerna riskerar att 
överskridas.

Inget buller från Södra vägen, Drakenäsvägen eller Timmernabbsvägen 
förväntas störa boende inom planområdet. Avståndet till Södra vägen 
och Drakenäsvägen överstiger 200 meter. Till Timmernabbsvägen är 
avståndet längre än 500 meter. Bullernivåerna i området bedöms inte 
medföra skadliga risker för människors hälsa och inte heller överskrida 
gällande miljökvalitetsnormer.

Planområdet är beläget i delavrinningsområdet Mynnar i havet som 
mynnar ut i vattenförekomsten Lövöområdet. Vattenmyndigheten i Kalmar 
har beslutat om miljökvalitetsnormer för vatten i Lövöområdet. För den 
ekologiska statusen som har klassats som måttlig finns ett kvalitetskrav 
om att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den kemiska statusen 
uppnår ej god och där gäller kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus 
utan tidsundantag. 

Oknebäckens norra gren avgränsar planområdet i norr och är under 
stora delar av året helt torrlagd. Det är i Oknebäckens södra gren, ca 
200 meter söder om planområdet, som de större vattenflöderna finns. 
Den vattenförekomsten klassas som måttlig ekologisk status. Den 
kemiska statusen uppnår ej god. Precis som för Lövöområdet gäller ett 
tidsundantag för att uppnå god ekologisk status till 2027. För att uppnå 
god kemisk ytvattenstatus finns inga tidsundantag. 

Tidsundantaget gäller för detta område eftersom
övergödningsproblematiken i Kalmarsunds vattenförekomster anses vara 
tekniskt omöjliga att lösa de närmaste åren. För kommunen och andra 
aktörer med rådighet och påverkan på sundets vatten, innebär det att 
åtgärder för att minska påverkan ska prioriteras och planeras för.

Grundvattenförekomsten är en sedimentär bergförekomst benämnd 
Kalmarkustens sandstensformation. Grundvattenförekomsten har god kemisk 
status samt god kvantitativ status och uppfyller därmed kraven enligt 
miljökvalitetsnormerna. 
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Befintlig markanvändning utgörs av jordbruk. Området har i dagsläget 
troligtvis en minimal påverkan på vattenförekomsterna, då främst med 
gödande ämnen vid perioder av urlakning och höga flöden. Vid ett 
plangenomförande kommer markanvändningen att ändras mot fler 
hårdgjorda ytor. Med de områden som kommunen avser att nyttja 
för dagvattenhantering bedöms påverkan på recipienten Kalmarsund 
minskas beträffande näring. Även andra parametrar i dagvattnet 
kommer här att reduceras. Påverkan från planområdet på recipienten 
måste ses som mycket begränsad i jämförelse med vattenområdets 
andra punktkällor och kommer inte att ha negativ inverkan på 
miljökvalitetsnormer för aktuella vattenförekomster.

Höga vattenstånd
Några miljö- eller riskfaktorer som hotar människors hälsa och säkerhet
bedöms inte uppkomma på grund av planen. Enligt kommunens 
scenarier om högsta och lägsta medelvattenstånd för 100 år framåt 
föreligger ingen risk för området. Ingen kvartersmark för bostäder eller 
tekniska anläggningar ligger under +2,8 meter ovan nollplan.

Lukt och allergener
Nordöst om området finns idag stall med ett mindre antal hästar på 
fastigheten Oknebäck 2:2. Förr rekommenderades stora skyddsavstånd 
mellan stall och bostäder. Rekommendationer som delvis baserats 
på ännu äldre rekommendationer för grisstall och delvis på tron att 
allergener från hästar lätt kunde färdas med vinden.

Nya studier visar dock att hästallergener inte sprider sig så långt som 
forskare tidigare trott, utan att allergenerna istället faller lokalt kring 
hästen vilket gör att det knappt finns mätbara spår av allergen på mycket 
korta avstånd från där hästar vistas (främst stall och hagar). 

