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Inledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur detaljplanen ska förstås 
och genomföras.  Planbeskrivningen ska redovisa planerings-
förutsättningarna, 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. 
Planbeskrivningen ska även innehålla det illustrationsmaterial som behövs 
för att förstå planen.  
 
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. 

Planprocessen 

Tidsplan 
 
Planprocessen bedrivs med standardförfarande. 

Tidsaxel som visar skedena för ett standardförfarande.  

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är 
tänkt att förändras eller bevaras. 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 två 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. 
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej 
tillgodosedda sakägare under tre veckor möjlighet att överklaga 
detaljplanen.  
 
Planhandlingarna kommer att ställas ut på tekniska förvaltningen i 
kommunhuset samt finnas tillgängliga på www.monsteras.se under 
samrådssskedet. 
 
Uppdragsbeslut: 2012-02-28 
Samrådsbeslut: 2017-11-02   
Granskningsbeslut: 2017-xx-xx 
Antagandebeslut: 2018-xx-xx 
Laga kraft: 201x-xx-xx 
 
Detaljplanen beräknas kunna antas av Byggnadsnämnden under första 
halvåret 2018. 

http://www.monsteras.se/
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Planhandlingar 
 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 

 Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 

 Planbeskrivning med illustrationer 

 Grundkarta 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

 Geoteknisk undersökning 

 Teknisk-ekonomisk utredning 

Planens syfte och huvuddrag 
 

Syfte och 
huvuddrag 

 
Planens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder för 
Mönsterås tätort i Oknebäck. Denna andra etapp ger möjlighet till nya 
bostadstomter öster om den första etappen av utbyggnad i Oknebäck 
(detaljplan antagen 2007-03-01) samt en gång- och cykelväg längs Östra 
Oknebäcksvägen.  
 
Den nya bebyggelsen uppförs på åkermark som i översiktsplanen är 
reserverad för tätortens utbyggnad. I planområdet finns tre åkerholmar 
som bevaras och integreras i bostadsområdet. Området ansluts till Östra 
Oknebäcksvägen. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB 
  

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. 

Plandata 

Lägesbestämning 
 
Planområdet är beläget i södra delen av Mönsterås samhälle, ca 2 km från 
centrum. Området begränsas i norr av Östra Oknebäcksvägen, i väst av 
befintligt bostadsområde, i sydväst av Oknebäcken och i öst av Oknebäck 
1:7. 
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Översiktskarta 
 

 
Planområdets avgränsning. 

Areal 
 
Områdets areal är ca 6,5 hektar. 

Markägo-
förhållanden 

 
Marken inom planområdet, Oknebäck 4:2, ägs av Mönsterås kommun med 
undantag av den samfällda vägen s:1, där flera delägare ingår. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-02-28 att ge 
byggnadsnämnden uppdraget till planläggning. 
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Byggnadsnämnden har i beslut 2017-11-02 gett plan- och byggavdelningen 
uppdraget att påbörja planarbetet. 

Översiktsplanen 
 

 
I Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kusten, antagen 2006, redovisas större delen 
av det aktuella området som U- område, d v s tätortsnära markområden där 
samhällenas utveckling prioriteras. Södra delen av planområdet ingår i B-
område och redovisas som redan ianspråktaget område för bebyggelse. 
Intentionerna i planarbetet anses stämma överens med översiktsplanens.  
 

 
Utdrag från Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kusten. 

Gällande 
detaljplaner 

 
Planområdet innehåller inga tidigare detaljplaner. 

Riksintressen 
 
Planområdet omfattas av riksintresse enligt 4 kap 1 och 4 § MB som innebär 
särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten för kustområdet 
och skärgården. Föreslagen markanvändning är inte i strid mot Miljöbalkens 
regler. Bedömningen grundar sig på att Mönsterås tätort omfattas av 
tätortsundantaget enligt Miljöbalken 4 kap 1 §, 2 stycket. 

Strandskydd 
 
Inom planområdet gäller strandskydd 100 meter från Oknebäcken. 
Kommunen avser att upphäva strandskydd för delar av planområdet. 
 