Miljömedicinska enheterna i Stockholm och Uppsala menar att 
spridningen av allergener utomhus är begränsad och att halterna 50 
meter från stall över öppen terräng är mycket låga. Boverket skriver 
att bostäder belägna längre än 10 m från stall inte hade mätbara halter 
inomhus. Hästallergen sprids nära marknivån och påverkas således av 
vindriktning, skyddsvegetation m.m. Enligt Västra Götalandsregionens 
Miljömedicinska Centrum kan människor inte bli överkänsliga enbart 
genom att vistas i närheten av ett häststall, dock kan personer som redan 
utvecklat hästallergi reagera kraftigt på mindre doser allergen.

Boverket rekommenderar inte längre några skyddsavstånd utan menar 
att det idag bör både vara rimligt och möjligt att planera bostäder 
i anslutning till hästhållning. Störningar som anses oacceptabla i 
en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan miljö. I 

HÄLSA OCH 
SÄKERHET
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jordbruksområden måste t ex en viss påverkan från djurhållning finnas. 
Detta innebär dock inte att dessa störningar får innebära olägenheter för 
människors hälsa. Boverket menar att olägenheter för människors hälsa 
framförallt syftar på allergi från hästhållning. Allergener från hästar faller 
som ovan nämnt lokalt kring hästen. En aspekt som i sammanhanget 
inte får glömmas bort är att djur i de flesta fall har en positiv inverkan på 
människors välbefinnande och att det i lantliga miljöer som ex Oknebäck 
ofta är en tillgång med djur i närheten av sitt boende.

Vid planering för och invid djurhållning betonar Boverket att en 
helhetssyn vid varje enskilt planeringsfall där olika faktorer såsom antalet 
djur, topografi, avstånd, vindförhållanden och vegetation skall beaktas. 
Boverket skriver även att några få hästar oftast ger obetydlig störning 
medan ridskola eller travbana med många hästar och mycket aktivitet i 
omgivningen kan ge upphov till betydligt större olägenheter. Oknebäck 
2:2 är en förhållandevis liten hästgård med endast åtta stallplatser. I detta 
fall är den förhärskande vindriktningen sydvästlig, dock är vegetationen 
låg vilket kan öka risken för spridning av lukt och allergen. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har inga beslutade riktlinjer för 
rekommenderade avstånd mellan hästhållning och bostäder. Det har 
däremot Blekinge län. I deras rapport från 2008 står det att beteshagar 
kan gränsa mot samlad bostadsbebyggelse(minst 10 bostäder).

Planen medger bostadsfastigheter som närmast ca 60 meter nordväst 
från stallbyggnad, avståndet bedöms vara tillräckligt för stall med ett 
mindre antal hästar för att undvika störningar i form av allergener 
och lukt. Lukt bedöms inte vara betydande för människors hälsa 
men kan komma att bli en störning. Då störningen inte anses vara 
betydande samt att luktkällan ligger utanför planområdet behandlas 
inga ytterligare åtgärdsförslag i denna plan. Angående bostadstomterna 
i öst som gränsar till hästhagar på intilliggande fastighet, har hänsyn 
redan visats vid avstyckningen 1993 när en del av åkermarken tillföll 
den nya gårdsfastigheten(ca 30 meter bred yta). Därav har inte planen 
någon buffertzon i form av natur. Kvartersmarken avgränsas istället av 
planområdesgränsen till förmån för större tomter.

Med hänsyn till att känsligare miljöer, som förskolor och skolor, 
kräver särskild hänsyn vad gäller planering invid djurhållning är 
skolverksamheten lokaliserad till planområdets västra del, drygt 
180 meter från stallbyggnaden. Mellan lantbruksfastigheten och 
skolverksamheten är dessutom två rader bostadsfastigheter planerade 
samt allmän platsmark i form av natur och gata. Avståndet samt 
förhållandena på platsen bedöms vara tillräckliga för lokaliseringen av en 
förskola. 



ANTAGANDEHANDLING

16

PLANERADE 
BYGGRÄTTER

En detaljplan möjliggör endast ny bebyggelse. En detaljplan kan inte 
tvinga fram ny bebyggelse. I detta kapitel beskrivs vilka förändringar 
inom planområdet som planförslaget möjliggör. Efter detaljplanen 
vunnit lagakraft är det upp till fastighetsägare att utnyttja de nya 
möjligheterna som uppkommer med en ny detaljplan.

I detaljplanen föreslås kvartersmark för skolverksamhet samt bostäder. 
Planförslaget medger friliggande småhus (villor, parhus och/eller 
radhus) och/eller flerbostadshus. Största tillåtna byggnadsarea är 
begränsad till 250 kvm per bostadsfastighet samt 25 % byggnadsarea vid 
skolverksamhet per fastighet.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 respektive 6,5 meter, för 
komplementbyggnad är högsta nockhöjd 4,5 meter.  

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från eller sammanbyggas 
i fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter 

BEFINTLIG 
BEBYGGELSE

Inom planområdet finns ingen tidigare bebyggelse. 

I norr avgränsar Oknebäckens norra gren planområdet med en 
villabebyggelse norr om bäcken som etablerades under sent 1970-tal och 
tidigt 1980-tal. I anslutning till detta villaområde lokaliseras planområdets 
närmaste förskola, Lammet. Planområdet angränsar i väst till småskalig 
villabebyggelse som etablerades under 1990-tal. Sydväst om planområdet 
är befintlig villabebyggelse relativt ny, med ett fåtal ännu oetablerade 
tomter. I syd angränsar planområdet till ett nytt område med planerad 
villabebyggelse. I öst gränsar en bostadsfastighet med ekonomibyggnader 
som bl.a. innehåller ett fåtal stallplatser. 

Befintlig villabebyggelse indelad efter ungefärlig etablering

/
Mönsterås kommun

Kvarngatan 2, 38322 Mönsterås, Tel. 0499-17000

PLAN OCH BYGGAVDELNINGEN

Samrådshandling

Detaljplan för
DEL AV FASTIGHETEN OKNEBÄCK 4:2
Område norr om Östra Oknebäcksvägen, etapp III

Mönsterås den 3 april 2018. 

A2 = 1:1000   A4 = 1:2000Skala: Dnr: 2017/531

Beslutsdatum:

Tillhörande planhandlingar:

Henrik Eriksson
Plan- och byggchef

Planbeskrivning
Grundkarta

Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

0 80 160 240 32040
Meter

Emma Bensköld
Planarkitekt Uppdrag 2017-12-07

Samråd 

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

G/C-VÄG Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SB Skola, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e2 250 Bostäder. Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4

kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är högsta
nockhöjd 4,5 meter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 25 % Skolverksamhet. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utfart

Ø l

Øl Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Utförande

b1
Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år, PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2
Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Bostäder. Föreslagen fastighetsgräns.

Planområdesgräns

Förskola

Sent 1970-tal/tidigt 1980-tal

1990-tal

Sent 2000-tal/tidigt 2010-tal

Planerad bostadsbebyggelse

0 50 100 m±
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Illustration 

Illustrationen ovan visar hur planområdet kan komma att se ut om 
de byggrätter som detaljplanen tillåter utnyttjas. Vid exploatering 
av byggnad för skolverksamhet förespråkas de fyra illustrerade 
bostadsfastigheterna mot norr inom området att användas för 
förskolebyggnad samt förskolegård. Detta område har en areal på drygt 
4000 kvm. Vid exploatering av förskola bör den södra illustrerade 
bostadsfastigheten på området för skolverksamhet användas för 
parkering samt hämta/lämna. Parkeringen bör utformas med enkelriktad 
trafik där infarten sker från lokalgatan i väst och utfarten mot matargatan 
i söder. På naturmarken i planområdets mitt illustreras även en torrdamm 
för infiltration samt fördröjning av dagvatten.