Se vidare under Strandskydd, s 9. 
 



 
 

7 
 

Detaljplan för                                            Samrådshandling 
Del av fastigheten Oknebäck 4:2 
(Område söder om Östra Oknebäcksvägen, etapp II) 
Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun 
Dnr 2017/467 
 

 

 
Gällande strandskydd idag.  

Fornlämningar 
 
Inom planområdet finns inga fornminnen registrerade enligt 
fornminnesregistret.  

Planens behov av 
miljökonsekvens-
beskrivning 

 
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, enligt 
plan och bygglagen PBL 4 kap 34 § och miljöbalken MB 6 kap 11 §, skall 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer och program som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens 
ställningstagande om detta görs först en behovsbedömning. Om den visar på 
en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning.                            

Ställningstagande 
till miljöbedömning 

 
En behovsbedömning, daterad 2017-10-19, har upprättats och bifogas 
planhandlingen. Checklistan 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 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.  
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Förutsättningar och förändringar 

Natur 
 
Mark, vegetation och djurliv 
 
Marken i planområdet består av åkermark med tre åkerholmar belägna uppe på 
två höjdryggar. Från den norra höjdryggen lutar marken från sin högsta punkt 
8,5 m ner till 3,5 respektive 4,0 m i planområdets sydvästra och norra gräns. 
Från den södra höjdryggen högsta punkt, 6.0 m och planområdets norra gräns 
är skillnaden 2,0 m.  
 
Stenmurar löper längs planområdets västra, östra och norra gräns, samt även 
en mindre sträcka inne i området. Dessa är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § 
miljöbalken och får ej rivas. Dispens från biotopskyddet har sökts och beslut 
väntas hos Länsstyrelsen under hösten. Dispensen gäller för tre öppningar för 
stenmuren där detaljplanen reglerar markanvändningen till gata. Se karta 
nedan. Inga större naturvärden anses försvinna i och med exploateringen. Dock 
försvinner en del av det öppna landskapet. 
 

 
T.v.Bild på den norra åkerholmen. T.h. De två södra åkerholmarna. 

 
Bild som visar var dispens för öppningar i stenmurar sökts. 
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Jord- och skogsbruk 
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. 
 
Området är utpekat för Tätortsnära markområden där samhällenas utveckling 
prioriteras i kommunens översiktsplan varför avvägningen om rimliga alternativ 
kan anses vara avklarad. 
 
Geotekniska förhållanden 
 
Utförda undersökningar visar att överst påträffas ett cirka 0,25 – 0,5 m tjockt 
lager med vegetation – och växtjord ( mylla). Inom huvuddelen av området 
påträffas fast friktionsjord mestadels sandig morän under ytlagret. I vissa 
punkter överlagras moränen av ett cirka 0, 5 m tjockt sandlager.  
 
Inom områdets lägre belägna delar, dels i nordost, samt i sydost och där 
markytan är belägen på nivån + 3 eller lägre överlagras moränen av finkorniga 
jordlager såsom silt och lera.  
 
Utförda geotekniska undersökningar visar att grundläggningsförhållandena 
inom större delen av området är goda. Normalt bedöms här inga ytterligare 
geotekniska undersökningar erfordras.  Inom sydöstra delen där lösa jordlager 
påträffats förordas att kompletterande geotekniska undersökningar utförs i 
samband av detaljprojektering av byggnader. 

Miljöförhållanden 
 
Miljökvalitetsnormer  
 
I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits 
och att inte planen inte 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 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 nämnda vägar 
överstiger 300 meter. Bullernivåerna i området bedöms inte medföra skadliga 
risker för människors hälsa och inte heller överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer.  
 
Planområdet är beläget i två delavrinningsområden som båda mynnar ut i 



 
 

10 
 

Detaljplan för                                            Samrådshandling 
Del av fastigheten Oknebäck 4:2 
(Område söder om Östra Oknebäcksvägen, etapp II) 
Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun 
Dnr 2017/467 
 

 
vattenförekomsten Lövöområdet. Vattenmyndigheten i Kalmar har beslutat om 
miljökvalitetsnormer för vatten i Lövöområdet. Den ekologiska statusen har 
klassats som måttlig och den kemiska statusen som god. Lövöområdet har 
uppnått måttlig ekologisk status. I klartext betyder detta att god status ska vara 
uppfyllt till år 2015, men att det finns undantag för området fram till 2021, då 
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.  
 