Offentlig service
Planområdet tillhör Ljungnässkolans upptagningsområde för 
förskoleklass upp till årskurs sex. Avståndet till skolan är ca 800 m. För 
barnomsorg i närområdet finns, utöver den planerade förskolan inom 
planområdet, förskolan Lammet på ett avstånd av ca 300 m. Avståndet 
till gymnasie- och högstadieskola är ca 2,5 km. I anslutning till gymnasie- 
och högstadieskolan återfinns Mönsterås Vattenpalats. Hälsocentral finns 
i Mönsterås. 

från eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Huvudbyggnad och 
komplementbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns.

LEKPLATS

SKOLVÄG
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Inom planområdet gäller strandskydd 100 meter från Oknebäcken. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för den del av planförslaget 
som angetts som skolverksamhet, bostäder, naturmark(delar av), 
gatumark samt gång- och cykelväg. Prövningen om upphävande 
av strandskydd görs i och med prövning av detaljplanen. Området 
där strandskyddet avses att upphävas markeras på plankartan med 
beteckningen a1 samt a2.

Förutsättningen att upphäva strandskydd är att det föreligger särskilda 
skäl och att intresset av att ta området i anspråk, på det sätt som avses 
med planen, väger tyngre än strandskyddsintresset. Som särskilt skäl 
framhålls 7 kap. 18 c § p 5 miljöbalken, nämligen att området behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Mönsterås kan inte växa österut p.g.a. 
Kalmarsund eller västerut p.g.a. europavägen (E22). Möjligheterna att 
expandera norrut är begränsade och stora delar söderut ligger marken 
lågt med tanke på bostadsbebyggelse. Mönsterås växer i invånarantal 
och villatomter är attraktiva. Detta område är ett av de mest lämpliga 
områdena att exploatera för bostäder och är även utpekat i Mönsterås 
översiktsplan som utvecklingsområde. Se även Jord- och skogsbruk, s12.

Ett av strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till 
stränder och vattendrag. Strandskyddet syftar också till att skydda 
vattendragens naturvärden. Dessa bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. Området runt Oknebäcken karaktäriseras av tät växtlighet 
som skärmar av och skapar en sluten miljö runt bäcken. Denna miljö 
ingår i detaljplanen men bevaras som natur och förändras inte vid 
genomförandet av detaljplanen. Se även MKN, s 13.

STRANDSKYDD

FRIYTOR Lek och rekreation
Nynäs fritidsområde med tennisbanor, fotboll, beachfotboll, och 
beachvolleyboll är beläget ca 1-1,5 km norr från planområdet. 

Park och naturmiljö
Natur och promenadområden finns i anslutning till planområdet, 
samt en allmän lekplats som angränsar till planområdet i nordväst. En 
promenadväg diskuteras från Mönsterås tätort till klosterruinen, en del 
av denna väg skulle kunna gå genom planområdet.

Kommersiell service
De boende förutsätts nyttja befintlig kommersiell service i samhället.

Byggnadskultur och gestaltning
En ekologisk grundsyn och kretsloppstänkande bör tillämpas vid 
uppförandet av byggnaderna. Grundläggande är sunda byggmaterial och 
metoder med så liten miljöbelastning som möjligt. 
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TEKNISK 
FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planerad bebyggelse skall ansluta till det kommunala VA – nätet. 
Vattenförsörjningen sker via överföringsledningar från en ytvattentäkt i 
Finsjö. Tillåtet råvattenuttag och reningskapacitet är tillräckligt och täcker 
områdets behov.

Nya vatten- och spillvattenledningar läggs i huvudsak i gatumark. Det 
föreslås att vattenanslutning sker både från norr och väster. Detta gör det 
möjligt att rundmata en stor del av området. Spillvattenledningen ansluts 
till befintlig ledning i anslutning till Drakenäsområdet. Tomterna ansluts 
via självfallsledningar till ledningssystemet.

Dagvatten
Kommunalt dagvattensystem saknas i anslutning till området. Dagvatten 
definieras som ”Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan 
av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, 
framträngande grundvatten”. Dagvatten som leds från detaljplanerat 
område klassas enligt miljöbalken som avloppsvatten om avledningen 
inte gäller för enbart en eller några fastigheters räkning.

Oknebäckens norra gren, norr om planområdet 
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Det exakta innehållet i dagvattnet kan inte anges generellt. I detta fall 
kommer troligen föroreningarna att komma från punktutsläpp från 
hårdgjorda ytor som tak och gator. Det kan även förekomma diffusa 
utsläpp såsom atmosfäriska nedfall. De vanligaste utsläppen består av 
metaller och kolväteföreningar och är vanligen bundna till partiklar. 
Dagvattensystemet bör utöver en renande effekt, även ha en utjämnande 
effekt. Vanligtvis utformas takavvattningen så att de utkastarna som 
finns på baksidan av byggnaden, leds mot tomtens grönytor. Kommunen 
förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), vilket innebär 
åtgärder som syftar till att förhindra eller minska mängden dagvatten. 
Där LOD tillämpas leds dagvatten inte bort i ledning direkt från 
stupröret utan vattnet infiltreras vanligen i närliggande mark. Genom 
att tillämpa LOD minskar dagvattnets belastning på ledningsnät, 
reningsverk och recipienter. Vid lokalt omhändertagande kan grönytor 
utnyttjas för utjämning och rening. Andra exempel är växtbeklädda 
tak och plattsättning med genomsläppliga fogar. Dagvatten från egen 
fastighet ska omhändertas lokalt.

Naturområdet centralt inom planområdet syftar främst till en öppen 
infiltration samt fördröjning av dagvatten. Här föreslås en torrdamm, 
dvs. en skålad gräsyta med så flacka slänter så att man lätt kan ta sig 
uppför kanterna men även så att ytan effektivt ska kunna skötas och 
klippas maskinellt. En torrdamm är en yta som normalt inte står under 
vatten. Ytan fylls på i samband med nederbörd. Genom att utloppet är 
reglerat, med ett breddavlopp mot befintligt avvattningsdike som leder 
ut till Oknebäckens norra gren, så kommer dels en sedimentering av 
föroreningarna att ske och dels kommer utloppsflödet till det befintliga 
dikessystemet att utjämnas. Detta för att fördröja och infiltrera vatten på 
platsen upp till den kritiska nivån då vattnet bör släppas vidare. Ytan bör 
dräneras så att det inte blir ett ”surhål”. Utloppet förses antingen med en 
avstängningsanordning eller en oljefälla som gör det möjligt att hindra 
föroreningar från att rinna ut i Oknebäcken. Hit leds bland annat en viss 
del av dagvattnet från intilliggande villaområde söder om planområdet 
men även dagvatten från gator samt parkering till förskola och till viss del 
även från förskoletomten. Dagvattenbrunnar som avleds till torrdammen 
bör förses med filterkassetter. Torrdammen bör inte förses med staket 
eftersom staket i detta fall inger en falsk trygghet samt försvårar skötseln 
av ytan. 

Ytan som kommer att avledas till torrdammen har en begränsad area på 
cirka 1.0 ha. Detta gör att vattenmängden som behövs dämmas upp för 
ett regn som återkommer var 10:år är cirka 225 m³. Ytan som tillgänglig 
för torrdammen har en area på cirka 1500 m². Det flacka slänterna 
påverkar vattenvolymen men kommer att ge ett tämligen lågt vattendjup 
även vid kraftiga regn. Vattendjupet vid ett 10- årsregn kommer att vara  
15 cm under en kortperiod, och 19 cm vid 20-års regn. 
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Energi
Eon svarar för elförsörjningen. Kommunen har för avsikt att 
uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt samt 
att energianvändningen ska minimeras. Alternativa förnyelsebara 
uppvärmningsformer som lågenergihus eller passivhus föreslås att 
prövas. Nybyggnaders specifika energianvändning styrs enligt Boverkets 
byggregler, BBR.