Söder om planområdet rinner Oknebäcken, en vattenförekomst som klassas 
som måttlig ekologisk status. Mönsterås kommun tar regelbundna prover längs 
Oknebäcken. Proverna visar om att inga ytterligare ökningar av fosfor och andra 
utsläpp sker, exempelvis genom intensifiering av jordbruk, är bedömningen att 
den gren av Oknebäcken som rinner söder om planområdet även 2015 kommer 
klassas som kemiskt  god. 
 
Planområdet utgörs av mark som avvattnas mot vattenförekomstens norra 
delar. Befintlig markanvändning utgörs av jordbruk. 
 
Området har i dagsläget troligtvis en minimal påverkan på vattenförekomsten, 
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 minskas beträffande 
näring. Även andra parametrar i dagvattnet kommer här att reduceras. 
 
Påverkan från planområdet på recipienten Kalmarsund måste ses som mycket 
begränsad i jämförelse med vattenområdets andra punktkällor och kommer 
inte att ha negativ inverkan på miljökvalitetsnormen för aktuell 
vattenförekomst. 
 
Radon 
 
Markradonmätning har utförts i fem punkter inom aktuellt område. Dessa 
mätningar visar att radonhalten i jordluften uppgår till 26 kBq/m3 jordluft. Med 
utgångspunkt från dessa mätningar kan marken klassas som normalradonmark 
varvid radonskyddande åtgärder ska vidtas på grundkonstruktioner mot mark.  
 
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 
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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 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. För att minimera 
påverkan kommer en avskärmande skyddsvegetation uppföras mot fastigheten 
Oknebäck 2:2, bestämmelsen har beteckningen m1 på plankartan.  
 
Planen medger bostadsfastigheter 70 meter söder, och 60 meter väster 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. 

Risk och säkerhet 
 
Höga vattenstånd/Översvämning 
 
Enligt kommunens scenarier om högsta och lägsta medelvattenstånd för 100 år 
framåt föreligger ingen risk för området. Endast en föreslagen bostadstomt har 
idag en marknivå som ligger under +3,0 meter ovan nollplan. Den tomten 
pendlar mellan 3,3 i väster och 2,6 i öster. All annan kvartersmark samt all 
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allmän platsmark ligger minst +3,0 meter ovan nollplanet.   

Bebyggelse-
områden 

 
Bostäder 
 
Lokaliseringen sker i anslutning till relativt ny befintlig bostadsbebyggelse i 
väster. Ingen bebyggelse finns inom planområdet. I nordost gränsar en 
bostadsfastighet med ekonomibyggnader som bl a innehåller ett fåtal 
stallplatser. Planförslaget medger friliggande småhus, parhus, kedjehus, radhus 
och/eller flerbostadshus. 
 
I detaljplanen föreslås kvartersmark för bostäder. Detaljplanen ger möjlighet till 
bebyggelse med högst två våningar. Största tillåtna byggnadsarea är begränsad 
till 30 % per fastighet, dock är största sammanlagda byggnadsarea per fastighet 
250 m2. 
 
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 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 från eller 
sammanbyggas i fastighetsgräns. Huvudbyggnad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas i fastighetsgräns. 
 

 
illustration.  
 
Området är tänkt att byggas ut etappvis. Indelningen är beroende på VA-
hanteringen i området. Etapp 1 ansluts via självfall till befintligt ledningsnät. För 
återstående etapper krävs uppförandet av pumpstation och anläggning av 
resterande VA-nät inom området. En etappindelning kan tänkas se ut enligt 
följande.   
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Illustration över tänkbar etappindelning. 
 
 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
 
Planförslaget tillåter bostäder med möjlighet till kompletterande kommersiell 
eller social service. 
 