Avfall
Avfallshantering ska ske enligt anvisningarna i kommunens avfallsplan 
och renhållningsordning. Närmaste återvinningsstation för allmänheten 
är belägen vid korsningen mellan Södra vägen och Blanka ängars väg, ca 
2 km norrut. 

Fibernät
Fibernät finns utbyggt i anslutning till planområdet, samt längs Östra 
Oknebäcksvägen.

Förutsättning för räddningsingripande och Skydd mot brandspridning mellan 
byggnader
Räddningstjänstens framkörningstid till planområdet är < 10 minuter. 
Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd 
mot brandspridning uppnås. Detta granskas i samband med bygglovet. 
Brandposter finns i angränsande planområde men i samband med VA-
utbyggnaden inom planområdet kommer behovet av brandposter att ses 
över, rekommenderat avstånd mellan brandposter är max 150 meter.

Gatunät
Planområdet trafikmatas från Södra vägen via Östra Oknebäcksvägen 
och den nya matargatan som även kommer att trafikeras av villaområdet 
söder om planområdet. Lokalgatan inom planområdet leds runt med 
två utfarter mot matargatan vilket minskar trafikrörelserna förbi varje 
enskild fastighet inom planområdet. Den nya bebyggelsen genererar en 
viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder beräknas tillskottet 
bli ca 77-95 fordonsrörelser/dygn beroende på om förskolan byggs 
eller inte. Utöver det lägre antalet med 77 fordonsrörelser per dygn 
tillkommer i det fallet även fordonsrörelser för personal samt hämta och 
lämna till förskolan, ca ytterligare 160 fordonsrörelser per dygn. 

Gång- och cykeltrafik
Ett system av gång- och cykelvägar norrut mot skolor, daghem och 
Mönsterås centrum finns redan utbyggt i anslutning till detaljplanen. 
Detta är i huvudsak separerat från biltrafiken. Detaljplanen föreslår en 
gång- och cykelväg som knyter ihop planområdet med intilliggande 
bostadsområde i nordväst. Den kommer även att erbjuda en genare 
väg för planområdets boende och boende söder om planområdet 

GATOR OCH 
TRAFIK



ANTAGANDEHANDLING

22

SOCIALA 
FRÅGOR

Tänkt gång- och cykelanslutning norr om Oknebäcken, norr om planområdet 

Tillgänglighet
Bostäder med omgivande mark ska utformas enligt de bestämmelser 
som finns i lagar och förordningar gällande tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Bostädernas invändiga 
utformning regleras vid bygglov. 

till den befintliga lekplatsen som lokaliseras där. En ny gång- och 
cykelförbindelse föreslås även i nordöst med en bro över Oknebäcken 
som ansluter till gång- och cykelvägen mellan Kistlandsgränd och 
Spannlandsgränd. Den skulle möjliggöra en genare och säkrare väg 
både till förskolan Lammet och Ljungnässkolan via tunneln under 
Drakenäsvägen.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Oknebäck ligger längs Södra vägen, cirka 300 meter 
väster från planområdet. Denna försörjs under vardagar av ungefärlig 
timmestrafik och nås från planområdet via Östra Oknebäcksvägen.