Offentlig service 
 
Planområdet tillhör Ljungnässkolans upptagningsområde för förskoleklass upp 
till årskurs sex. Avståndet till skolan är ca 1 km. För barnomsorg finns i 
närområdet förskolan Lammet på ett avstånd av ca 500 m. Avståndet till 
gymnasie- och högstadieskola är ca 2,5 km. I anslutning till skolområdet 
återfinns Mönsterås Vattenpalats. Hälsocentral finns i Mönsterås. 
 
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 

Friytor 
 
Lek och rekreation 

2 

1 

3 

4 
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Nynäs fritidsområde med tennisbanor, fotboll, beachfotboll, beachvolleyboll 
och frisbeegolf 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 150-200 m nordväst om området. En promenadväg diskuteras 
från Mönsterås tätort till klosterruinen, en del av denna väg skulle kunna gå 
genom planområdet. 
 
Planbestämmelsen Naturmiljön ska bevaras(n1) syftar till den karaktäristiska 
miljön kring åkerholmarna. Det är alltså inte åkermarken som syftas till att 
bevaras. 
 

Strandskydd 
 
Inom planområdet gäller strandskydd 100 meter från Oknebäcken. Kommunen 
avser att upphäva strandskyddet för den del av planförslaget som angetts som 
bostäder, transformatorstation, pumpstation och gatumark. Prövningen om 
upphävande av strandskydd görs i och med prövning av detaljplanen. Inom 
naturmark skall strandskyddet fortsätta gälla. Området där strandskyddet avses 
att upphävas markeras på plankartan med beteckningen a1. 
 
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.  
 
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 miljön ingår inte i detaljplanen och förändras 
inte vid genomförandet av detaljplanen. 
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Oknebäcken 

Gator och trafik 
 
Gatunät  
 
Planområdet trafikmatas från Södra vägen via Östra Oknebäcksvägen förbi den 
föregående utbyggnadsetappen som ligger väster om planområdet. Därefter 
matas biltrafiken genom en ny gata norr om Östra Oknebäcksvägen som 
därmed kan göras om till GC-väg. Från nytillkomna bostäder beräknas tillskottet 
bli ca 160 fordonsrörelser/dygn. På så vis behöver inte den befintliga Östra 
Oknebäcksvägen breddas och stenmurar tas bort, samtidigt som en trygg väg 
skapas för oskyddade trafikanter.  
 
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. 
 
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. Planförslaget föreslår en 
gästparkering längs den centrala lokalgatan. 

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 
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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, som är belägen väster om området. 
Inom området avleds 24 tomter till en ny spillvattenpumpstation i området 
sydöstra del. 10 stycken tomter i områdets norra del 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. 
 
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. I 
detta fall kan jordarten vara morän vilket då medför att infiltrationsförmågan är 
begränsad. Därför bör dagvattensystemet dimensioneras så att även denna del 
av takvattnet kan avledas via det kommunala dagvattensystemet. 
 
Genom området skär en höjdrygg i öst-västlig riktning. Detta gör att dagvattnet 
lämpligen omhändertas dels mot norr och dels mot söder. I norr avleds vattnet 
via ett mindre dike mot Oknebäckens norra gren. För denna del föreslås inte 
några fördröjningsåtgärder, utan detta arbete får vänta till en eventuell 
framtida exploatering av den omkringliggande marken. Dagvattenbrunnar som 
avleds till detta dike bör dock förses med filterkassetter.  
 
Områdets södra del avleds via en s.k. torrdamm söder om planområdet till 
Oknebäckens södra gren. En torrdamm är en yta som normalt inte står under 
vatten. Ytan fylls på i samband med nederbörd. Genom att utloppet är reglerat 
så kommer dels en sedimentering av föroreningarna att ske och dels kommer 
utloppsflödet till det befintliga dikessystemet att utjämnas. Ytan bör dräneras så 
att det inte blir ett ”surhål”. Utloppet förses antingen med en 
avstängningsanordning eller en oljefälla som gör det möjligt att hindrar 
föroreningar från att rinna ut i Oknebäcken.  
 
Ytan som kommer att avledas till torrdammen har en reducerad area på cirka 
2.0 ha. Detta gör att den vattenmängd som kommer att behöva dämmas upp 
för ett regn som återkommer var 10:år är cirka 425 m³. För ett 50:års regn är 
mängden cirka 775 m³. Ytan som är redovisas i MKonsults teknisk-ekonomiska 
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utredning har en area på cirka 1175 m². Valet av släntutfall påverkar 
vattenvolymen. Även vid flacka slänter kommer dock vattendjupet att vara 
tämligen lågt även vid kraftiga regn. Vattendjupet vid ett 10- årsregn kommer 
att vara cirka 40 cm. 
 
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 skall 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.  
 
Förutsättning för räddningsingripande 
 
Räddningstjänstens framkörningstid till planområdet är < 10 minuter.  
 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
 
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. 

Sociala frågor 
 
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.   
 
Trygghet och säkerhet 
 
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.  
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Genomförande 

Organisatoriska 
frågor 

 
Tidsplan 
 
Detaljplanen tas fram med standardförfarande och beräknas kunna antas av 
Byggnadsnämnden första kvartalet 2018. 
 
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. 

Fastighetsrättsliga 
frågor 

 
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. 
 
Delar av samfällighet s:1 som återfinns inom planområdet inlöses av 
kommunen. 
 
Rättigheter 
 
Det finns idag ett servitut som omfattar rätten att taga vatten och bibehålla 
befintlig vattenledning till förmån för Oknebäck 2:2 som belastar Oknebäck 4:2. 
Detta servitut kommer finnas kvar även efter planläggning av området. Det är 
möjligt att ledningen inte är nedgrävd i servitutets exakta läge, om konflikt 
uppkommer vid exploateringen åtar sig kommunen att flytta ledningen. 
Kommunens kart-mätavdelning har mätt in brunnens lokalisering och den finns 
med på grundkartan. 
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Bild över norra planområdet över samfällighet S:1 samt servitut. 

Ekonomiska frågor 
 

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

 
Gatuarbeten                                                   
 
VA-arbeten 
 
Fastighetsbildning 
 
Markvärde 
 
Plankostnader inkl utredningar 
 
Summa: 

 
3 550 000 

 
4 000 000 

 
136 000 

 
657 000 

 
400 000 

 
8 743 000 

 
Inkomster: 
 
Försäljning av bostadstomter: 
 
Anslutningsavgifter VA: 
 
Summa: 

 

 
 

6 100 000 
 

2 686 000 
 

8 786 000 
 

Tekniska frågor 
 
Området föreslås att byggas ut etappvis. 
 
Nybyggnadskarta kommer att krävas för nybyggnad inom området.  
 
Geoteknisk undersökning har tagits fram av Geo- och Markkonsult, Torbjörn 
Johansson AB, daterad 2014-02-24. Ytterligare markundersökningar i samband 
med att tomterna exploateras utförs och bekostas av berörd 
exploatör/byggherre. 
 
Teknisk-ekonomisk utredning har tagits fram av Anders Elm, Mönsterås 
kommun, daterad 2014-03-05. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Ev konsekvenser av 
avvikelse från öp 

 
Planförslaget överensstämmer med Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kustens 
intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på www.monsteras.se. 

MKB, 
sammanfattning 

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

Sociala 
konsekvenser 

 
Planen medför att attraktiva bostäder kan byggas i Mönsterås samhälle. 

Fastighets-
konsekvens-
beskrivning 

Den del av samfällighet s:1 som ingår i planområdet inlöses av kommunen och 
överförs till kommunal fastighet genom fastighetsreglering. Kommunen 
ansvarar och bekostar fastighetsregleringen.  

Medverkande tjänstemän 
 
Detaljplanen har utarbetats i samverkan med berörda tjänstemän från Mönsterås tekniska 
förvaltning. En geoteknisk undersökning har tagits fram av Geo- och markkonsult, Torbjörn 
Johansson AB. En Teknisk-ekonomisk utredning har tagits fram av Anders Elm, Mönsterås kommun. 
 
Mönsterås den 23 oktober 2017. 
 
Henrik Eriksson 
Plan- och byggchef   

 