Parkering
Parkering löses inom respektive fastighet. Vid exploatering av 
förskola bör den södra illustrerade bostadsfastigheten på området för 
skolverksamhet användas för parkering samt hämta/lämna. Parkeringen 
bör utformas med enkelriktad trafik där infarten sker från lokalgatan i 
väst och utfarten mot matargatan i söder. 
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PLAN-
BESTÄMMELSER

Trygghet, säkerhet, folkhälsa 
Trygghet kan definieras som upplevd säkerhet. Det finns ett antal 
trygghetsskapande aspekter, det kan vara god belysning, god överblick 
över olika delområden, men det kan även vara rörelser i form av fordon 
och människor.

Jämställdhet
Trygghetsaspekten är nära sammankopplad med jämställdhet. Det 
är framförallt kvinnor och äldre som drar sig för att besöka vissa 
områden, platser eller stråk under vissa tider för att de upplever en 
otrygghetskänsla. Genom att skapa en tryggare stadsmiljö kommer 
Mönsterås även att få en mer jämställd stadsmiljö. 

GATA
Gata tillämpas för områden för både fordonstrafik och gång och 
cykeltrafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan.

GÅNG OCH CYKEL
Gång- och cykelväg tillämpas för vägar som är avsedda för gång-, cykel- 
och mopedtrafik och är avskilda från övriga vägnätet. 

NATUR
Bestämmelsen tillämpas för friväxande grönområde som inte sköts mer 
än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett naturområde 
kan mindre park-, vattenanläggningar och andra komplement för 
naturområdets användning finnas t.ex. gång- och cykelvägar.

B (Bostäder)
Bostäder tillämpas för områden för olika former av boende av varaktig 
karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. Bestämmelsen 
ger även möjligheten till kompletterande kommersiell eller social service.

E1 (Transformatorstation)
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Det bör också vara 
möjligt att ta sig till stationen med tungt fordon. 

S (Skola)
Skola tillämpas för områden för fritidshem, förskola, grundskola och 
andra skolor samt annan jämförlig verksamhet.

e1 25 % 
Gäller endast för skola. Största exploatering per fastighet är angivet värde 
i procent byggnadsarea.
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e2 250 
Gäller endast för bostäder. Största exploatering per fastighet är angivet 
värde i kvadratmeter byggnadsarea.

Illustration över nockhöjd

   Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5-8,5 meter,  
   för komplementbyggnad är högsta nockhöjd 4,5 meter. 
 

   
   Prickmark innebär att inga byggnader får uppföras  
   inom det prickade området. 

p1  
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från eller sammanbyggas 
i fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter 
från eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Huvudbyggnad och 
komplementbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns.

b1 (Endast källarlösa hus)
Källare är ej tillåtet inom planområdet p.g.a. risker med översvämning.

n1 (på kvartersmark) och stenmur(på allmän platsmark)
Stenmurar får ej rivas med undantag för murrbrott för gata och gc-väg.

damm
Fördröjningsmagasin av dagvatten. Dammen får placeras i hela 
användningsytan NATUR och begränsas inte av adm-gräns.
    
a1 - Upphävande av strandskydd på allmän plats.

a2 - Upphävande av strandskydd på kvartersmark.

    Utfart får inte anordnas. 
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GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR

Planarbetet bedrivs med standardförfarande och beräknas kunna antas av 
miljö- och byggnadsnämnden 11 april 2019. 
Se även Tidsplan, s 4.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag antagandebeslutet vunnit 
laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad 
rätt att bygga ut i enlighet med detaljplanen. Den får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägare har rätt till ersättning.

Ansvarsfördelning
Mönsterås kommun ansvarar för detaljplanens genomförande. 

Huvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för allmän plats såsom gator och 
naturområden inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar 
för underhåll och skötsel.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
tillhörande fastighetsförteckningen. Huvuddelen av marken inom 
planområdet ägs av Mönsterås kommun.

Mönsterås kommun är ansvarig för att erforderliga fastighetsbildningar 
genomförs när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen bekostar 
fastighetsbildningen.
Ledningar inom planområdet förläggs i gatumark eller naturmark.
Del av samfällighet S:1 inlöses av kommunen, se bild nedan. Även delar 
av samfällda bäcken kan komma att lösas in. 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR

Bild över södra planområdet över samfällighet S:1.
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Mönsterås kommun

Kvarngatan 2, 38322 Mönsterås, Tel. 0499-17000

PLAN OCH BYGGAVDELNINGEN

Samrådshandling

Detaljplan för
DEL AV FASTIGHETEN OKNEBÄCK 4:2
Område norr om Östra Oknebäcksvägen, etapp III

Mönsterås den 3 april 2018. 

A2 = 1:1000   A4 = 1:2000Skala: Dnr: 2017/531

Beslutsdatum:

Tillhörande planhandlingar:

Henrik Eriksson
Plan- och byggchef

Planbeskrivning
Grundkarta

Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
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Emma Bensköld
Planarkitekt Uppdrag 2017-12-07

Samråd 

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

G/C-VÄG Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SB Skola, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e2 250 Bostäder. Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4

kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är högsta
nockhöjd 4,5 meter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 25 % Skolverksamhet. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utfart

Ø l

Øl Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Utförande

b1
Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år, PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2
Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Bostäder. Föreslagen fastighetsgräns.
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EKONOMISKA 
FRÅGOR

Kommunen står för kostnader för anläggande av allmän platsmark samt 
framdragande av VA till nya fastigheter.

Kommunala kostnader för drift och underhåll av nytillkommen allmän 
platsmark som gator och natur tillkommer. 

För bebyggelse och anläggningar ska exploatör stå för byggande och 
kostnader. Ev. markundersökningar i samband med att tomterna 
exploateras utförs och bekostas av berörs exploatör/byggherre. 

Kostnader som är förbundna med att tillskapa rätt (servitut, ledningsrätt 
och/eller annan nyttjanderätt) för anläggning på annans mark bekostas 
av ägare av anläggningen/ledningen. Undantag är då exploatören vill 
flytta anläggning/ledning, då ska flytt bekostas av exploatör.

Kommunens uppskattade kostnader och inkomster exkl. moms för
genomförandet av detaljplanen vad gäller gator, grönområden,
fastighetsbildning, plankostnader m.m:

Gatu- och VA-arbeten: 10 400 000 kr  
Fastighetsbildning: 250 000 kr
Markvärde: 380 000 kr
Plankostnader: 200 000 kr 

Detaljplanen innebär kommunala inkomster i form av försäljning av 
bostadstomter och anslutningsavgifter för VA.

Nybyggnadskarta kommer att krävas för nybyggnad inom området.

EON har idag en luftledning för lågspänning längs Östra 
Oknebäcksvägen. Ledningen är planerad att grävas ner, men så länge 
ledningen finns kvar gäller Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

TEKNISKA 
FRÅGOR
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KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE

EV AVVIKELSE FRÅN 
ÖVERSIKTSPLAN

MKB, 
SAMMANFATTNING

SOCIALA 
KONSEKVENSER

Planförslaget överensstämmer med Mönsterås Översiktsplan Del 2 
Kustens intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på kommunhuset i 
Mönsterås, Kvarngatan 2 samt på www.monsteras.se.

FASTIGHETS-
KONSEKVENS-
BESKRIVNING

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras.

Planen medför att attraktiva bostäder samt skola kan byggas i södra 
delen av Mönsterås samhälle. 

Den del av samfällighet S:1 som ingår i planområdet inlöses 
av kommunen och överförs till kommunal fastighet genom 
fastighetsreglering. 

Avstyckningar för bostadstomter och skoltomt.

Kommunen ansvarar och bekostar fastighetsregleringen.

Detaljplanen har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän från 
Mönsterås tekniska förvaltning. 

Mönsterås den 3 april 2018. Reviderad 2019-03-28

Henrik Eriksson   Emma Bensköld
Plan- och byggchef   Planarkitekt
  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN




