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Sammanfattning (icke teknisk)
I enlighet med intentionerna i Borgholms kommuns översiktsplan
har kommunen utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Byxelkroksområdet på nordvästligaste Öland (se karta
t.h.). Behovet av en FÖP med övergripande riktlinjer för områdets
utveckling utifrån ett helhetsperspektiv, bottnar i det höga
bebyggelsetrycket i kombination med stort behov av hänsyn till
områdets höga och känsliga natur-, kulturvärden samt befintlig
dricksvattentäkt.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en bedömning
av planförslagets påverkan på miljön och jämför denna med
motsvarande miljöpåverkan vid ett så kallat ”nollalternativ”; den
förväntade utvecklingen i området om planförslaget inte kommer
till stånd.
Syftet med att göra en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas samt att
ge beslutsfattarna underlag som möjliggör ökad miljöhänsyn och leder fram till bättre beslut från
miljösynpunkt. Nedan ges en kort sammanfattning av de huvudsakliga konsekvenser som planförslaget
respektive nollalternativet väntas innebära för Byxelkroksområdet.
Naturmiljö
Nollalternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön på land. Detta genom att
en viss framtida exploatering kan förväntas ske, vilket innebär visst lokalt utsläckande av naturmiljöer,
ökad fragmentering av naturområden och utarmning av biologisk mångfald. Avsaknad av en övergripande
plan för områdets utveckling innebär förhöjd risk för otillräcklig miljöhänsyn i varje enskilt fall.
Utbyggnaden av hamnområdet påverkar också naturmiljön genom att delar av strandzonen tas i anspråk.
Viss risk finns även för att en ny vågbrytare kan påverka vattenströmmarna längs kusten och orsaka
karaktärsförändringar av sandstranden.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön på land. Tillkomsten av en
övergripande plan för markanvändningen är generellt positivt och bedöms leda till att kommande
exploateringsföretag sker med allmänt större hänsynsgrad än vid avsaknad av en sådan plan. Samtidigt
innebär planförslaget en viss utbyggnad av Byxelkrok, något som i vissa områden innebär ökad
belastning på naturmiljön. De utpekade områdena för bebyggelseutveckling och verksamhetsutveckling
överlappar ca 9 % av planområdets totala naturmarksareal (värdeklass 1-3). I planförslaget är
utgångspunkten att ingen naturmark med de högsta värdena skall exploateras. Planförslaget innebär att
förhållandevis stora arealer jordbruksmark kan tas i anspråk för bebyggelse, vilket kan påverka
jordbrukets utveckling i området negativt. Ett levande jordbruk är viktigt för att kunna bibehålla
kulturvärden, naturvärden och även områdets karakteristiska landskapsbild. Beträffande
hamnutbyggnaden blir konsekvenserna för naturmiljön desamma som vid nollalternativet.
Vattenmiljö
Såväl nollalternativet som planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för kustvattenmiljön
och inga eller obetydliga konsekvenser för yt- och grundvattenmiljön.
I planförslaget anges hur vattenfrågorna skall hanteras bland annat vad gäller vattenförsörjning, spill- och
dagvattenhantering, och anpassning till ett förändrat klimat. Konkreta åtgärder och handlingsplaner
föreslås som syftar till att verka för en bättre vattenkvalitet. Bland annat föreslås att dagvattenhanteringen
i utbyggnadsområdena och för väg 136 inom vattenskyddsområdet hanteras i detaljplanen så att ingen
föroreningsrisk föreligger för vattentäkten. Vidare tas möjligheten upp att omdirigera transporten av
farligt gods på väg 136 genom vattenskyddsområdet till Enerumsvägen för att undvika föroreningsrisk av
vattentäkten vid eventuella olyckor. I planförslaget konstateras också att en utbyggnad av avloppsverket
blir nödvändigt vid en utbyggnad av Byxelkrok.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Nollalternativet bedöms sammantaget medföra små – måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön och
landskapsbilden. Det småskaliga kulturlandskapets känslighet för förändring och frånvaron av en mer
genomgripande plan för bebyggelseutvecklingen bedöms innebära tydlig risk för att anpassningsgraden
av nytillkommande bebyggelse blir otillräcklig med negativ påverkan på landskapets karaktär och
identitet som följd. Hamnutbyggnaden kan innebära såväl positiv som negativ påverkan. Risk finns att
utbyggnaden inte fullt ut tar hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Samtidigt är utbyggnaden viktig för
att bibehålla en levande hamnmiljö, vilket är positivt för den immateriella kulturmiljön.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljön och
landskapsbilden. Tillkomst av en FÖP bedöms innebära allmänt ökad hänsynsgrad samtidigt som
exploateringen ökar i omfattning, vilket leder till större tryck på kulturmiljön- och landskapsbilden.
Planförslaget öppnar bland annat upp för en viss förtätning kring Torps gamla by och
bebyggelseutveckling på intilliggande åkermark. Från landskapsperspektiv finns dock risk att sådan
bebyggelse negativt påverkar helhetsbilden av den historiska kulturmiljön där byn ingår i ett intimt
samspel med det omgivande kulturlandskapets olika markslag.
Rätt utformad kan dock ny bebyggelse även stärka kulturmiljöer, och planförslagets riktlinjer om hänsyn
bedöms ha potential att ge vissa sådana positiva effekter. Detta förutsätter att dessa riktlinjer befästs i
detaljplaneskedet genom reglering av faktorer som byggnaders placering, arkitektur, material- och färgval
samt om bevarandet av gröna ytors naturmarkskaraktär och befintliga landskapselement som stenmurar
och grova träd. Beträffande hamnutbyggnaden blir konsekvenserna desamma som vid nollalternativet.
Friluftsliv och naturrekreation
Nollalternativet bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för friluftsliv och
naturrekreation. I samband med hamnutbyggnaden planeras för utökade möjligheter till vattenanknutna
aktiviteter och åtgärder för att stärka kopplingen mellan kustremsan söder respektive norr om hamnen.
Detta ger positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation till gagn för vissa grupper av
friluftskonsumenter. Samtidigt sker utbyggnaden i sydligaste delen in över ytor med sandstrand vilket kan
upplevas negativt av andra grupper. Det finns också en viss risk att hamnutbyggnaden medför ändrade
vattenströmmar som i sin tur kan leda till att återstående sandstrandsparti söder om hamnen försämras
som badstrand. Eventuella konsekvenser i detta avseende är dock mycket svåra att förutsäga.
Planförslaget bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser för friluftsliv och naturrekreation. Detta
eftersom planförslaget generellt förordar åtgärder som förbättrar rörligheten mellan bostadsområdena och
kusten samt andra närliggande naturområden. I många fall planeras också tillgänghetsförbättrande
åtgärder inom natursköna områden närmast samhället. Vidare förespråkas anläggning av gång/cykelvägar längs vissa huvudstråk. Beträffande hamnutbyggnaden och stranden söder därom blir
konsekvenserna desamma som vid nollalternativet.
Lantbruk

Nollalternativet bedöms medföra små – måttliga negativa konsekvenser för förutsättningarna att
bedriva lantbruk i området. Detta främst genom att traktens åker- och betesmarker successivt
förväntas bli ytterligare naggade i kanterna genom avstyckningar för bebyggelse, tillkommande
vägar med mera. Slåtter och betesdrift bedrivs dock fortfarande inom området men av
lantbrukare utifrån eller som fritidsverksamhet.
Planförslaget bedöms resultera i måttliga – stora negativa konsekvenser för förutsättningarna att
bedriva lantbruk då en del brukad åkermark i området utpekas för bebyggelseutveckling. Risken
för en negativ påverkan på möjligheterna att i framtiden bedriva jordbruk inom området ökar så
länge åkerarealen kontinuerligt minskar i samband med bebyggelseutveckling.
Klimat
Nollalternativet bedöms innebära inga eller obetydliga negativa konsekvenser med avseende på
klimatpåverkan och anpassningen till ett förändrat klimat. Vid nollalternativet förväntas antalet
permanentboende på orten bli ungefär oförändrad. Enligt den MKB som upprättats vid tillstånds7
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prövningen av hamnutbyggnaden bedöms utsläppen till följd av denna inte i någon större utsträckning
påverka uppfyllandet av nationella eller regionala miljömål avseende klimatpåverkan.
Planförslaget bedöms innebära inga eller obetydliga negativa konsekvenser med avseende på
klimatpåverkan och små positiva konsekvenser för anpassningen till ett förändrat klimat.
Planförslaget innebär en viss ökning av antalet åretruntboende. Ökningen bedöms dock endast ha en
marginell inverkan med avseende på utsläppsökningen av växthusgaser. I planförslaget nämns flera
åtgärder för att möta en klimatförändring med stigande havsnivåer samt ökad nederbörd och stigande
medeltemperatur, bland annat avseende dagvattenhanteringen inom bebyggda områden och anläggning av
dagvattenmagasin samt våtmarker utmed Tokenäsbäcken, vilket är positivt.
Hälsa och säkerhet
Såväl nollalternativet som planförslaget bedöms medföra inga eller obetydliga konsekvenser med
avseende på utbredningen av förorenade områden och riskbilden för människors hälsa och miljön. Det
skall dock påpekas att den nu rådande situationen är otillfredsställande så tillvida att befintliga potentiellt
förorenade områden längs Byxelkroksvägen kan utgöra ett möjligt hot mot Byxelkroks dricksvattentäkt,
vilket bör utredas närmare.
Beträffande trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms nollalternativet medföra måttliga negativa
konsekvenser. Detta eftersom inga trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder sker samtidigt som trafikmängden
förväntas öka sommartid. Planförslaget bedöms däremot innebära måttliga till stora positiva
konsekvenser inom detta område genom fokuseringen på anpassningsåtgärder av vägar,
hastighetsbegränsningar och anläggning av gång-/cykelbanor.
Sociala och samhällsekonomiska konsekvenser
Nollalternativet bedöms medföra små negativa sociala och samhällsekonomiska konsekvenser jämfört
med nuläget. Planförslaget bedöms ha måttliga positiva konskevenser i samma avseende. Detta genom en
medveten strategi som kan leda till en viss ökning av antalet permanentboende samt antalet verksamheter
och arbetstillfällen, som i sin tur ger bättre möjligheter att upprätthålla ett rikt serviceutbud på orten.
Hushållning med naturresurser
Både nollalternativet och planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för hushållningen
med naturresurser. Beträffande nollalternativet beroende på att ny bebyggelse sker utan övergripande
planering vilket innebär risk för otillräcklig hänsyn från resurshushållningsperspektiv. Planförslaget
understödjer delvis en god resurshushållning så tillvida att ny bebyggelse i stor utsträckning styrs till
redan ianspråktagna ytor (genom förtätning) eller ytor med begränsade övriga värden. Samtidigt innebär
planförslaget ett visst ianspråktagande av mark. Bland annat tas odlingsmark i anspråk, vilket något
minskar möjligheterna att upprätthålla en långsiktigt bärkraftig jordbruksdrift på orten.
Samlad bedömning
Planförslaget bedöms sammantaget innebära en mindre negativ påverkan på miljön än nollalternativet.
Om intentionerna i planhandlingarna följs, bedöms ingen del i planförslaget i lagens mening innebära
någon betydande miljöpåverkan.
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Bakgrund och syfte
Uppdraget
På uppdrag av Borgholms kommun har Ekologgruppen i Landskrona AB upprättat en
Miljökonsekvensbeskrivning över den, av kommunen framtagna, fördjupade översiktsplanen för
Byxelkrokområdet. Tidigare versioner av miljökonsekvensbeskrivningen togs fram i juli 2013,
som behandlade samrådsversionen av planförslaget respektive januari 2015 då ett reviderat
planförslag (Granskningskoncept) miljöbedömdes. Ytterligare ett reviderat planförslag (Förnyad
granskning, granskningshandling II), togs fram i januari 2016 med bland annat ändrad
områdesindelning, vilket föranleder en ny revidering av miljökonsekvensbeskrivningen som
redovisas i denna rapport.

Behov av miljöbedömning
Enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § skall en miljöbedömning göras i samband med upprättande eller
ändring av kommunala planer som kan antas medföra en ”betydande miljöpåverkan”. I MKBförordningen (1998:905) anges kriterier för när betydande miljöpåverkan ska anses föreligga.
Enligt dessa kriterier omfattas översiktsplaner i princip alltid av kravet på en miljöbedömning
då de anger förutsättningar för mark- och vattenanvändning samt riktlinjer och vägledning för
tillståndspliktiga verksamheter. Fördjupningar av en översiktsplan utgör en del, och samtidigt en
ändring, av översiktsplanen. Även fördjupningar av en översiktsplan antas normalt medföra en
betydande miljöpåverkan och omfattas då också av kravet på miljöbedömning.
Miljöbedömningen består i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs
och bedöms.

Miljöbedömningens syfte
Den fysiska planeringen har en genomgripande inverkan på mark- och vattenanvändningen samt
hushållningen med naturresurser. Hur den fysiska planeringen genomförs är därmed av
avgörande betydelse för möjligheterna att uppnå nationella, regionala och lokala mål inom
miljö- och folkhälsoområdet. Det är därför av stor vikt att miljöaspekter beaktas i tillräcklig
grad i planprocessen och miljöbedömningens syfte är att säkerställa detta. I miljöbalkens 6 kap.
11 § framgår också att ”syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen…
så att en hållbar utveckling främjas”.
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Metodik
Avgränsning
Geografiskt område

Det geografiska område som behandlas i denna
MKB sammanfaller med planområdets avgränsning.
Inom detta område fokuserar miljöbedömningarna
främst på de områden som kan antas komma att
påverkas betydligt av planens genomförande.
Beträffande påverkan på ytvatten ligger planområdet
huvudsakligen inom de nedersta delarna av berörda
avrinningsområden. Ingen vidgning av MKBområdet till att omfatta övriga delar av dessa
avrinningsområden har därmed ansetts motiverad.
Planområdet ligger på Ölands nordvästkust, ca 6 mil
norr om Borgholm och 5 km söder om norra udden
(Se karta t v).
Området är beläget i Böda socken och innefattar
Byxelkroks samhälle med omnejd inklusive byarna
Torp, Enerum och Mellby (se figur 1 på nästa sida).
Planområdets totala yta uppgår till cirka 8,5 km2,
varav cirka 6,5 km2 utgörs av landareal och 2 km2 av
strandnära kustvatten.
Nivåavgränsning

Nivån på vad som är rimligt att beakta i miljöbedömningen styrs av planens inriktning, syften
och detaljeringsgrad. Planens syfte är i detta fall att på en övergripande nivå tydliggöra områdets förutsättningar och värden samt att, utifrån ett helhetsperspektiv, ge riktlinjer för hur framtida exploatering kan ske samtidigt som en hållbar utveckling främjas och befintliga värden
säkerställs. Planen är inte juridiskt bindande men är ett vägledande underlag vid framtida beslut
rörande mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, verksamhetsetablering, etc.
Mot bakgrund av detta görs även bedömningarna av planens miljökonsekvenser från en
helhetssyn på området i ett lokalt/kommunalt samt delvis regionalt perspektiv. Viss miljöbedömning av mer detaljerad karaktär belyses lämpligen i senare processer, såsom kommande
detaljplanering eller vid prövning/anmälan av olika verksamheter. Den förestående om- och
utbyggnaden av hamnområdet har redan genomgått en sådan miljöbedömning genom den MKB
som upprättats i samband med tillståndsprövningen av verksamheten vid Mark- och miljödomstolen.
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Figur 1.

Karta över Byxelkroksområdet och planområdets avgränsning

Tidsmässig avgränsning

MKB:n belyser ett tidsperspektiv på upp till 20 år. Inom denna tid bedöms det som rimligt att
planförslagets riktlinjer, med avseende på utbyggnader med mera, är fullt ut genomförda. Ett
längre tidsperspektiv än 20 år bedöms inte som motiverat att analysera eftersom det är mycket
osäkert i vilken mån planen då ännu äger någon relevans.

Bedömda miljöfaktorer
Avsikten är att MKB:n ska fokusera på de miljöfaktorer där en betydande påverkan kan förväntas till följd av planens genomförande samt som är rimliga med hänsyn till allmänhetens
11
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intresse. Identifieringen av relevanta miljöfaktorer har skett i dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm och i beaktande av inkomna synpunkter från allmänheten i
området, bland annat i samband med flera samrådsmöten.
De miljöfaktorer som tas upp till bedömning i föreliggande MKB är:
-

Naturmiljö
Vattenmiljö (kustvatten, ytvatten, grundvatten)
Kulturmiljö och landskapsbild
Friluftsliv och naturrekreation
Lantbruk
Klimatpåverkan
Hälsa och säkerhet (förorenade områden/miljöfarlig verksamhet, trafiksäkerhet)
Sociala och samhällsekonomiska aspekter
Hushållning med naturresurser

I Miljökonsekvensbeskrivningen berörs vidare även:
-

Påverkan på skyddade områden och riksintresseområden
Effekter på uppfyllelsen av berörda miljökvalitetsmål, folkhälsomål, miljökvalitetsnormer
samt landskapskonventionens intentioner.
Tänkbar påverkan vid eventuell framtida utvinning av skiffergas i området
Åtgärder som vidtagits för att undvika betydande miljöpåverkan
Förslag till uppföljning av förväntad betydande miljöpåverkan

Samråd
Flera samrådsmöten med allmänheten har ägt rum under planprocessen.
2012-05-02 Uppstartsmöte samråd i Norrgården
2012-09-12 Tidigt samrådsmöte i Norrgården
2013-09-03 och 2013-09-10 Öppet hus i servicepunkten
2013-09-11 Avslutande samrådsmöte i Norrgården
2015-06-09 Informationsmöte i Byxelkrok, St Olofs kapell.
Utöver dessa möten har ett flertal mindre samrådsmöten med boende och intresseorganisationer
hållits.
Samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits med Länsstyrelsen i
Kalmar län (2012-12-18).

Studerade alternativ
Enligt miljöbalken (6 kap. 12 §) ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte, och
geografiska räckvidd identifieras och bedömas. Vidare skall minst ett så kallat nollalternativ
ingå. Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen
inte genomförs. Föreliggande MKB behandlar ett nollalternativ och ett planförslag.

Kunskapssammanställning
Viktiga dokument som ligger till grund för beskrivningar av planområdets nuvarande förhållanden, befintliga värden, historik och känslighet samt för utförda konsekvensanalyser utgörs av
”Kulturmiljöutredning för området Byxelkrok” (2012) av Landskapslaget AB och Wenanders,
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samt ”Naturvärdesbedömning Planområde Byxelkrok” (2012) av Ekologgruppen i Landskrona
AB.
Därutöver har fakta och annan information inhämtats från bland annat länets natur- och kulturmiljöprogram (Natur och kultur på Öland), flera fältbesök i området, kommunens tjänstemän,
ortsbor, länsstyrelsen i Kalmar län, Ölands botaniska förening, Böda hembygdsförening, historiska kartor från 1700-talet och framåt, flygbildsstudier, ArtDatabanken, jordbruksverket,
skogsstyrelsen, SCB, SPIMFAB, med flera (se källförteckning).
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun har bland annat bistått med underlagskartor, flygbilder, uppgifter om befintliga områdesskydd, förorenade områden, material från
grundvattenutredningar samt omfattande muntlig information. Länsstyrelsen i Kalmar län har
bidragit med ytterligare underlagsmaterial, bland annat en vegetationskarta över planområdet
samt kompletterande information om förorenade områden.

Redovisning
Resultaten av utförda miljöbedömningar redovisas i rapportform med kartor.

Konsekvensanalyser
Planförslagets påverkan på de idag rådande miljöförhållandena har identifierats och bedömts
och presenteras parallellt med motsvarande konsekvenser av nollalternativet. Såväl positiva som
negativa konsekvenser belyses. Vid bedömningen av miljöpåverkan har hänsyn tagits till såväl
primära som sekundära och tillfälliga som bestående effekter, som kan uppträda på kort, medellång eller lång sikt. Även eventuella samverkanseffekter (så kallade kumulativa effekter) av
olika typer av miljöpåverkan har beaktats.
Bedömningarna har gjorts utifrån förutsättningen att planens intentioner genomförs fullt ut,
även om det inte är säkert att så blir fallet. Bedömningarna har gjorts med utgångspunkt från
nationella, regionala och kommunala mål med avseende på miljö och hälsa, gällande MKN
(vatten och luft) och befintliga områdesskydd. Intentionerna i Europeiska landskapskonventionen (som ratificerades av Sverige 2011) har också beaktats.
Den förutsedda påverkan för alla bedömda miljöfaktorer har beskrivits i text och påverkansgraden har kvantifierats enligt nedan. Observera att konsekvenserna kan vara både negativa och
positiva varför skalan omfattar 9 olika steg.
4
3
2
1
0

Mycket stora positiva/negativa konsekvenser
Stora positiva/negativa konsekvenser
Måttliga positiva/negativa konsekvenser
Små positiva/negativa konsekvenser
Inga/obetydliga positiva/negativa konsekvenser

Osäkerheter i bedömningarna

Hamnområdets utbyggnad är redan idag berörd i detaljplan och tillståndsgiven av Mark- och
miljödomstolen. Den faktiska utformningen av hamnutbyggnaden och dess miljökonsekvenser
kan därför bedömas med relativt hög säkerhet. En diskussion pågår också kring att bygga ut
hamnen efter ett avsevärt mindre alternativ.
I övrigt har planförslagets riktlinjer för framtida exploatering karaktären av principiella
strategier. Konsekvensanalyserna för dessa områden rymmer därmed generellt en förhållandevis
stor osäkerhet och är gjorda på en övergripande nivå.
13
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Gjorda bedömningar förutsätter vidare att planförslagets övergripande intentioner att bevara och
stärka befintliga värden efterlevs i kommande detaljplanering. Vartefter nya detaljplaner upprättas får behovsbedömningar avgöra om separata miljöbedömningar behöver upprättas för
dessa, vilket då kan ske med ökad detaljeringsgrad och större säkerhet i bedömningarna.

Nuvarande förhållanden
Nedan följer en kort beskrivning av de nuvarande förhållandena avseende natur, friluftsliv och
rekreation, landskapsbild, kulturmiljö samt hälsa och säkerhet inom planområdet. För mer
detaljerad information hänvisas i första hand till de två underlagsutredningarna ”Kulturmiljöutredning för området Byxelkrok” (Landskapslaget AB och Wenanders, 2012) samt ”Naturvärdesbedömning Planområde Byxelkrok” (Ekologgruppen i Landskrona AB, 2012).

Natur, friluftsliv och naturrekreation
De dominerande markslagen inom planområdet utgörs av hav (ca 200 ha), tätort och tomtmark
(ca 200 hektar), åker (ca 120 ha), samt landmiljöns naturmarker (ca 225 ha). De sistnämnda kan
vidare indelas grovt i följande typer. Kustzon med häll-, block- och klapperstensmark (46 ha),
alvar (öppna och igenväxande, 46 ha), gräsmarker (mer eller mindre trädbärande, 58 ha), lövskog (41 ha), barrskog (18 ha) och blandskog (16 ha).
Planområdet berörs av flera olika områdesbeskydd. Kalmarsund och kustområdet ligger inom
område av riksintresse för naturvården. Stora delar av kustzonen är även riksintresseområde för
friluftslivet samt, i norra delen, kulturmiljön. Kuststräckan omfattas vidare av strandskydd. För
närvarande omfattar detta 300 meter från strandlinjen utåt havet och inåt land, med undantag för
de bebyggda delarna inom samhället.
Kustområdet liksom Enerums alvar och ett område med trädbärande hagmarker i planområdets
norra del är vidare utpekade som värdefulla natur- och/eller kulturmiljöer i länets natur- och
kulturmiljöprogram. Längst i söder finns ett mindre naturreservat/naturminne och i den östra
delen har tre mindre skogsområden utpekats som nyckelbiotoper.
Generellt kan sägas att planområdet hyser en mängd mycket värdefulla naturmiljöer. Detta
gäller i synnerhet kustzonen samt områdets alvarmarker och en del trädbärande gräsmarker med
grova, vidkroniga lövträd. Särskilt kustremsan är också av mycket stort värde för landskapsbilden samt friluftsliv och rekreation. Ett stort antal stugägare, campare, dagsbesökare och
cykelturister uppehåller sig här under sommartid. Vid Tokenäs udde finns en välbesökt
badplats.
Flera andra naturmarker har också ett stort värde för såväl natur och rekreation som kultur och
landskapsbild. Detta gäller bland annat områdets löv- och blandskogar samt det småskaliga
kulturlandskapet med sina små odlingsskiften, betesmarker och trädor samt det stora inslaget av
stengärden, buskridåer och gamla träd. Samtidigt är dessa miljöer, och den kulturbygd de
tillsammans bildar, avgörande för upplevelsen och attraktionskraften i området och därmed av
värde för turistnäringen.
Många av områdets kvaliteter med avseende på natur, kultur och rekreation är beroende av att
en lantbruksverksamhet som håller markerna öppna genom bete och slåtter. Om inte den
betesdrift och den slåtter som bedrivs fortgår är det ett hot mot områdets natur och rekreationsvärden.
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Idag finns det också många skiften där odling och bete upphört i senare tid och som nu börjat
växa igen med buskar och träd.
Områdets naturmiljöer är generellt sett känsliga för exploatering, ökad fragmentering, förhöjd
störningsgrad på faunan och produktionshöjande åtgärder inom jord- och skogsbruk. Kustzonen
med sina karga, öppna, tidlösa vyer mot havet är synnerligen känslig för exploatering med
hänsyn till landskapsbild, friluftsliv samt natur- och kulturmiljö. Även alvarmarkerna tillhör de
allra mest känsliga områdena, inte minst mot bakgrund av sin begränsade areal och isolerade
läge i förhållande till annan alvarmark på Öland. Skogsmarken är känslig för avverkningar av
äldre lövbestånd och för uppsplittring i för små enheter som ger ökade kanteffekter och störning
på fågelliv och övrig fauna.

Kulturmiljö och landskapsbild
Utredningsområdet har en varierad landskapsbild med flera olika naturtyper vilka präglat
bebyggelsestrukturen. Uttryck för områdets jordbrukshistoria är bland annat bystrukturen, de
öppna åkrarna och stenmurarna. I Torp ligger flera gårdar kvar längs bygatan (trots att byn är
skiftad). De gamla byarna (Torp, Mellby, Enerum) är placerade vid de bördigare markerna en
bit inåt land, i skydd från havets vindar. I samband med turismens intåg blev länken till fastlandet allt viktigare. Färjetrafiken kom igång och en ny hamn anlades. Ett nytt samhälle (Byxelkrok), vänt mot havet, växte upp, dit samhällsfunktionerna från Torp allt mer förflyttades.
Den historiska utvecklingen för Byxelkrok och dess närmaste omgivning kan indelas i fyra
tidsepoker, som skulle kunna betecknas som förhistorisk tid, brukandet av naturens resurser,
den tidiga turismen och det moderna samhället.
Karaktäristiska avtryck från den förhistoriska tiden är flera fornlämningar och kustvägen utmed
vattenlinjen. Lämningar från ”brukandet av naturens resurser” är bland annat rester av kalkugnar, tjärdalar och odlingsgärden, den gamla fiskehamnen och väderkvarnen vid Toknäs samt
Torps by och det tillhörande odlingslandskapet. Karaktäristiska avtryck från den tidiga turismen
är bland annat Olanders pensionat (numera Solö Wärdshus) och villor längs kusten från förra
sekelskiftet. Bland inslag som hör till det moderna samhället kan nämnas efterkrigstidens
fritids- och servicebebyggelse, såsom Gurlis kiosk och campingplatser.
Byxelkroksområdet är, liksom hela Öland rikt på kulturmiljöer. Inom Byxelkrok med omnejd
finns två områden av riksintresse för kulturmiljövården, Neptuni åkrar och järnåldersmiljön
nordost om Torps by. Utöver dessa tillskrivs i Länsstyrelsens kulturvårdsprogram för Öland
även kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog särskilt stort kulturmiljövärde. Det gamla
stenhuggeriet intill hamnen utgör en värdefull industrimiljö.
Kustremsan, de gamla gårdsmiljöerna vid Sickels och Lundsbackarna, området vid Tokes grav
samt ett parti med öppen mark väster om Enerums alvar bedöms vara särskilt känsliga för
förändring och olämpliga att bebygga. Torps bykärna, bebyggelsen längs Byxelkroksvägen och
Svältergatan, Hamnområdet samt ytterligare några ytor bedöms också ha hög känslighet i dessa
avseenden, men kunna tåla viss förändring om den sker med stor hänsyn till områdenas karaktär
och värden.
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Hälsa och säkerhet
Förorenade områden/Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Kalmar län har, med hjälp av kommunerna, identifierat potentiellt förorenade
områden (mark, vatten, sediment och byggnader) i länet. Inom planområdet finns sex sådana
områden med pågående eller före detta miljöfarliga verksamheter. Dessa utgörs av hamnen,
avloppsreningsverket i Byxelkrok samt fyra före detta verksamheter längs väg 136, vid Mellby i
planområdets sydöstra del. De nedlagda verksamheterna utgörs av två bensinstationer,
Byxelkroks träindustri (tryckimpregnering av trävaror, sågverk) och Mellby motorkvarn
(betning av säd, sågverk).
Båda bensinstationerna har förts till branschklass 2
(stor risk för människors hälsa och miljön). OBS att
branschklassning, till skillnad från ”riskklassning”,
endast är en generell klassning baserat på allmänna
bedömningar av den typ av verksamhet som förekommit. Sanering genom SPIMFAB: s organisation
har genomförts för en av stationerna (Mack vid
Mellby) men ej för den andra (Ölands hyr och gör).
Verksamheten vid Mellby motorkvarn har förts till
branschklass 4. En MIFO-inventering av objektet
har påbörjats, men ännu inte utmynnat i någon
riskklassning. Byxelkroks träindustri, belägen på
platsen för nuvarande Valles, har MIFO-inventerats
(fas 1) och förts till riskklass 3 (måttlig risk för
människors hälsa och miljön). Ingen vidare åtgärd
är i nuläget planerad för detta objekt.
De fyra potentiellt förorenade områdena vid väg
136 ligger alla i nära anslutning till det nuvarande
yttre skyddsområdet för Byxelkroks grundvattentäkt. En utökning av skyddsområdet är aktuell varvid de nämnda områdena kommer att hamna inom
detta. Fältundersökningar av grundvattnet från 2009
tyder också på att vattnet från de potentiellt förorenade områdena rör sig västerut, mot vattentäkten.

Fakta förorenade områden
Förorenade områden är områden där industri
eller annan verksamhet kan ha orsakat
föroreningar. Under 1990-talet gjordes en
kartläggning av de branscher som orsakat
störst föroreningar och de värst drabbade
områdena. I samband härmed tilldelades
identifierade objekt en så kallad
”branschklassning”, en generell riskklassning
för varje typ av verksamhetsbransch.
Länsstyrelserna har sedan fortsatt arbetet
med identifiering och klassning av förorenade
områden enligt den så kallade ”MIFOmodellen” (Metodik för Inventering av
Förorenade Områden). MIFO-arbetet är
indelat i två faser.
Fas 1 innebär en fortsatt identifiering av
förorenade områden och branscher. Vidare
innefattas fördjupad uppgiftsinsamling om,
och specifik ”riskklassning” av, de enskilda
objekten, samt en prioritering av vilka objekt
som är aktuella för inventering enligt fas 2.
I fas 2 görs noggrannare undersökningar med
insamling och analys av prover (jord, vatten,
med mera). Utifrån de erhållna resultaten
görs en utvärdering av föroreningarnas
farlighet, föroreningsnivå, spridningsrisker
och den berörda omgivningens känslighet och
skyddsvärde. Detta mynnar sedan ut i en
förnyad, säkrare, riskklassning.

I samband med översynen av skyddsområdet bör
därför övervägas om behov föreligger av fortsatt
Både bransch- och riskklassningen görs enligt
uppföljning av dessa områden för att bättre
samma skala, baserat på det förorenade
kartlägga befintliga föroreningars farlighet, nivå och
objektets bedömda risker för människors
spridningsförutsättningar. Detta gäller då båda de
hälsa och miljön, enligt nedan:
före detta träindustrierna samt den icke sanerade
Klass 1 – mycket stor risk
bensinstationen. Vid Byxelkroks träindustri har
Klass 2 – stor risk
eventuellt kreosot (som har en mycket hög farlighet)
Klass 3 – måttlig risk
använts, dock bara under en kortare period.
Klass 4 – liten risk
Eventuell ny exploatering av de berörda
markområdena i framtiden kan också medföra ökad
risk för spridning av befintliga ämnen till mark och grundvatten.
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Väg 136, som alltså passerar genom vattenskyddsområdet, är för närvarande också led för
farligt gods. Risken för olyckor i samband med transporter av sådant gods innebär därmed
ytterligare ett potentiellt hot mot grundvattentäkten.
Hamnen är en fiske- och gästhamn med färjeläge och tillhör branschklass 2. MIFO-inventering
och riskklassning av hamnen har inte gjorts. Generellt kan hamnen i nuläget sägas ha en miljöpåverkan genom utsläpp till luft (från båttrafik, arbetsmaskiner och godshantering) och vatten
(bland annat via dagvatten och spill av petroleumprodukter från båttrafiken). I hamnen sker
också försäljning av diesel vid kaj. Buller kan tidvis vara en potentiell störningsfaktor, dock
sannolikt inte av större betydelse.
Byxelkroks avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från samhället. Belastningen ligger i
medeltal på drygt 500 personekvivalenter (pe) och verket är dimensionerat för 2860 pe. Under
några veckor på sommaren då många sommarboende också belastar avloppsverket är det
emellertid underdimensionerat. Det har då inneburit problem att klara fastställda gränsvärden
för fosfor.
Trafiksäkerhet

Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter längs planområdets större vägar är i stor
utsträckning begränsad på grund av att gång/cykelvägar, trottoarer eller tillräcklig vägren
saknas. Undantag är Enerumsvägen, där en g/c-bana löper längs kustsidan från Hagskogsvägen
in till centrum, samt Neptunivägen vidare norrut genom centrum och ett stycke förbi hamnen.
Därmed är även tillgängligheten till och inom Byxelkroksområdet begränsad för dessa trafikantslag. Förhållandet är otillfredsställande och medför en ökad risk för trafikolyckor. Detta gäller
framför allt under sommartid då särskilt väg 136 är hårt trafikerad samtidigt som ett stort antal
människor, trots de dåliga förutsättningarna, cyklar eller går till fots längs vägarna inom
området.
Sociala och samhällsekonomiska aspekter

Byxelkroksområdet har, liksom hela Borgholms kommun, under en längre tid haft en vikande
befolkningsutveckling. Antalet skrivna på orten har (enligt statistik från SCB) minskat i jämn
takt sedan 1990-talet. Kommunens långsiktiga mål är att befolkningen, och därmed skatteintäkterna, istället ska öka och ge bättre förutsättningar för vård, omsorg, utbildning och annan
service.
En förutsättning för detta är att nya bostäder för åretruntboende tillkommer och att det finns
möjligheter till arbete, antingen på själva orten eller genom distansarbete. Distansarbete
förutsätter tillgång till väl fungerande bredbandsuppkoppling till internet. På många platser på
Öland är denna möjlighet begränsad på grund bristande täckning av mobilnäten. Möjligheten till
dragning av fiberkabel bör därför alltid beaktas i samband med grävarbeten av olika slag.
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Nollalternativet
Nollalternativet förutsätter att utvecklingen i Byxelkrok med omnejd fortsätter på ungefärligen
samma sätt som under det senaste decenniet och i enlighet med gällande detaljplaner, samt
intentionerna i översiktsplanen (ÖPL) från 2002 och kommunens plan för vatten- och avloppshantering.
Beträffande hamnområdet medger befintliga detaljplaner en utveckling av hamnen, bland annat
genom att en ny pir anläggs söder om den befintliga. Beslut om utbyggnad med plats för 200
båtar har också fattats av kommunen. Den vattenverksamhet som utbyggnaden innebär har
tillståndsprövats och en miljödom som medger utbyggnad har erhållits. Nollalternativet antas
därför innebära att utbyggnad av hamnen genomförs enligt plan inom de närmsta åren.

Figur 2.
Illustration av den planerade hamnutbyggnaden samt utblick över hamnen från söder från
ungefärlig plats varifrån den nya vågbrytaren skall utgå. I fonden syns Oskarshmnsfärjan.

Utbyggnaden kommer att medföra en ökning av båttrafiken, främst fritidsbåtar under sommartid, till denna hörande drivmedelshantering, samt av näringsverksamheten i anslutning till
hamnen. Därmed kommer även besöksvolymen, både i form av båt- och bilburna besökare, till
hamnområdet att öka under sommartid. Detta genererar i sin tur en viss ökning av trafikflödet
på väg 136. Befintlig färjeförbindelse mellan Byxelkrok och Oskarshamn förmodas bestå under
sommartid även i framtiden. Upprätthållande av denna förbindelse pekas också ut som ett högt
prioriterat mål i ÖPL.
Övriga detaljplanelagda delar i planområdet sammanfaller väl med de centrala delar där en
samlad bebyggelse redan är etablerad. Befintliga byggrätter inom dessa områden är i stor
utsträckning redan utnyttjade. Nollalternativet förväntas därmed endast innebära en mindre
förtätning av befintlig bebyggelse i dessa områden.
Avloppsvattenhanteringen från nya hus kommer att följa kommunens VA-plan. Detta innebär i
första hand anslutning till det kommunala nätet och befintligt reningsverk. Kommunen arbetar
också kontinuerligt med att anpassa standarden på äldre enskilda avlopp till dagens reningskrav.
En viss successiv förbättring i detta avseende, i första hand inom skyddsområdet för Byxelkroks
vattentäkt, kan därmed förväntas ske vid såväl nollalternativet som planförlaget.
Sett till de permanentboende har befolkningsutvecklingen i Byxelkrok varit vikande under en
längre tid. Enligt statistik från SCB har antalet skrivna på orten minskat i jämn takt, från 188
personer 1995 till 129 personer år 2010. Möjligen kan utvecklingen av hamnområdet i någon
mån bidra till att bromsa denna trend i framtiden. Nollalternativet bedöms sammantaget med18
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föra att antalet permanentboende fortsatt minskar svagt, eller förblir ungefärligen oförändrat, i
Byxelkrok under den närmaste 20-årsperioden. Därmed bedöms även fordonstrafiken förbli
ungefärligen oförändrad utanför turistsäsongen.
Enligt ÖPL har kommunen inte för avsikt att ändra nuvarande mark- och vattenanvändning i
Böda socken och utanför tätbebyggelsen bedöms nollalternativet leda till att landskapet och
miljön inom planområdet i stora drag bibehåller sin nuvarande karaktär. Dock finns en risk för
att områdets landskapskaraktär kommer att ändras radikalt då lantbruk inte längre bedrivs inom
området.
Viss ny bebyggelse förväntas tillkomma successivt även utanför detaljplanlagda delar av planområdet, på liknande sätt och i ungefär samma takt som skett under det senaste decenniet. Detta
innebär att främst fritidshus för sommarboende tillkommer glest spritt här och var, ofta genom
att mindre tomter styckas av och bebyggs i kanterna av de större jordbruksfastigheter som
dominerar marken utanför den samlade bebyggelsen. Mindre tillfartsvägar (främst grusvägar)
tillkommer också till de nya husen.
Kommunens ÖPL anger att ny bebyggelse i möjligaste mån bör anpassas till miljön på platsen
vad gäller placering, utformning och färgsättning. I nollalternativet förmodas att detta efterlevs
och att den bebyggelse som tillkommer enligt ovan i de flesta fall kommer att utgöras av
enplanshus med diskreta, gråtonade färger.
Ingen översiktlig helhetsplan för bebyggelseutvecklingen i planområdet, utanför detaljplanelagda områden, kommer att finnas i nollalternativet. Ny bebyggelse styrs därmed till platser där
intresse finns från enskilda markägare och där kommunen finner att bygglov kan beviljas. Detta
förhållande innebär generellt sett en förhöjd risk för etablering av bebyggelse på olämpliga
platser.
Förutsättningarna att i framtiden bedriva jordbruk inom området försämras ytterligare om den
brukbara arealen minskar genom tomtavstyckningar och andra exploateringsföretag.
Bergsstaten har under 2011 meddelat Gripen Gas AB tillstånd att inom fem områden på Öland
prospektera efter gas i alunskiffern som underlagrar kalkstenen. Ett av dessa områden, den så
kallade Melbylicensen omfattande 1973 hektar, upptar merparten av planområdet med omnejd.
Prospekteringen har mött hårt lokalt motstånd och det är ännu oklart om provborrningar
kommer att ske.
Nollalternativet förutsätter att ingen utvinning av gas kommer till stånd i området. Bedömningen är dock osäker. Skulle gasutvinning bli aktuell kan detta medföra en rad betydande
konsekvenser för miljö och hälsa (bland annat för grundvattnet) vilka då behöver belysas och
miljöbedömas närmare i samband med företagets fortsatta ansökningsprocess.
I övrigt förutsätter nollalternativet att befintliga verksamheter inom området fortsätter i ungefär
samma omfattning. Eventuellt kan en ny bensinstation komma att etableras. I övrigt väntas inga
nya verksamheter av mer omfattande slag tillkomma.
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Planförslaget
Det föreliggande planförslaget utgör kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för
Byxelkroksområdet. Planförslaget är inte juridiskt bindande utan ska fungera som en hjälp och
vägledning vid framtida beslut beträffande Byxelkroks utveckling. De förslag till markanvändning som presenteras i förslaget utgår bland annat från kommunens måldokument En vision av
Öland 2015, Översiktsplan 2002, Natur- och Kulturvärdesinventeringarna 2012,
Trafikutredning Byxelkrok 2014 samt från sammanställningar av tidigare ställningstaganden och
synpunkter från allmänheten.
Planområdet berörs också av riksintressen, länets kultur miljöprogram respektive
naturmiljöprogram samt den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Fokus i planförslaget har legat på att lyfta fram planområdets värden och möjliggöra en
utveckling utifrån dessa.
I planförslagets första del beskrivs visionerna för mark- och vattenanvändningen utifrån fyra
grader strategier:
Människan i fokus
Ett starkt centrum
Länkar mellan områden
Områden med egen karaktär
I andra delen beskrivs planförslaget tematiskt utifrån:
Vatten och klimat
Trafik och kommunikation
Samhället och den byggda miljön
Landskapet och den naturliga miljön
Under temat ”Samhället och den byggda miljön” finns en mer detaljerad redovisning av
planförslagets intentioner för den framtida markanvändningen. Området har delats in i fyra
kategorier (se figur 3):
Bebyggelseutveckling (område A)
Bebyggelseutveckling vid särskilda värden (område B)
Verksamhetsutveckling (område V)
Utveckling av andra värden genom skydd av områden (område N)
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Figur 3.
Planförslagets uppdelning i områden för möjlig bebyggelseutveckling respektive möjlig
bebyggelse utveckling med särskild hänsyn samt områden som bör bevaras och skyddas.
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Alternativ och motivering till valt förslag
Bakgrunden till tillkomsten av planförslaget är att det inom området finns dels starka önskemål
från boende och markägare gällande bebyggelseutveckling, dels höga natur- och kulturvärden
som riskerar att påverkas negativt av sådan exploatering. Vägledande vid val av planens utformning och strategier har därmed varit att möjliggöra en utveckling samtidigt som befintliga
värden bevaras eller stärks.
Ett alternativ till planförslaget som har beaktats men i ett tidigt skede förkastats är att sprida
tillkommande bebyggelse glesare över större ytor inom planområdet. Motiveringen till valet av
föreliggande planförslag är att detta bedömts innebära en bättre hushållning med naturresurser
än ”utglesningsalternativet”. Samtidigt har det bedömts leda till mindre risk att de mest värdefulla natur- och kulturmiljöerna utsätts för exploatering och bättre tillgodose den övergripande
målsättningen med planen.

Miljökonsekvenser
Nedan beskrivs de konsekvenser som planförslaget respektive nollalternativet förväntas
medföra. Fokus i beskrivningarna ligger på aspekter där en betydande miljöpåverkan kan
förväntas.

Naturmiljö
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön
på land.
Naturmiljön i riksintresseområden enligt MB 3 kap. 6 §, naturreservat, strandskyddsområden
samt i utpekade områden i länets naturvårdsplan bedöms ej påverkas nämnvärt på grund av
redan befintliga områdesskydd (se även under kapitlet ”Påverkan på skyddade områden och
riksintresseområden”).
Ny bebyggelse och annan exploatering av mark i planområdet förväntas medföra en ökad
fragmentering av naturmiljöer och populationer av arter. En motsvarande försvagning av
ekologiska samband och korridorer, och därmed i förlängningen av biologisk mångfald,
förväntas också ske. Varje enskild nybyggnation har som regel endast marginell påverkan i
dessa sammanhang. Då en övergripande plan för lokalisering av ny bebyggelse saknas, finns
dock en tydlig risk att hänsyn till naturmiljön ofta blir otillräcklig i det enskilda fallet, och att
den samlade effekten av ny bebyggelse sett under en lägre period (10-20 år) därmed kan ge
upphov till märkbara negativa konsekvenser på naturmiljön.
Denna typ av påverkan gäller främst områdena utanför tätbebyggelsen, det vill säga främst i
jordbrukslandskapet i norra och södra delarna av planområdet. Dessa marker saknar med några
undantag områdesskydd idag, men hyser i stor utsträckning mycket höga naturvärden som
missgynnas av fragmentering och barriäreffekter. Detta gäller såväl arealerna av alvarmark och
alvarliknande gräsmark som trädbärande gräsmarker och lövrika skogsområden.
De öppna alvarartade markerna har ett isolerat läge i förhållande till andra öländska alvar, vilket
begränsar möjligheterna till invandring från, och genetiskt utbyte med, andra populationer.
Därmed är de också extra känsliga för lokala utdöenden och utarmning av sin artrikedom. Även
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skogsmiljöer i de nämnda delarna av planområdet är känsliga för uppstyckning som leder till
förhöjd störningsgrad och barriäreffekter.
Utbyggnaden av hamnområdet förväntas påverka naturmiljön i kustzonen, bland annat genom
ett direkt ianspråktagande av mark längs stranden. Vidare finns en viss risk för att anläggandet
av nya vågbrytare kan påverka vattenströmmarna längs kusten på ett sätt som kan orsaka
karaktärsförändringar av sandstranden söder om hamnen. Om och hur detta kommer till uttryck
är mycket svårt att förutsäga och omfattningen av eventuella konsekvenser är därför motsvarande osäker. Det kan dock inte uteslutas att förändringen kan innebära såväl ökad ansamling
av finsediment längs stranden som förhöjd erosion som delvis ”äter upp” sandstranden.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön på
land.
Planförslaget påverkar naturmiljön på flera sätt. En generellt positiv faktor är tillkomsten av en
övergripande strategi för markanvändningen, baserad på ett helhetsperspektiv, där naturvård
med flera intressen beaktas och vägs mot exploateringsintressen. Detta bedöms leda till att de
exploateringsföretag som kommer till stånd sker med betydligt större hänsynsgrad och får
mindre negativa miljökonsekvenser än de skulle fått vid avsaknad av en sådan plan.
Samtidigt bedöms planförslaget innebära en något större satsning på utbyggnad och utveckling
av Byxelkroks samhälle än nollalternativet, något som inom vissa begränsade områden innebär
ökad belastning på naturmiljön. De utpekade områdena för bebyggelseutveckling under
kategorin ”bebyggelseutveckling” (område A1-A12) och ”verksamhetsområden” (område V1V3)” berör huvudsakligen kantzonerna eller mindre områden som är utpekade som naturmark
med värdeklass 1-3. Något undantag finns gällande ett större område i värdeklass 3. Den totala
arealen som upptas av ”A och V-områden” uppgår sammantaget till ca 9 % av planområdets
totala naturmarksareal inom klass 1-3. Bebyggelseutveckling vid särskilda värden (område B1 –
B7) överlappar naturmarksarealen inom naturvärdesklass 1-3 med 7%. I planförslagets
förhållningssätt för naturmiljöer slås fast att ”utgångspunkten är att områden som i
naturvärdesbedömningen pekats ut med höga naturvärden (motsvarande klass 1 och 2) bevaras”.
I planförslaget anges också mer specifikt för varje delområde hur bebyggelseutvecklingen bör
ske. För flera av områdena för ”Bebyggelseutveckling” anges möjligheten till nya tomter, i de
flesta fall förespråkas förtätning och/eller komplettering på befintliga tomter. För områdena med
”Bebyggelseutveckling vid särskilda värden” verkar intentionen vara en försiktig utveckling
med hänsyn till befintliga kultur- och naturmiljövärden genom i första hand komplettring av
befintlig bebyggelse med en utformning som tar hänsyn till kulturmiljövärdena.
På flera ställen i planförslaget hänvisas också till hänsynskraven i 2 kap 6§ PBL; ”Vid
planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads- och landskapasbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan…”.
Trots detta bedöms det finnas en viss risk att de marker som klassats som ytor för
bebyggelseutveckling, om än med särskild hänsyn till befintliga värden, i ett längre perspektiv
kan komma att utvecklas med en mer omfattande bebyggelse än vad som anges i de aktuella
planintentionerna.
Då ca 33 ha jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse inom planområdet bedöms de framtida
förutsättningarna att bedriva lantbruk med djurhållning påverkas negativt, bland annat på grund
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av de minskade spridningsarealerna för gödsel. Lantbruket är en viktig förutsättning för att
naturvärdena inom området bibehålls främst genom beteshävd och öppethållande av markerna.
Nedan ges kortfattade kommentarer kring den huvudsakliga påverkan på naturmiljön som
planförslaget bedöms medföra inom planområdet.
Områden med Bebyggelseutveckling (områdeskategori A)

Område A1 inom norra jordbruksmarken föreslås att det västra området styckas av till tomter.
Området ligger inom naturområde värderat i klass 3 och utgörs av ett strövvänligt område
värdefullt för rekreation. Hela området är strandskyddat. Exploatering av området innebär en
viss påverkan på natur och rekreationsvården. Områdets öppna karaktär är viktig att behålla.
Östra området vid Lundsbackarna berörs huvudsakligen tomtmark. Planområdet går dock
utanför tomtgränsen i söder och berör ett naturområde i klass 2. Gränsdragningen bör ses över.
Om planförslagets intentioner att bevara befintliga värden följs bör dock värdena åtminstone
delvis kunna bestå vid en försiktig bebyggelseutveckling inom området innebärande en viss
komplettering av befintlig bebyggelse. Detta förutsätter då att stengärden, odlingsrösen och
grövre träd genomgående bevaras och att omgivande mark, även inne på enskilda tomter,
långsiktigt får behålla en naturmarkskaraktär och inte tillåts omvandlas till gräsmattor av
traditionell villatyp.
Område A2 norr om Svältergatan t berör inga högre naturvärden. Avskilt från området ligger
två naturområden (N3) centralt som öar värderade i klass 3, de öppna gräsmarkerna kring
kalkugnen och en busk-/skogsmark väster därom, som båda är viktiga att bevara då det utnyttjas
för rekreation. Det västra naturområdets västra kant har i planen tagits i anspråk för
bebyggelseutveckling, vilket innebär en viss påverkan på dess värden.
Område A3 vid Fiskevägsbråten berör cirka en hektar av en tallskog med förhållandevis
värdefull flora och som värderats i klass 2 i naturinventeringen. Skogens areal minskas med
nästan hälften av sin areal om området tas i anspråk för bebyggelse och skulle negativt påverka
områdets naturvärden. I övrigt berörs ett område i nordväst som utgörs av trädad åkermark, som
inte har några högre naturvärden. Utmed Fiskvägen berörs två naturområden i värdeklass 2, ett
beläget väster och öster om vägen och norr därom ett område öster om vägen. Dessa områden
skapar en konnektivitet mellan naturområdena väster och öster (Lindreservatet) om Fiskvägen
och en bebyggelseutveckling inom dessa områden skulle innebära en negativ påverkan på
naturmiljövärdena.
Område A4, Svältergatan/Byxelkroksvägen, berör inga naturområden med högre värden.
Området berör i övrigt stora arealer åkermark.
Inom område A5, vid Östra gatan förekommer inga höga naturvärden. Tallskogen som berörs
är förhållandevis trivial från naturvårdsynpunkt.
Ingen naturmark påverkas inom område A6, Sandbackarna.
.
Ingen naturmark med högre värden berörs av område A7. Endast en del av en åker klassad i
naturvärdesklass 3, och som bedöms utgöra en buffertzon mot intilliggande naturmark, tas i
anspråk. Om en anslutning från område A7 söderut till Kärrlundsvägen blir aktuell bör den inte
gå genom område N8 utan på åkermarken längre österut.
Inga naturområden berörs av område A8, Hagskogsvägen–Enerums träsgate.
Inga naturområden berörs direkt av område A9, Kärrlundsgatan. I planförslaget anges en ny
vägförbindelse från Kärrlundsgatan till område A7, vilken kommer att korsa ett skogsområde
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med ”mycket högt naturvärde” med negativa miljökonsekvenser som följd. Det bör påpekas att
vissa områden i denna skog är av sumpskogskaraktär med hög grundvattenyta. Trots äldre
dräneringsföretag är den berörda alsumpskogen mycket blöt och tidvis kraftigt översvämmad.
Eventuell exploatering, till exempel genom vägdragning, bedöms därför kräva ytterligare
markavvattningsåtgärder. En sekundär påverkan av sådan exploatering kan därmed också uppstå
i form av torrare markförhållanden i den närmaste omgivningen, något som sannolikt skulle
innebära negativ påverkan även på angränsande naturmarker med mycket höga värden.
Lämpligheten för bebyggelse längs vägen, som anges i planförslaget, bedöms som tveksam från
naturvårdssynpunkt.
Område A10, Skråphägnen och bygdegården, berör en mindre del av ett större skogsområde
med ek/hassellundar och med en rik lundflora som bedömts till klass 2 i
naturvärdesinventeringen. I planförslaget anges komplettering i anslutning till befintlig
bebyggelse. I övrigt berör planområdet inte några naturvärden. Sker nybebyggelse i nämnda
skogsområde innebär det en negativ påverkan på naturvärdena i området.
Område A11, Hagaskogsvägen söder, berör inga naturområden utanför befintliga tomtgränser.
En del av planområdets södra del utgör en utvidgning av det ursprungliga planområdet som inte
fältundersökts i samband med naturinventeringen. Naturvärdena har emellertid dokumenterats
här av länsstyrelsen vid en inventering 1997-98. Område A12, Enerum, ligger inom denna
utvidgade zon kring befintlig bebyggelse. Detta område berör ett skogsparti som utgörs av
blandskog med stort inslag av löv och är en del av ett större sammanhängande skogsområde
som fortsätter mot söder. Den del av naturområdet beskrivs i länsstyrelsens inventering som
unik på Öland, med ett stort antal grova träd, hassel omväxlande med grässvål samt hamlade
träd och att det måste ha högsta prioritet i bevarandearbetet. ”Här finns troligen sista
möjligheten att på Öland bevara den miljö och mångfald som hör det gamla kultur- och
naturlandskapet till”. Många hotade arter, signalarter och rödlistade arter påträffades. Området
ingår vidare i den regionala naturvårdsplanen och klassats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.
En detaljerad inventering av naturvärdena som grund för en detaljerad planering av en eventuell
bebyggelseutveckling inom detta område, rekommenderas för att undvika att höga naturvärden
förloras.
Verksamhetsutveckling(områdeskategori V)

Inga naturområden berörs av område V1 som omfattar hamnområdet.
Område V2 berör åkermark samt en del av en större sammanhängande tallskog med inslag av
stråk med yngre ek och med ett ensartat fältskikt. Skogen har i naturvärdesbedömningen
värderats till klass 3. En bebyggelseutveckling inom angivet område i kanterna av detta större
skogsområde bedöms inte äventyra några högre naturvärden.
Område V3 utgörs av golfbanan samt kulturbetesmarker nordöst om denna och avser områden
för utveckling av golfverksamheten. Områdena i nordöst utgörs av en öppen betesmark/vall med
” högt naturvärde” utmarkerat för bebyggelseutveckling med ”särskild hänsyn”. Vegetationen är
trivial här men området utgör en del i ett värdefullt kulturlandskap med bland annat äldre
hamlade träd och stenmurar. Anläggning av en golfbana inom området skulle framförallt
påverka kulturmiljövärdena negativt.
Bebyggelseutveckling vid särskilda värden (områdeskategori B)

Område B1, Norra jordbruksmarkerna, omfattar stora arealer naturmark och delar utgörs av
naturområden som värderats i de båda högsta värdeklasserna i naturvärdesinventeringen och
som inom de västra delarna också bedömts vara ”värdefull naturmiljö” i länets
naturvårdsprogram samt är klassat som riksintresse för naturvården. Planförslagets avsikt är
25
Ekologgruppen i Landskrona AB

Miljökonsekvensbeskrivning
FÖP Byxelkrok

oklar vad gäller bebyggelseutvecklingens omfattning inom området. Även om det i
rekommendationerna för området anges att vissa områden är känsliga, bl a områdena närmast
kustvägen, är det inte tydligt uttryckt vilka områden som bör undantas från bebyggelse.
Bebyggelseutveckling inom områdena som värderats högst i naturvärdesinventeringen (klass 1
och 2) innebär en mycket stor negativ påverkan på naturvärdena.
Område B2, Norra jordbruksmarkerna, överlappar (0,6 ha) delar av ett ca 4,4 ha stort
naturområde som klassats i naturvärdesklass 2. I de delar som överlappas av område B2 växer
en ekdominerad lövskog med ett lundartat fältskikt. Genom större delen av området löper en
promenadstig och området är viktigt för närrekreation. Ny bebyggelse inom skogsområdet
innebär negativa konsekvenser för naturvärdena och värdena som rekreationsområde. I övrigt
bedöms inga naturvärden äventyras av en utveckling inom området.
Område B3, Torps by, berör inga naturområden med högre naturvärden.
Område B4, Mellby, och B5, Stugbyn, berör inga naturvärden.
Område B6, Enerum, berör ett naturområde med ”mycket högt naturvärde” som är en utlöpare
av Enerums alvar med en artrik och värdefull flora. En bebyggelseutveckling inom detta område
innebär negativa konsekvenser för naturvärdena.
Område B7, Gård, berör inga naturvärden.
Utveckling av andra värden genom skydd av områden (områdeskategori N)

Inom dessa områden, som upptar stora områdena av planområdet,
finns särskilt höga natur-, kulturhistoriska och eller rekreationsvärden.
Rekommendationerna i planförslaget för dessa områden är att dessa
värdena skall skyddas och bevaras.
Område N1 omfattar hela kustremsan som bedömts ha de högsta
värdena både från naturvårdssynpunkt och från kulturmiljösynpunkt.
Området är också av central betydelse för rekreation och friluftsliv.
Planförslagets riktlinjer för området tryggar på ett tillfredställande sätt
dessa värden.
Den trädbärande gräsmarken norr om Sickelsgatan inom område N3
med högsta naturvärde, liksom angränsande områden mot öster med
mycket högt naturvärde, är i planförslaget avsatta som ett stort
sammanhängdande område som ska bevaras, skyddas och utvecklas
när det gäller naturvärden. Detta bedöms innebära stärkta möjligheter
att ytorna i sin helhet bevaras långsiktigt utan att successivt styckas
upp av tillkommande bebyggelse, och är således mycket positivt för
naturmiljön. I planförslaget betonas också områdets betydelse för
rekreation och friluftsliv där naturområdena i öster knyts samman med
kusten. Åtgärder för att utveckla rekreationsvärdena utan att påverka naturvärdena bör vara
möjliga, såsom stängselgenomgångar och rastplatser. Tillkomst av någon eller några nya
anläggningar för djurhållning vore också positivt för naturvärdena, om det bidrar till en fortsatt
betesdrift av de värdefulla hagmarkerna inom delområdet, och inte inskränker allmänhetens fria
rörlighet inom dessa.
Den igenväxande alvarmarken öster om Enmarksvägen (område N3 östra), där det idag
förekommer en del stigar, kan öppnas upp genom gallring av buskar, dels som en ren
naturvårdsåtgärd, dels som ett led i att göra området mer attraktivt som närrekreationsområde,
så som nämns i planförslaget.
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Knarrhagarna inom område N4 har höga natur- och kulturvärden och är högt värderat som
rekreationsområde. I planförslaget anges att nåbarheten och tillgängligheten till området ökas
genom stängselgenomgångar.
Förområde N8 anges i planförslaget att området skall bevaras och skyddas. vilket är positivt då
det här finns områden med synnerligen höga naturvärden, bland annat större alvarmarker
(Enerums alvar) och vars värden inte får skadas. Detta innebär mindre risk för framtida
exploatering, och är mycket positivt från naturvårdssynpunkt. I planförslaget föreslås att
möjligheterna att utveckla ett större sammanhängande gångstråk bör utredas. En ökad
tillgänglighet till området bedöms inte orsaka någon negativ påverkan på naturvärdena, förutsatt
att tillgängligheten främst anpassas för närboende besökare till fots. Eftersom det inom området
förekommer värdefulla bestånd av orkidéer (såsom göknycklar på bilden på sidan 25) kan alltför
långtgående tillgängliggörande åtgärder, till exempel i form strategiskt anlagda
parkeringsplatser, innebära ökad risk för plundring av rara växter.
I planområdets södra del vid Hunderum finns ett ädellövskogsområde, med ett förflutet som
löväng, upptaget som klass 2-objekt i länets naturmiljöprogram. Skogsområdet har ett stort
inslag av grova äldre lövträd med håligheter, och mycket rik förekomst av rödlistade lavar och
svampar. Områdets värden är uppmärksammade i planförslaget då det ingår i ett större område
N10 utpekat för att bevaras och skyddas.
En förhållandevis omfattande bebyggelseutveckling föreslås ske på åkermark (se sidan 35). Där
bebyggelse sker på åkermark förstörs odlingsmöjligheterna för all framtid och en minskad
åkerareal i området leder till försämrade möjligheter till ett aktivt jordbruk inom området. Detta
skulle i så fall indirekt medföra omfattande negativa konsekvenser för områdets natur- och
kulturmiljövärden genom att det öppna kulturlandskapet med åkrar och betesmarker succesivt
växer igen.

Vattenmiljö
Konsekvenser av nollalternativet
Kustvatten

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kustvattenmiljön
inom planområdet. Temporärt (under anläggningsfasen av hamnutbyggnaden) förväntas
måttliga negativa konsekvenser uppstå.
Hamnutbyggnaden och tillhörande utfyllnader innebär ett visst ianspråktagande av kustnära
grundbottnar. Enligt den MKB som upprättats vid tillståndsprövningen av hamnutbyggnaden,
förekommer ålgräs ställvis inom de berörda ytorna. Ålgräsängar har allmänt sett ett tämligen
högt marinekologiskt värde, även om de inte är sällsynta utmed Ölands västkust. Enligt nämnda
MKB sker under anläggningstiden vidare en direkt påverkan på vattnet samt den marina floran
och faunan, främst genom tillfälligt förhöjd grumling. Grumlingen bedöms dock bli kortvarig
och mycket lokal eftersom bottenmaterialet domineras av sand och grövre fraktioner vilka
sedimenterar snabbt.
Den ökade volymen av båttrafiken och hamnverksamheten bedöms innebära en viss bestående
ökning av utsläpp av petroleumprodukter till vattnet. Ökningen bedöms dock vara förhållandevis liten. Samtidigt sker en viss förbättring genom att anläggningar för hantering av latrin från
båtar kommer att uppföras. Därmed bedöms sådant avfall i högre grad omhändertas istället för
att tillföras havet.
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Inom hamnbassängen bedöms vattenomsättningen minska och sedimentation av finmaterial öka,
vilket i sin tur kan leda till ökat behov av underhållsmuddring. För att minska denna miljöpåverkan planeras dock anläggning av kulvertar i den nya vågbrytaren som ska leda till bättre
vattenomsättning.
Ytvatten

Nollalternativet bedöms innebära inga eller obetydliga konsekvenser för sötvattensmiljöerna
inom planområdet (ett fåtal öppna diken). Enligt kommunens VA-strategi avslås bygglov på
platser där VA-frågan inte kan lösas på tillfredsställande sätt. Avloppsvatten från tillkommande
hus kommer därför i första hand att ledas till befintligt avloppsreningsverk eller i andra hand
förses med godkända enskilda reningsanläggningar. Avloppsreningsverket har under lågsäsong
kapacitet för en eventuell ökning av antalet abonnenter men under högsäsongen sommartid då
belastningen är mycket hög har det förekommit problem med att klara fastsällda utsläppsvillkor.
Grundvatten

Nollalternativet bedöms innebära inga eller obetydliga konsekvenser för grundvattenmiljön
inom planområdet jämfört med dagens situation.
Inom planområdet finns en grundvattentäkt som försörjer Byxelkroks samhälle med omgivningar. För att skydda denna har ett vattenskyddsområde avsatts av länsstyrelsen år 1976, med
en inre och en yttre skyddszon. En översyn av skyddsområdet har gjorts och ett förslag till nya
föreskrifter och nytt skyddsområde har tagits fram (se figur 4) och en ansökan om fastställelse
har gjorts till länsstyrelsen. Inom det föreslagna sekundära skyddsområdet, intill väg 136 vid
Mellby, finns 4 potentiellt förorenade områden där miljöfarlig verksamhet tidigare ägt rum.
Dessa utgörs av två nedlagda bensinstationer, Byxelkroks träindustri (där impregnering av
virke, eventuellt med kreosot, pågått under en kortare period) samt Mellby motorkvarn.
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Figur 4.

Föreslaget nytt vattenskyddsområde kring Byxelkroks vattentäkt.

Grundvattenprovtagning från 2009 tyder på att grundvattnet från dessa områden rör sig mot
väster och vattentäkten. Förhållandet är otillfredsställande och uppföljande inventeringar och
åtgärdsanalyser bör ske i samband med översynen av vattenskyddsområdet. Nollalternativet
innebär dock ingen förändring av redan nu rådande situation i detta avseende.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget bedöms sammantaget medföra måttliga -små negativa konsekvenser för
kustvattenmiljön och inga eller obetydliga konsekvenser för yt- och grundvattenmiljön.
I stort bedöms planförslaget innebära en något mindre risk för förorening av vattenmiljön
jämfört med nollalternativet.
Påverkan på kustvattenmiljön av hamnutbyggnaden blir densamma som vid nollalternativet.
De föreslagna åtgärderna enligt rapporten ”Samhällsnära våtmarker”( Borgholms kommun
2012) för omhändertagande av dagvatten som redovisas i planförslaget är positiva och bidrar till
en bättre rening av tillkommande dagvatten från blivande hårdgjorda ytor samt utjämning av
flödestoppar vid kraftiga regn. Anläggning av våtmarker längs Tokenäsbäcken bidrar också
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förutom till en viss rening av vattnet också till en bättre vattenhushållning i landskapet, vilket är
positivt både för ytvattenförekomsterna och för grundvattnet.
Tokenäsbäcken utgör en potentiell lekmiljö för havsöring, bland annat har vuxen öring
observerats i bäcken, vilket har framförts av Ölands Trolling och sportfiskeklubb. Vid
exploatering och åtgärder i anslutning till och i bäcken måste hänsyn tas till vattendragets värde
som lek- och uppväxtmiljö för öring.
Byxelkroks avloppsreningsverk är under turistsäsongen underdimensionerat. Det har då
förekommit problem med att klara fastställda utsläppsvillkor för bland annat fosfor. I
planförslaget anges att planer finns att anlägga en biobädd för att även klara att omhänderta den
mängd som belastar verket under sommaren och att en utbyggnad av verket blir nödvändig vid
framtida exploatering inom planområdet. En utbyggnad av reningsverket kan bidra till att
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för kustvattnet ökar.
I det nya planförslaget (Förnyad granskning, granskningshandling II) beaktas särkskilt skyddet
av den befintliga vattentäkten då det slås fast att kommunal vattenförsörjning prioriteras före
alla andra intressen. Anslutning av enskilda avlopp belägna inom vattenskyddsområdet till det
kommunala vatten- och avloppsnätet skall prioriteras. Område B3, ”bebyggelseutveckling vid
särskilda värden”, ligger dock delvis inom den primära skyddszonen för vattentäkten. Om
området skall överlappa den primära skyddszonen bör det tydligt anges vilka restriktioner som
gäller för en eventuell utveckling här. Utvidgning av handel eller annan ej miljöfarlig
verksamhet tillåts också längs väg 136/Byxelkroksvägen vid Valles (område V2) som är beläget
inom den sekundära skyddszonen för vattentäkten. Här anges i planförslaget att hänsyn till
vattenskyddsområdet måste utredas och hanteras i detaljplanen vad gäller en säker
dagvattenhanteringen inom utbyggnadsområdena och för väg 136, så att ingen risk föreligger
för vattentäkten.
I arbetet med planförslaget har också frågan om transporter av farligt gods på väg 136, genom
vattenskyddsområdet, uppmärksammats. Detta har medfört att sådana transporter i framtiden
istället kommer att omdirigeras till Enerumsvägen. Därmed utgör olyckor vid farligt
godstransporter inte längre ett potentiellt hot mot vattentäkten.
Provtagning 2009 i råvattenprov från Byxelkroks vattentäkt visar detekterbara halter av AMPA
som är en nedbrytningsprodukt av glyfosat. Kommunen har tagit prov på dricksvatten hos
abonnent men där har inga spår av AMPA uppmätts. Det är viktigt att kommunen fortsatt följer
upp förekomsten av bekämpningsmedel i vattentäkten och i förekommande fall utreder källan
till problemet och om möjligt vidtar åtgärder. I övrigt håller grundvattenförekomsten en god
kvantitativ status och förväntas uppnå en god kvalitativ status år 2015.
I planförslaget anges hur vattenfrågorna skall hanteras bland annat vad gäller vattenförsörjning,
spill- och dagvattenhantering, och anpassning till ett förändrat klimat. Konkreta åtgärder och
handlingsplaner föreslås i planförslaget, vilka en del nämns ovan, som syftar till att verka för en
bättre vattenkvalitet och hushållning med vattenresurserna samt skydda bebyggelse mot
översvämningar och även trygga tillgängligheten till kusten Tillämpas intentionerna i planen är
detta positivt från miljösynpunkt.

Kulturmiljö och landskapsbild
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet bedöms (på sikt) sammantaget innebära små – måttliga negativa konsekvenser
för kulturmiljön och landskapsbilden i planområdet.
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Den successiva tillkomsten av nya hus spritt i områdets natur- och odlingslandskap kommer att
innebära en viss negativ påverkan. Denna begränsas delvis genom att utformning och färg på
flertalet hus anpassas efter landskapet. Med hänsyn till det småskaliga kulturlandskapets
känslighet för förändring, och frånvaron av en mer genomgripande plan för bebyggelseutvecklingen, bedöms det dock finnas en tydlig risk för att anpassningsgraden av ny bebyggelse
blir otillräcklig, med negativ påverkan på landskapets karaktär och identitet som följd.
Hamnutbyggnaden kan innebära såväl positiv som negativ påverkan på kulturmiljö och landskapsbild längs kusten. I kulturmiljöutredningen bedöms hamnen tåla förändringar förutsatt att
dessa sker med hänsyn till områdets karaktär och kulturvärden och att förändringar kring pir,
bryggor, sjöbodar, med mera sker med mycket stor försiktighet.
Planerad om- och tillbyggnad med utfyllnad av strandzonen, ny pir och nya bryggor innebär
rent volymsmässigt en stor förändring, som knappast präglas av försiktighet och som påtagligt
påverkar upplevelsen av hamnområdet på nära håll. Hamnen kommer att få en mer utpräglad
karaktär av större gäst- och turisthamn. Samtidigt kommer även näringsverksamheten i
hamnområdet att öka.
Förändringarna behöver dock inte vara negativa. Hamnens tillkomst och utveckling är nära
förknippad med turismens utveckling i området, och tillkommande verksamheter förväntas ha
anknytning till hamnverksamheten. Utbyggnaden bedöms också vara av stor vikt för att
långsiktigt bibehålla en levande och aktiv hamnmiljö, vilket är positivt för den immateriella
kulturmiljön.
Landskapsvyn över hamnområdet från längre håll påverkas också i viss mån. Sett från kusten,
både från söder och från norr, bedöms dock förändringen inte bli av större betydelse till följd av
hamnens relativt skyddade läge i en vik. Från sjösidan blir förändringen något mer påtaglig.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljön och
landskapsbilden i planområdet.
Liksom för naturmiljön bedöms även kulturmiljö och landskapsbild generellt vara gynnade av
att planförslaget innebär tillkomst av en övergripande strategi för områdets markanvändning
baserad på ett helhetsperspektiv där dessa värden uppmärksammats och vägts mot andra
intressen.
Planförslagets innebär dock en ökad grad av exploatering och därmed ett ökat tryck på
kulturmiljön- och landskapsbilden samtidigt som de värdefullaste kulturmiljöerna är
identifierade och hänsyn samt riktlinjer för bevarande av dessa har uttryckts.
Den bebyggelseutveckling på åkermark som föreslås i planförslaget innebär, en negativ
påverkan på landskapsbilden och kulturlandskapet.
Tillkommande bebyggelse kan dock även stärka kulturmiljöer om de ges lämplig anpassning
med avseende på läge och utformning. Planförslagets riktlinjer om hänsyn bedöms därför också
kunna ge vissa positiva effekter på kulturmiljön och landskapsbilden. Detta förutsätter då att
dessa riktlinjer befästs i detaljplaneskedet genom reglering av faktorer som byggnaders
placering, arkitektur, material- och färgval samt strikta regler om bevarande av naturmarkers
kulturprägel med undvikande av matjordsutfyllnad och markbeläggningar samt bevarande av
markens naturgivna karaktär och landskapselement som grövre träd, befintliga murar och större
stenar, även inne på enskilda tomter.
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Flera fornlämningar finns inom områdena för ”bebyggelseutveckling” (område A4, A10 och
A11) och ”bebyggelseutveckling vid särskilda värden” (område B6). Vid exploatering måste
naturligtvis hänsyn tas till dessa och markingrepp i eller intill fornlämning är tillståndspliktiga
enlig 2 kap Kulturmiljölagen. Markingrepp ska i god tid innan planerat genomförande samrådas
med Länsstyrelsen för prövning av tillåtligheten.
I norra delen av planområdet där natur- och kulturvärdena är höga har två områden (område
A1) pekats ut för ”bebyggelseutveckling”. Här föreslås möjligheter till komplettering av
befintlig bebyggelse genom avstyckning av tomter men som bör ligga utanför
gårdsbebyggelsens struktur då dessa är viktiga för att bevara områdets kulturhistoriska miljö.
Vidare rekommenderas att stengärden, odlingsrösen, och grövre träd skall bevaras och området
skall få behålla sin naturmarkskaraktär, även inne på enskilda tomter, vilket är positivt
Inom område A2 föreslås förtätning av befintlig bebyggelse med bland annat låg tät villabebyggelse, men också större byggrätter samt äldreboende och förskola. En utveckling av
området bedöms inte komma i konflikt med kulturmiljön.
För område A3 poängteras områdets kulturhistoriska värden och att ”det stora värdet består i
hur man har låtit det ursprungliga natur- och kulturlandskapet finnas kvar (även på de enskilda
tomterna) samt den försiktiga inplaceringen av husen i denna miljö. I planförslaget anges att
befintliga murar och större stenar i landskapet skall vara kvar vid en komplettering av
bebyggelsen. Samspelet med den omgivande naturmarken är en viktig del av upplevelsen och
karaktären i områdena. Bebyggelseutveckling inom område A3 föreslås vidare inom ett större
område, huvudsakligen öster om Fiskvägen, som i kulturmiljöprogrammet värderats högt och
där det rekommenderas en ”mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljön”. För att
undvika en påverkan på kulturmiljövärdena bör endast en mycket begränsad bebyggelseutveckling ske i detta område.
En fara med utvecklingen av liknande fritidshusområden är en omvandling av fritidshusen till
åretruntbostäder, varvid en stark tendens finns att naturmarkstomter successivt omvandlas till
traditionella villatomter med anlagda gräsmattor. För att undvika detta och slå vakt om områdets
kulturvärden, är det viktigt att planförslagets intentioner befästs i detaljplaneskedet genom
regleringar i planbestämmelserna.
Område A4 breder ut sig över stora områden som enligt kulturmiljöutredningen bör utvecklas
med en ”mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljön”. Stora arealer åkermark tas också i
anspråk inom detta område (se även nedan under Torps by).
Väster om Backgatan ligger de så kallade Knarrhagarna. Detta område är rikt på kulturlämningar och är i planförslaget utmarkerat som ett område som skall skyddas (område N4),
vilket är positivt från kulturmiljösynpunkt. Runt detta område är dock avsikten att
bebyggelseutveckling (område A4) kan ske. Delar av området ingår i ett område som är av
riksintresse för kulturmiljön samt ingår i kategori 2- område i kulturmiljöutredningen. En
exploatering av områdena runt Knarrhagarna bör ske med stor försiktighet för att undvika en
negativ påverkan på kulturvärdena. Inom området för bebyggelseutveckling finns också en fast
fornlämning belägen mellan Knarrhagarna (område A4) och Backgatan.
Kulturmiljön kring Byxelkroks centrum längs Byxelkroksvägen och Svältergatan (område A4)
utpekas i kulturmiljöutredningen som ett område som bör utvecklas med en ”mycket stor
varsamhet och hänsyn till kulturmiljön”. I planförslaget anges att en bebyggelseutveckling kan
ske genom en varsam förtätning där särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Inom område A6 och A7 föreslås förtätning av befintlig bebyggelse. Södra delen av område
A7 berör åkermark uppdelad i små enheter. Inga särskilda kulturmiljövärden påverkas inom
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områdena mer än den påverkan på kulturlandskapet som bebyggelseutveckling inom ett
småskaligt jordbrukslandskap innebär.

Inom område A9 berörs en del mindre åkerskiften och tomtmark. Området är inte utpekat i
kulturmiljöutredningen och i planförslaget anges en försiktig förtätning med enstaka byggnader.
Inte heller en komplettering av befintlig bebyggelse i områdena A10 bedöms påverka
kulturvärdena negativt om exploatering sker med hänsyn till befintliga värden. Ett område med
fornlämningar berörden västra kanten av västra området
Område A8 och A11 öster om Hagaskogsvägen är i kulturmiljöutrednigen utpekat som ett
område där ”mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljön” bör iakttas. I planförslaget
föreslås en utveckling av bebyggelsen öster om befintlig bebyggelserad. Områdena (A11) väster
om Hagaskogsvägen ligger inom ett område som har fått den högsta värdeklassningen i
kulturmiljöutredningen. I planförslaget hänvisas till att kulturmiljövärdena kan tillgodoses
genom hänsynskraven i PBL 2 kap 6§.
Område A12 ligger inom ett större område som består av ett kulturlandskap med äldre hamlade
träd omväxlande med öppen gräsmark, som har mycket höga kultur- och naturvärden.
Bebyggelseutveckling som sker med hänsyn till befintliga kulturmiljövärdena bör kunna ske
utan att kulturmiljövärdena påverkas negativt.
Avsnittet med öppna, obebyggda marker mellan kustremsan och Enerums alvar utpekas i kulturmiljöutredningen som kategori 1-område (särskilt olämpligt för ny bebyggelse eller annan förändring). I planförslaget har de höga kulturmiljövärdena beaktats genom att det är utpekat som
ett område som avses skyddas (område N1). Även gårdsmiljön i södra delen av Enåsvägen och
omgivande mark ner till golfbanan anses ha hög känslighet som kräver mycket stor hänsyn till
kulturmiljön och befintlig bebyggelse (se område V3 nedan).
Verksamhetsutveckling (områdeskategori V1-V3)

Beträffande hamnområdet/Marinan (område V1) anges i planförslaget att det bör utformas så
att det bidrar till en levande och ändmålsriktig miljö med bibehållen kontinuitet i
hamnverksamheten samtidigt som stor hänsyn tas till hamnområdets karaktär och kulturvärden.
Längs väg 136 från St Olofs kapell ner till Mellby vid Karlsborgsvägen finns vidare en värdefull
kulturmiljö med äldre bebyggelsestruktur och omgivande åkermarker. Enligt
kulturmiljöutredningen krävs i detta stråk ”mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljön”
och befintlig bebyggelse. I södra delen av detta stråk finns planer på ett nytt verksamhetsområde, kring ”Valles” (område V2). Om ett sådant kommer till stånd bedöms det finnas
en risk att kulturmiljövärdena och landskapsbilden påverkas negativt, om inte stor hänsyn tas till
dessa värden.
Område V3 anges i planförslaget vara aktuellt för bland annat utveckling av golfverksamheten.
Norra delen av området berör områden utpekade som värdefulla i kulturmiljöutredningen och
naturvärdesbedömingen. Denna del av området har en stark prägel av kulturlandskap med
stenmurar samt hamlade träd i anslutning till den gamla gårdsbebyggelsen som utgör ett
värdefullt inslag i landskapsbilden.
Bebyggelseutveckling vid särskilda värden (områdeskategori B1–B7)

Dealar av område B1 (två områden) i planförslaget är utmarkerat inom områden som har
klassats som ”särskilt olämpliga för ny bebyggelse eller annan förändring” i
kulturmiljöutredingen. Det norra området är beläget vid Norra och Södra Flisvägen som också
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ligger inom ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljön. Det södra området ligger kring
Sickelgatan. Det höga kulturmiljövärdet ligger i den äldre gårdsbebyggelsen och det omgivande
landskapet med stenmurar, gamla träd, grindar och bruksvägar som är välbevarat. I
planförslaget lyfts dessa värden fram tydligt och planens riktlinjer hur omfattande en
bebyggelseutveckling inom området kan bli är oklar.
Område B2, Tokenäs, i planförslaget berör ett område som har klassats som ”särskilt olämpligt
för ny bebyggelse eller annan förändring” i kulturmiljöutredingen. I planförslaget anges att
befintlig bebyggelse inom området skall vara möjligt att komplettera och utveckla men med
största möjliga hänsyn till landskapet och de kulturhistoriska värdena.
Torps by utgör Byxelkroks historiska centra. Bykärnan är relativt välbevarad trots att skifte ägt
rum och trots att många hus i senare tid renoverats och fått en annan verksamhetsinriktning.
Enligt kulturmiljöutredningen bedöms Torps by tåla en försiktig förtätning och förändring om
denna sker med mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljön och befintlig bebyggelse.
I rekommendationerna i kulturmiljöutredningen påpekas ”att de omgivande jordbruksmarkerna
har stora värden för kulturmiljön, då de utgör en viktig del av helheten”.
I planförslaget för Torps by (område B3) tar man fasta på områdets kulturhistoriska värden
genom att slå fast att inga förändringar som inte gynnar de befintliga värdena bör vara möjliga.
Vidare anges att man vid detaljplaneändringen bör utreda om området skall hanteras som
särskilt värdefull miljö, det vill säga att särskilda krav skall ställas vid olika åtgärder som i
normala fall är bygglovsbefriade. Större enheter är att föredra framför tätare bebyggelse.
Hänsyn till kulturmiljön bedöms därmed vara väl beaktad vad gäller själva bykärnan.

Figur 5.
Utsnitt över Torps by och det forna ängsgärdet mot väster på dels modern flygbild, dels karta
från enskiftet år 1827. Fastighetsindelningen och dess anslutningar till byns gårdar från skiftet är ännu
tydliga inslag i landskapsbilden

Att bevara en öppen, obruten utblick från bykärnan mot väster över de sista resterna av den
gamla ängsmarken är mycket värdefullt från såväl landskapsbilds- som kulturmiljösynpunkt.
Byggnation som bryter kontakten mellan bykärnan och dessa marker skulle försvaga den
historiska bystrukturen och därmed förståelsen av byn och förhållandet mellan människan och
markerna i det gamla bylandskapet. I planförslaget tryggas utblicken mot det öppna
odlingslandskapet västerut genom intentionerna att bevara jordbruksmarken här (område N7).
Åkermarken norr om Torps by är däremot utmarkerat för bebyggelseutveckling (område A4),
vilket skulle kunna påverka kulturmiljövärdena kring de östra delarna av Torps by negativt.
Sett från ett landskapsperspektiv finns en risk att ny bebyggelse bakom befintliga gårdar,
beroende på hur den placeras, kan påverka helhetsbilden av det ålderdomliga kulturlandskapet
där byn samspelar med det omgivande kulturlandskapet i form av åkrar, ängar, skogsdungar och
stengärden. Ängarna/vallarna väster om bykärnan, mot jättegraven och vidare mot Långhorve34
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vägen, utgör till exempel en del av inägomarken inom byns forna ängsgärde med månghundraårig kontinuitet som gräsmark. Ägogränserna från 1827 års enskifte, där fastigheterna börjar
som smala remsor omfattande respektive gård i byn för att sedan divergera ut över ängsmarken
till att omfatta allt bredare zoner, är här fortfarande tydliga i landskapet (se figur 5).

Friluftsliv och naturrekreation
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för friluftsliv och
rekreation kopplad till naturmiljön jämfört med dagens förhållanden.
Ombyggnaden av hamnområdet kommer att innefatta åtgärder som har till avsikt att förbättra
möjligheterna till ett rikt friluftsliv och tillgängligheten till aktiviteter knutna till vattnet. Bland
annat bör kopplingen mellan kustremsan söder respektive norr om hamnen stärkas. I dessa
avseenden uppkommer därmed positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation till gagn för
vissa kategorier av friluftskonsumenter. Samtidigt sker utbyggnaden i sydligaste delen in över
ytor med sandstrand vilket kan upplevas som negativt av andra grupper.
Hamnutbyggnaden kan också medföra ändrade vattenströmmar som i sin tur kan leda till att
återstående sandstrandsparti söder om hamnen försämras sett till dess kvaliteter som badstrand.
Om och hur detta kommer till uttryck är mycket svårt att förutsäga och omfattningen på
eventuella konsekvenser är förknippad med motsvarande osäkerhet. Det kan dock inte uteslutas
att förändringen kan innebära såväl ökad ansamling av finsediment längs stranden som förhöjd
erosion som delvis ”äter upp” sandstranden.
Nollalternativets förväntade bebyggelseutveckling i planområdet bedöms inte innebära någon
påtaglig försämring av den fria rörligheten, men heller ingen förbättring. På längre sikt finns
dock risk att en viss försämring av upplevelsevärdena i kulturlandskapet utanför tätbebyggelsen
uppstår. Detta genom att ny bebyggelse riskerar att ske med otillräcklig hänsyn till kulturmiljö
och landskapsbild, varvid karaktären av ett genuint, ålderdomligt kulturlandskap riskerar att
försvagas.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget bedöms sammantaget medföra måttliga positiva konsekvenser för friluftsliv och
rekreation kopplad till naturmiljön jämfört med dagens förhållanden.
Planförslaget förordar generellt åtgärder som förbättrar rörligheten mellan samhällets olika
delar, samt från bostadsområdena ut till kusten och andra närliggande naturområden. Förbättrad
framkomlighet och ökad trafiksäkerhet förespråkas också i form av nya gång-/cykelvägar.
Även inom de tätortsnära naturområdena förespråkas tillgängliggörande åtgärder för
allmänheten. Sådana kan vara uppsättning av stängselövergångar, förbättrad skötsel med mera.
Flera av dessa naturområden har stor potential som rekreationsområden. Detta gäller i synnerhet
flera igenväxande alvarmarker i planområdets norra del (bland annat område B1, N2 och N3),
som besitter stora rekreations- och upplevelsevärden om de öppnas upp genom gallring av träd
och buskar, något som också skulle ha stor positiv inverkan på naturvärdena. Samtidigt kan den
nybebyggelse som planförslaget väntas innebära på sikt även medföra begränsningar i den fria
rörligheten och upplevelsevärdet inom vissa av planområdets ytor.
I planförslaget föreslås också att utveckla möjligheterna till ett större sammanhängande
gångstråk från Enerums alvar och ut mot kusten (område N8 och N1).
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Ett område som lyfts fram som värdefullt strövområde är Knarrhagarna. Mellan Knarrhagarna
och Backgatan är ett oexploaterat område markerat som möjligt för bebyggelseutveckling
(område A4). Området ligger inom område 32 i naturvärdesbedömningen. Möjligheten till
passage från Backgatan till Knarrhagarna är viktig för närrekreation och friluftsliv. En
bibehållen öppning mellan gatan och område N4 (Knarrhagarna) skulle även stärka hagarnas
upplevelsevärde som rekreationsområde då det inte blir helt instängt av bebyggelse.
Ombyggnaden av hamnområdet bedöms ske på samma sätt och få samma konsekvenser som vid
nollalternativet, vilket kan innebära såväl positiv som negativ påverkan (se ovan). Även risken
för att ändrade vattenströmmar kan påverka karaktären på sandstranden söder om hamnen
bedöms vara densamma som vid nollalternativet.

Lantbruk
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms medföra små – måttliga negativa konsekvenser för förutsättningarna att
bedriva lantbruk i området. Detta främst genom att traktens åker- och betesmarker successivt
förväntas bli ytterligare naggade i kanterna genom avstyckningar för bebyggelse, tillkommande
vägar med mera. Marker som upphör att hävdas kommer sannolikt att långsamt växa igen och
förbuskas alternativt planteras med skog. Så småningom kan då också annan exploatering
komma ifråga på dessa ytor. Slåtter och betesdrift bedrivs emellertid fortfarande inom området
av lantbrukare utifrån eller som fritidsverksamhet.
Planförslaget bedöms resultera i måttliga – stora negativa konsekvenser för förutsättningarna att
bedriva lantbruk då en del brukad åkermark i området utpekas för bebyggelseutveckling. Risken
för en negativ påverkan på möjligheterna att i framtiden bedriva jordbruk inom området ökar så
länge åkerarealen kontinuerligt minskar i samband med bebyggelseutveckling.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget bidra till måttliga-stora negativa konsekvenser för
förutsättningarna för att bedriva lantbruk i området.
Böda kronoparks omgivande skogsmarker innebär att arealen åkermark på nordvästligaste
Öland generellt sett är liten. Merparten av odlingsmarkerna ligger inom planområdet med Torps
by som kärnområde. Inom områdena för bebyggelseutveckling (område A) och
verksamhetsområde (område V) berörs ca 33 ha åkermark av totalt 120 ha åker inom
planområdet. Det innebär ungefär 28 % av åkerarealen.
Några förhållandevis stora åkerområden och viktiga spridningsarealer för gödsel berörs av
planförslaget, område A4 norr om Torps by, område V2 vid Mellby samt område A7 norr om
Kärrlundsgatan. Område A7 är dock uppdelad i många mindre åkerskiften. Även om lantbruket
idag är olönsamt så innebär varje minskning av åkerarelen sämre förutsättningar att kunna
bedriva lantbruk inom området i framtiden.
Intervallet i bedömningen ovan grundar sig på en osäkerhet hur utvecklingen faktiskt blir inom
den åkerareal där det i planen föreslås att en bebyggelseutveckling är möjlig.
Lantbrukets värde för en lokal mat- och foderproduktion är grundläggande för vårt samhälle och
åkermarken bör ses som en värdefull naturresurs viktig att bevara inför framtiden. Det utgör
även en viktig förutsättning för att naturvärdena inom området bibehålls, främst genom hävd
och öppethållande av markerna. Dessutom är lantbruket av mycket stor betydelse för bevarandet
av kulturmiljövärdena.
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Figur 6.
Åkermarkens ungefärliga utbredning i planområdet (gula ytor) och åkermark som överlappas
av områden för bebyggelseutveckling och verksamhetsutveckling (röda ytor).
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Klimatpåverkan/anpassning för ett förändrat klimat
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller obetydliga negativa konsekvenser
med avseende på klimatpåverkan och anpassning för ett förändrat klimat.
Folkmängden på orten, med avseende på åretruntboende, förväntas bli ungefär oförändrad eller
svagt vikande och inte innebära nämnvärt ökade utsläpp. Hamnutbyggnaden bedöms ge upphov
till tillfälligt ökade utsläpp under byggskedet. Efter byggfasen förväntas utbyggnaden i viss mån
också medföra ett ökat besöksflöde, och därmed ökade utsläpp från bil- och båttrafik, under
sommaren. Enligt den MKB som upprättats för tillståndsprövningen bedöms dock utsläppen till
följd av hamnutbyggnaden inte i någon större utsträckning påverka uppfyllandet av de
nationella eller regionala miljömålen om begränsad klimatpåverkan.
Inte heller bedöms den ökning av luftutsläpp som genereras av hamnutbyggnaden medföra att
någon miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas i Byxelkroks gaturum eller det omgivande
landskapet.
Vilka anpassningar för ett förändrat klimat som skulle vidtas vid nollalternativet är svårbedömt.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget innebära inga eller obetydliga negativa konsekvenser med
avseende på klimatpåverkan och små positiva konsekvenser vad beträffar anpassningen för ett
förändrat klimat.
Planförslaget bedöms innebära en viss ökning av permanentboende i Byxelkrok. Förändringen
bedöms dock som mycket marginell med avseende på utsläppsökningen av växthusgaser.
Effekterna av hamnutbyggnaden blir desamma som vid nollalternativet.
Scenariot för en klimatförändring på Öland de närmaste 25 -100 åren är att årsmedeltemparaturen stiger med 1- 4 grader, vegetationsperioden förlängs med upp till två månader
samt årsmedelnederbörden ökar med 30-60 mm och förväntas öka mest under vintermånaderna..
Genom en högre medeltemperatur och oförändrad nederbörd förväntas markförhållanden bli
torrare under sommaren. Havsnivån kommer att stiga och på 100 års sikt bedöms
medelvattenståndet stiga med 1 m och högvattennivån 2,5 m.
Risk för att stigande havsnivåer kan orsaka översvämningsproblem föreligger endast i hamnen
där nivåerna ligger under 2,5 m (se karta figur 7). En höjd havsnivå kan bland annat komma att
orsaka erosion utmed den sandiga landstranden längs framförallt Enerumsvägen men också
Neptunivägen. I planförslaget anger kommunen att man i framtida detaljplanering kan fastställa
skydds- och säkerhetsåtgärder med anledning av en framtida höjd havsnivå. Det är möjligt att
kommunen i framtiden behöver vidta erosionsförebyggande åtgärder även inom områden som
inte berörs av detaljplaneringen.
I planförslaget anges hur planområdet skall anpassas till ett förändrat klimat bland genom att
placera bostadsbebyggelse och viktiga samhällsfunktioner på en betryggande markhöjd och att
avsätta områden som kan ta hand om översvämningar vid extrema regn.
Planförslagets planerade åtgärder för dagvattenhantering i samband med ny bebyggelse och
åtgärder i form av våtmarker utmed Tokenäsbäcken är viktiga åtgärder för att möta problem
som uppkommer i samband med ökad nederbörd vilket är positivt om de genomförs. Vid torrare
markförhållande, som kan förväntas, är våtmarker, som kvarhåller vattnet i landskapet under
längre perioder, positiva från vattenhushållningssynpunkt både vad gäller yt- och grundvattnet.
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Figur 7.

Karta över områden med översvämningsrisk.

Hälsa och säkerhet
Folkhälsan påverkas av faktorer såsom livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. De
aspekter av folkhälsa som beaktas i denna MKB är förorenade områden/miljöfarlig verksamhet
samt trafiksäkerhet (se även kapitlet ”Miljö- och folkhälsomål samt miljökvalitetsnormer”).

Förorenade områden/miljöfarlig verksamhet
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms sammantaget resultera i inga eller obetydliga negativa konsekvenser
med avseende på utbredningen av förorenade områden och riskbilden för människors hälsa och
miljön.
Nollalternativet förväntas inte innebära några större förändringar som innebär att människor
eller miljö i ökad grad exponeras för farliga ämnen. Det skall dock påpekas att den nu rådande
situationen är otillfredsställande så tillvida att befintliga potentiellt förorenade områden längs
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Byxelkroksvägen kan utgöra ett möjligt hot mot Byxelkroks dricksvattentäkt, vilket bör utredas
närmare.
Nollalternativet kan eventuellt innebära att en ny bensinstation etableras inom planområdet. I
sådant fall förväntas denna placeras med god marginal utanför vattenskyddsområdet. Det
förutsätts vidare att konstruktion och drift av en ny bensinstation sker enligt god praxis så att
spill och läckage av drivmedel minimeras. Med en lämplig placering bedöms därmed en ny
bensinstation inte innebära några mer omfattande konskevenser för människors hälsa eller
miljön inom planområdet.
Utbyggnaden av hamnområdet kommer att innebära en volymsökning av båttrafiken och
tillhörande drivmedelshantering. En viss ökning förväntas även beträffande näringsverksamheten i hamnområdet samt, under sommartid, av besöksvolymen och därmed trafiken på väg
136. I den MKB som upprättats för hamnutbyggnaden bedöms att dagens utformning av anslutningarna till väg 136, i ett första skede, är tillräckliga för att hantera trafikökningen, varför ingen
vägombyggnad förväntas ske i nollalternativet.
Miljökonsekvenserna av hamnutbyggnaden kan indelas i tillfälliga (under byggskedet) och
bestående (i driftsfasen). Tillfälliga konsekvenser som förutses i nämnda MKB är främst ökad
grumling av vattnet intill hamnområdet, ökade utsläpp till luft av kol- och kväveoxider samt
förhöjda bullernivåer. Dessa effekter bedöms inte leda till att några MKN överskrids eller ha
någon större påverkan på uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen. Beträffande buller
bedöms en även viss mer bestående ökning kunna uppstå, men att avstånden till känsliga
områden är tillräckligt stort för att ingen negativ påverkan ska ske.
Ett visst ökat tryck på Byxelkroks avloppsreningsverk kan komma att ske i takt med att återstående byggrätter inom tätbebyggelsen tas i anspråk. Omfattningen på detta är dock så liten att
det inte bedöms medföra någon större förändring jämfört med dagens situation.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget resultera i inga eller obetydliga positiva konsekvenser med
avseende på utbredningen av förorenade områden och riskbilden för människors hälsa och
miljön.
Planförslaget innebär sannolikt att ett nytt verksamhetsområde tillkommer längs väg 136 vid
Mellby, inom vattenskyddsområdets vidgade skyddszon. Ytterligare utveckling i anslutning till
Valles anges också kunna tillåtas, men då krävs särskild hänsyn avseende teknisk utformning av
bebyggelse och infra struktur. Tillkommande verksamheter kommer dock inte att utgöras av
miljöfarliga verksamheter.
För att minimera miljöpåverkan från nyetableringar i verksamhetsområdet anger planförslaget
även att särskilda krav kommer att ställas på hantering av dagvatten etc. Med dessa försiktighetsmått bedöms ett nytt verksamhetsområde inte medföra någon betydande riskökning för
förorening av grundvattnet. En viss mindre ökad risk kan trots allt bli följden eftersom läckage
kan uppstå även på slutna vattensystem.
Planförslaget belyser riskerna med transporterna av farligt gods på väg 136 genom vattentäktens
tillrinningsområde. Möjligheten att leda om trafiken till Enerumsvägen och därmed eliminera
risken för olyckstillbud vid miljöfarliga transporter tas upp som ett alternativ. För
Byxelkroksområdet förespråkas en åtgärdsvalsstudie för att ställa nytta mot kostnader och
klargöra det bästa alternativet. Vidare kan nybyggnation i anslutning till befintliga förorenade
områden (intill Valles) innebära ökade risker för att människor exponeras för farliga ämnen. Vid
eventuella schaktarbeten i sådan mark kan risken öka för att gamla föroreningar i högre grad
sprids till mark och grundvatten. Det är därför angeläget att sådan mark undersöks närmare och
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vid behov saneras innan exploatering. Om så sker kan exploateringen istället innebära positiva
konsekvenser för hälsa och miljö.
Hamnutbyggnaden kommer också att ske på samma sätt som vid nollalternativet. Därmed blir
även miljökonsekvenserna desamma som beskrivits för nollalternativet ovan.

Trafiksäkerhet
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära måttliga negativa konsekvenser för trafiksäkerheten och framkomligheten inom planområdet jämfört med nuläget. Trafiksäkerheten och
framkomligheten inom området i allmänhet, och längs väg 136 i synnerhet, förblir begränsad till
följd av avsaknad av G/C-vägar, trottoarer och vägrenar med risk för olyckor som följd. En viss
ytterligare försämring av dessa aspekter bedöms också ske genom det ökade trafikflöde under
sommartid som hamnutbyggnaden förväntas generera.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget innebära måttliga till stora positiva konsekvenser för
trafiksäkerheten och framkomligheten inom planområdet.
I planförslagets strategier ingår att trafiksäkerheten ska prioriteras och vägar anpassas efter
användning och nyttjandegrad. En ny trafikutredning har tagits fram där det bland annat föreslås
att hastigheten genom de centrala delarna av Byxelkrok sänks till 40 km/h och att gränsen för
tätbebyggt område med lägre hastighet utvidgas. Hastigheten sänks även till 60 km/h på en del
av väg 136 utanför tätbebyggt område. En separat gång-/cykelväg föreslås också på denna
vägsträcka (Byxelkrokvägen/väg 136). I trafikutredningen föreslås också ett separat cykelstråk
mellan Böda och Byxelkrok.

Sociala och samhällsekonomiska aspekter
Viktiga sociala aspekter på en ort är bland annat hur väl vardagslivet fungerar och vilka möjligheter som finns till sysselsättning, social samvaro och aktiviteter. Detta påverkas av vilka
arbetstillfällen som finns att tillgå och serviceutbudet av vård, omsorg, skola, affärer, restauranger/caféer, kollektivtrafik, idrottsaktiviteter, föreningsliv, friluftsliv/rekreation, natur- och
kulturupplevelser med mera. Arbetsmarknad, företagsklimat, näringsliv och kommunikationer
är viktiga samhällsekonomiska faktorer.
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller obetydliga sociala och samhällsekonomiska konsekvenser jämfört med nuläget.
Befolkningsutvecklingen bedöms bli fortsatt svagt vikande eller oförändrad. Utbyggnaden av
hamnen förväntas ge en viss ökning av näringsverksamheten på orten, åtminstone säsongsvis.
Sett till antalet arbetstillfällen på årsbasis bedöms dock effekten bli marginell. Möjligheten till
distansarbete bedöms på sikt bli bättre till följd av den moderna kommunikationstekniken. Detta
bedöms dock inte leda till några mer omfattande förändringar vad avser volymen på åretruntboende, arbetstillfällen och näringsverksamhet. Serviceutbudet förväntas vara ungefärligen
oförändrat jämfört med dagens situation. Möjligen finns viss risk för försämringar.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget innebära måttliga positiva sociala och samhällsekonomiska
konsekvenser jämfört med nuläget.
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Planförslaget bedöms få till följd att antalet permanentboende i området, liksom antalet verksamheter och arbetstillfällen, ökar måttligt. Därmed bedöms också förutsättningarna för upprätthållande av ett rikt serviceutbud på orten förbättras i motsvarande grad. Detta kan till exempel
innebära större och säkrare underlag till livsmedelsaffär, restauranger och caféer samt att en ny
bensinstation tillkommer. Hamnutbyggnaden sker på samma sätt som vid nollalternativet. I
kombination med övrig utveckling av orten bedöms planförslaget sammantaget också kunna ge
en tydlig ökning av sommarens turistström till Byxelkrok (större än vid nollalternativet).

Hushållning med naturresurser
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för hushållningen
med naturresurser. Detta genom att tillkomst av ny bebyggelse sker utan övergripande planering och därmed riskerar att ske med otillräcklig hänsyn från ett resurshushållningsperspektiv.
Även hamnutbyggnaden över grundbottnar med ålgräs har viss negativ påverkan. Samtidigt
innebär nollalternativet totalt sett en förhållandevis begränsad omfattning av olika exploateringsföretag i området vilket håller nere de negativa effekterna.
Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för hushållningen med
naturresurser.
Planförslaget innebär tillkomst av en övergripande strategi för markanvändningen i området där
avvägningar gjorts kring vilken markanvändning som är mest lämplig på olika ytor, vilket främjar en god resurshushållning. Planförslaget bedöms också understödja en god resurshushållning
genom att ny bebyggelse i stor utsträckning styrs till redan ianspråktagna ytor (genom förtätning) eller ytor med begränsade övriga värden och genom tydligare riktlinjer för bevarande
och utvecklande av områdena med de högsta natur- och kulturvärdena.
Planförslaget innebär att odlingsmark tas i anspråk för bebyggelseutveckling, vilket negativt
påverkar jordbruksmarken som naturresurs.
Utbyggnaden av hamnområdet sker på samma sätt och med samma konsekvenser som vid
nollalternativet.

Påverkan på skyddade områden och
riksintresseområden
Natura 2000-områden och naturreservat

Inga N2000-områden finns inom planområdet. Närmaste N2000-område är Lindreservatet, som
är beläget just öster om planområdet. Lindreservatet utgör en mycket värdefull och variationsrik
natur- och kulturmiljö med bland annat lövskogar, kärr och lövängar som ännu hävdas genom
slåtter. Floran är mycket artrik med stort inslag av sällsynta och rödlistade arter. Längst i
sydväst finns vidare ett litet naturreservat/naturminne som även ligger inom strandskyddsområde.
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms innebära någon negativ påverkan på de
nämnda områdena eller deras värden.
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Strandskyddsområden

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För
Ölands kuster har utökat strandskydd (till 300 meter från strandlinjen) gällt sedan 1960-talet. I
samband med att den nya strandskyddsförordningen trädde ikraft 2009 påbörjades en översyn
av strandskyddet där utgångspunkten var att utökat strandskydd efter 2014 endast ska gälla om
nytt beslut om utvidgning fattats med stöd av lagens nya lydelse i MB 7 kap. 14 §.
Länsstyrelsen har under 2012 också fattat beslut om att utökat strandskydd intill 300 meter från
vattnet) fortsatt ska råda inom planområdet med undantag för detaljplanelagda och vissa redan
bebyggda områden.
Utmed Tokenäsbäcken gäller ett generellt strandskydd på 100 m utmed hela dess sträckning
med undantag för detaljplanelagda områden (område A6).
För att dispens skall kunna beviljas inom strandskyddade områden i enskilda fall krävs att
särskilda skäl föreligger (MB 7 kap. 18 §) samt att strandskyddets syften inte påverkas negativt.
Nollalternativet bedöms inte innebära någon påverkan av betydelse för de strandskyddade
områdena.
I planförslaget har i norra delen av planområdet markerats ett område (A1) inom strandskyddat
område utmed kusten möjligt för bebyggelseutveckling. Möjlighet att avstycka två – fem tomter
på mark som idag är trädgårdsmark eller använts som betesmark anges. I norra delen av
planområdet anges vidare ”bebyggelseutveckling vid särskilda värden” inom område B1 som
ligger inom strandskyddet.
Områden B2 överlappar strandskyddsområdet på 100 m utmed Tokenäsbäcken vid Tokenäs
camping. Längre uppströms ligger även delar av område A10 inom strandskyddsområdet.
Flera andra områden för bebyggelseutveckling utmed kusten ligger inom strandskyddsområdet.
Det gäller områdena A8 och A11 utmed Hagaskogsvägen.
Exploatering inom strandskyddade områden strider mot strandskyddets syfte att trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på
land och i vatten. Kommunen har emellertid möjlighet att begära att strandskyddet upphävs i
samband med att en detaljplan tas fram för respektive område. För att upphäva strandskyddet
måste särskilda skäl anges.
Vattenskyddsområden

Skyddsområdet för Byxelkroks vattentäkt (belägen strax sydväst om Torps by) ligger inom
planområdet. Vattenskyddsområdet och dess föreskrifter fastställdes av Länsstyrelsen 1976. En
översyn av skyddsområdet har gjorts och ett förslag till nya föreskrifter och nytt skyddsområde
har tagits fram (se figur 4) samt en ansökan om fastställelse har gjorts till länsstyrelsen. I det
nya planförslaget beaktas skyddet av vattentäkten på flera sätt. (se kapitlet Vattenmiljön under
rubriken Miljökonsekvenser).
Vissa hotbilder mot vattentäkten föreligger. Dels i form av potentiella föroreningar i mark från
äldre verksamheter vid Mellby (se stycket Förorenade områden/miljöfarlig verksamhet), dels i
form av eventuell provborrning efter/utvinning av metangas i området (se stycket ” Tänkbar
påverkan vid eventuell framtida gasutvinning”). Varken nollalternativet eller planförslaget
bedöms dock innebära någon påverkan av betydelse på denna hotbild.
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Biotopskyddsområden

Inom planområdet finns ett mycket stort antal små naturområden som omfattas av generellt
biotopskydd enligt MB 7 kap. 11 §. De biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet
finns upptagna i förordning (1998:1252) om områdesskydd.
Aktuella biotoper inom planområdet är:
-

Alléer (i enkel eller dubbel rad)
Odlingsrösen i jordbruksmark
Småvatten och våtmarker (såsom öppna diken, kärr, gölar och vätar) i jordbruksmark
Stenmurar i jordbruksmark
Åkerholmar

Inom biotopskyddsområden får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada
naturmiljön. Dispens från förbudet kan dock ges i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl.
Innan detaljplaner som berör biotopskyddsområden kan genomföras måste därmed dispens från
biotopskyddet erhållas från länsstyrelsen. Biotopskyddsområden bör därför beaktas tidigt i
planeringsskedet.
Riksintresseområden

Inom planområdet förekommer flera områden som av Naturvårdsverket utpekats som riksintresseområden för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet i enlighet med Miljöbalkens 3: e kap. 6 §. Kustremsan är av riksintresse för både naturvården och friluftslivet samt, i
norra delen, även för kulturmiljövården. Även de kustnära vattnen utanför planområdet är av
riksintresse för naturvården. De båda riksintresseområdena för natur- och kulturmiljövården
som omger Lindreservatet når bitvis också in i planområdets östligaste delar. Utöver dessa
områden är hela Öland utpekat som riksintresseområde för det rörliga friluftslivet i
Miljöbalkens 4: e kap. 2 §.
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms medföra någon påverkan av betydelse på de
utpekade värdena inom riksintresseområdena. Planförslaget kan dock i någon mån inverka på
området av riksintresse för kulturmiljön om bebyggelse blir aktuell i området framförallt öster
om Fiskvägen (område A3 och A5) samt i norra delen av planområdet område A1 och B1.
Område B1 ligger även inom område av riksintressen för naturvården.

Tänkbar påverkan vid eventuell framtida
gasutvinning
Under kalkstenslagren som täcker Ölands markyta finns lager av kambro-ordovicisk alunskiffer.
Denna innehåller mycket organiskt material som kan brytas ner av bakterier. I processen bildas
då metangas som lagras i porer och sprickor i berget. Under senare år har intresset för utvinning
av sådan gas ökat. Bergsstaten har under 2011 givit Gripen Gas AB tillstånd till prospektering
av skiffergas inom fem områden på Öland. Ett av områdena, den så kallade Melbylicensen som
omfattar en yta på 1973 hektar, upptar merparten av planområdet med omnejd.
Prospekteringen innebär att provhål borras för att undersöka kvaliteten på berget och hur
mycket gas som strömmar upp. I ett eventuellt utvinningsskede kan det också bli aktuellt att
skapa mer sprickor i berget genom att under tryck pumpa ner färskvatten i borrhålen.
Det är ännu mycket osäkert om och i vilken omfattning prospektering och utvinning kan komma
att ske inom området. Skulle utvinning ske kan det dock medföra en rad betydande miljökon44
Ekologgruppen i Landskrona AB

Miljökonsekvensbeskrivning
FÖP Byxelkrok

sekvenser. Bland annat finns då risk för att nya sprickor i berggrunden kan leda till svårförutsägbara förändringar i grundvattenströmningarna. Detta kan i sin tur påverka vattenkvantiteterna
i närområdet och medföra att vattentäkter sinar, att våtmarker och andra ytvattenmiljöer blir
torrare och att befintlig vegetation som är beroende av vatten från berggrunden (bland annat
gamla, grova träd med högt naturvärde) riskerar att dö. Risk kan även finnas för att
grundvattnets kvalitet kan påverkas genom kontaminering på olika sätt.
Beroende på omfattningen av en eventull utvinning kan även miljön uppe på landytan komma
att påverkas väsentligt genom att mark tas i anspråk för vägar och andra anläggningar, fragmentering av naturmiljön, ökad störning på djurliv etc. Bullerstörningar kan också uppkomma och
luften kan komma att påverkas genom utsläpp i samband med verksamheten.
Det är angeläget att miljökonsekvenserna av eventuella provborrningar och framtida gasutvinning noggrant belyses och bedöms i samband med den fortsatta ansökningsprocessen.

Miljö- och folkhälsomål samt
miljökvalitetsnormer
Miljömål
Det svenska miljömålssystemet omfattar ett
generationsmål samt 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar.
Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås
och ska vara vägledande för miljöarbetet på
alla nivåer i samhället.

Riksdagens definition av generationsmålet
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser."

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Länsstyrelsen i Kalmar län har i december 2012 beslutat att länets miljömål ska vara desamma
som de nationella målen. Nedan listas alla mål som bedömts relevanta att omnämna i
föreliggande MKB och kommentarer ges till i vilken mån möjligheterna att uppfylla målet
påverkas av nollalternativet respektive planförslaget.
Begränsad klimatpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."
Konsekvenser
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha någon påverkan av betydelse på möjligheten att
uppnå miljömålet.
Planförslaget innebär en större etablering av bebyggelse och verksamheter och ett något större antal
permanentboende på orten än nollalternativet. Förändringen är dock marginell och kan begränsas om
nya hus byggs med modern, energisnål teknik.
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Frisk luft
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Konsekvenser
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha någon påverkan av betydelse på möjligheten att
uppnå miljömålet. Något förhöjda halter av luftföroreningar kan förekomma tillfälligt i samband med
hamnutbyggnaden och ev. andra byggprojekt. Områdets öppna karaktär och omgivningar ger ett stort
luftombyte och inga risker bedöms föreligga att MKN överskrids.

Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande
ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Konsekvenser
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha någon påverkan av betydelse på möjligheten att
uppnå miljömålet. Hamnutbyggnaden innebär större volym på båttrafiken och därmed utsläppen från
denna, men förändringen bedöms vara förhållandevis marginell. Inga nya verksamheter som innebär
betydande risker för spridning av förorenande ämnen bedöms vara aktuella. Befintliga potentiellt
förorenade områden från äldre verksamheter finns i området. Eventuellt innebär planförslaget att sådana
områden i ökad grad kan komma att saneras i samband med ny verksamhetsetablering, vilket i så fall har
positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Ingen övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Konsekvenser
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha någon påverkan av betydelse på möjligheten att
uppnå miljömålet. Inget av alternativen bedöms generera ökade utsläpp av näringsämnen från areella
näringar. Den tillkommande bebyggelse som framför allt planförslaget innebär kommer i mycket hög grad
att anslutas till befintligt reningsverk. Vid en utveckling av bebyggelsen i området anges i planförslaget att
reningsverket måste byggas ut. Avloppsvattnet förväntas därmed få en tillfredsställande rening.

Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag."
Konsekvenser
En översyn av skyddsområdet har gjorts och ett förslag till nya föreskrifter och nytt skyddsområde har
tagits fram (se figur 4) och en ansökan om fastställelse har gjorts till länsstyrelsen. .
I det nya planförslaget beaktas skyddet av vattentäkten på flera sätt (se kapitlet Vattenmiljön under
rubriken Miljökonsekvenser).
En behovsbedömning av fortsatta inventeringar och åtgärder för att sanera potentiellt förorenad mark och
minska risken för förorening av grundvattnet förväntas ske framöver. Denna process förmodas bli
densamma både vid nollalternativet och planförslaget.
Arbetet med planförslaget har även lett till att transporter av farligt gods framöver kommer att ledas om
från väg 136 till Enerumsvägen och därmed inte gå genom vattentäktens tillrinningsområde.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra inga eller obetydliga konsekvenser för yt- och
grundvattenmiljön. I stort bedöms planförslaget innebära en något mindre risk för påverkan på
grundvattnet jämfört med nollalternativetet.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar."
Konsekvenser
Såväl nollalternativet som planförslaget bedöms ha en marginell negativ inverkan på möjligheten att
uppnå miljömålet. Detta beroende på att båda alternativen innebär en utbyggnad av hamnområdet som
innebär visst ianspråktagande av grundbottnar där ålgräs förekommer.

Myllrande våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden."
Konsekvenser
Nollalternativet bedöms inte ha någon påverkan av betydelse på möjligheten att uppnå miljömålet.
Planförslaget innebär att exploatering eventuellt kan komma att ske inom eller i nära anslutning till
skogsvåtmarker (alsumpskogar) om vägförbindelse sker mellan område A7 och A9. Detta kan då komma
att leda till ytterligare dränering av de aktuella skogspartierna. Positivt är att våtmarker föreslås utmed
Tokenäsbäcken i vattenmagasinerande syfte samt att en del mindre våtmarker ligger inom områden som
skall skyddas (område N). Planförslaget bedöms sammantaget ha en obetydlig negativ inverkan på
uppfyllelsen av miljömålet.

Levande skogar
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."
Konsekvenser
Såväl nollalternativet som planförslaget bedöms ha en viss negativ inverkan på möjligheten att uppnå
miljömålet. Nollalternativet kan innebära byggnation av enskilda hus i eller i anslutning till värdefull skog
på ett sätt som innebär en viss störning på skogsmiljön.
Planförslaget förväntas innebära en något större exploatering av skogsområden än nollalternativet.
Samtidigt kan planförslaget innebära mindre risk för att andra ytor påverkas negativt genom att dessa
pekas ut som naturmark som ska bevaras.

Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Konsekvenser
Nollalternativet bedöms ha en viss negativ inverkan på möjligheten att uppnå miljömålet genom att den
brukade marken successivt blir naggad i kanterna av tillkommande bebyggelse.
Planförslaget bedöms också ha en negativ inverkan på uppfyllelsen av miljömålet. Planförslaget innebär
att förhållandevis stora arealer åkermark tas i anspråk för bebyggelse vilket påverkar odlingslandskapets
mosaikartade struktur något.
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God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Konsekvenser
Nollalternativet bedöms ha en marginellt negativ inverkan på möjligheten att uppnå miljömålet. Detta
eftersom framtida bebyggelse sker utan övergripande planering vilket innebär risk för att hänsynen till
resurshushållning och andra miljö- och hälsoaspekter blir otillräcklig.
Planförslaget bidrar tvärtom positivt till uppfyllelsen av miljömålet. Exploatering av mark följer en övergripande plan med strategin att även tillvarata och förstärka befintliga värden i området. Planförslaget
bedöms även innebära förbättringar av trafiksäkerheten.

Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd."
Konsekvenser
Nollalternativet bedöms ha en svag negativ inverkan på uppfyllelsen av miljömålet. Bland annat genom
att ny bebyggelse sker utan tillräcklig hänsyn till naturvärden och därmed kan orsaka fragmentering av
naturmiljöer och försvagning av ekologiska samband. Hamnutbyggnaden kan ha viss påverkan på
vattenmiljön.
Planförslaget bedöms ha en svag-obetydlig negativa inverkan på uppfyllelsen av miljömålet. En viss
påverkan genom nytillkommande bebyggelse kan ske men i planförslaget tas i stor utsträckning hänsyn
till natur med höga naturvärden.

Folkhälsomål
Det övergripande målet med Sveriges folkhälsopolitik är att ”skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Vägledande i folkhälsoarbetet är de elva
övergripande målområdena för folkhälsa eller ”folkhälsomålen”. Nedan listas de folkhälsomål
som bedömts relevanta att omnämna i föreliggande MKB och kommentarer ges till i vilken mån
möjligheterna att uppfylla målet påverkas av nollalternativet respektive planförslaget.
Delaktighet och inflytande i samhället

Möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället och att kunna påverka sin egen livssituation
är en grundläggande faktor i folkhälsoarbetet. Målområdet omfattar flera olika politikområden
där kommunen är en viktig aktör.
Nollalternativet bedöms ha en svagt negativ inverkan på målet. Detta genom att frånvaron av en
övergripande, i demokratisk process förankrad, plan för samhällsutvecklingen innebär en
begränsning i enskildas möjligheter att påverka densamma. Planförslaget bedöms på motsvarande sätt ha en viss positiv inverkan på målet.
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Ekonomiska och sociala förutsättningar

Nollalternativet bedöms inte påverka målet. Planförslaget kan ha en viss positiv inverkan genom
fokuseringen på att stärka samhället, dess näringsliv och serviceutbud samt att öka antalet
ortsbor. Satsningar som i någon mån kan förväntas leda till ökad ekonomisk och social trygghet.
Sunda och säkra miljöer och produkter

Målområdet omfattar ett brett spektra av miljöer, produkter och exponeringssituationer i vår
fysiska omgivning – luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Beträffande trafiksäkerhet
ansluter detta mål till de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet syftar till att skapa ett jämställt transportsystem som ger alla en grundläggande
tillgänglighet av god kvalitet till resor och transporter och bidrar till utvecklingskraften i hela
landet. Hänsynsmålet syftar till att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska också generellt bidra till
att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
Nollalternativet bedöms inte påverka målet. Planförslaget förväntas ha en viss positiv inverkan
framför allt genom ökad trafiksäkerhet.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN för luft

Normerna för luftkvalitet baserar sig på EU-direktiv och finns samlade i luftkvalitetsförordningen (2010:477). De gäller utomhusluft i hela landet. Vissa normer är så kallade ”gränsvärdesnormer” eller ”skallnormer” och anger halter av olika luftföroreningar som inte får
överskridas. Andra normer är så kallade ”målsättningsnormer” eller ”börnormer” som ska
eftersträvas. Nya normer har tillkommit successivt sedan 1998. För närvarande finns MKN
gällande kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha någon påverkan av betydelse vad avser
risken att MKN för luft överskrids eller inte uppnås.
MKN för vatten

MKN för vatten är kopplade till de vattenförekomster som utpekats av vattenmyndigheterna i
enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. MKN uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska
ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster, som inte klassats som
konstgjorda eller kraftigt modifierade, minst ska uppnå normen ”god status” till 2015 och att
statusen inte får försämras. Ofta är dock tidsfristen förlängd till 2021 eller 2027.
Kustvattnet utanför planområdet ingår i ytvattenförekomsten ”N n Kalmarsunds utsjövatten”
(EU_CD: SE570900-164501). Ekologisk status i vattenförekomsten har klassificerats till
måttlig till följd av miljöproblem med övergödning. Miljökvalitetsnormen är fastställd till ”god
ekologisk status med tidsfrist till 2021”. Ytterligare ett miljöproblem (vilket gäller alla Sveriges
ytvattenförekomster) är kvicksilverförorening där halterna i biota överstiger gränsvärdet.
Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är dock klassad som god och MKN är i detta fall
bibehållen god status till 2015. Vidare anges att halterna av kvicksilver inte bör öka.
Byxelkroks avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från samhället. Under några veckor på
sommaren då många sommarboende också belastar avloppsverket är det underdimensionerat.
Det har då förekommit problem med att klara fastställda utsläppsvillkor för bland annat fosfor. I
planförslaget anges att en utveckling av verket blir nödvändig vid framtida exploatering inom
planområdet. En utveckling av verket är dock nödvändig även utan den planerade bebyggelsen i
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planförslaget. Redan nu är en biobädd planerad för att klara den höga belastningen under
sommarmånaderna, vilket kommer att bidra positivt till arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status i Kalmarsund. Den fördjupade översiktsplanen kan ge ett bra
underlag för kommande investeringar i reningsverket. Vidare föreslås i planförslaget flera
åtgärder för att hantera dagvattnet som bland annat innebär en bättre rening av vattnet och
därmed en mindre belastning på Kalmarsund.
Planområdet berörs även av grundvattenförekomsten ”Västra Öland” (EU_CD: SE629295155070) som täcker hela den västligaste delen av ön, på västsidan om grundvattendelaren. Den
kvantitativa statusen är preliminärt klassad som god. Även den kemiska statusen för vattenförekomsten är för närvarande klassad som god, men här bedöms risk finnas för att god status
inte nås till 2015. Detta eftersom växtbekämpningsmedel har detekterats och med hänsyn till
halterna av kvicksilver, ammonium och konduktivitet. MKN för denna vattenförekomst är
bibehållen god kvantitativ och kemisk status till 2015.
Flera åtgärder omnämns i planförslaget som syftar till att minska risken för förorening av
grundvattnet/vattenskyddsområdet.
Vidare utgör badplatsen vid Tokenäs udde ett skyddat område (SE0930885000000482) enligt
EU: s badvattendirektiv med kvalitetskravet: ”Tillfredsställande badvattenkvalitet”.
Nollalternativet bedöms inte innebära någon förbättring av vattenkvaliteten som verkar för att
uppnå ovanstående MKN. Planförslaget innehåller emellertid en del förslag för att skydda
vattenförekomsterna från föroreningar samt verka för en bättre vattenkvalitet (se även kapitlet
Vattenmiljö).

Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen trädde ikraft i Sverige under 2011. Konventionens mål
är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar bland annat också till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet.
Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Den understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika
värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. I frågor som
rör utnyttjandet av landskapets resurser är det därför viktigt att ett nära samarbete sker mellan
myndigheter, organisationer, företag och enskilda så att människor aktivt kan delta i värdering
och förvaltning av landskapet.
Nollalternativet bedöms ha en svagt negativ inverkan på konventionens intentioner. Detta
genom att frånvaron av en övergripande, i demokratisk process förankrad, plan för nyttjandet
och utvecklingen av landskapet i området innebär en begränsning i enskildas möjligheter att
påverka dessa frågor. Det innebär också en större risk för att hänsynen till landskapsfrågor blir
otillräcklig i varje enskilt beslut. Planförslaget bedöms på motsvarande sätt ha en viss positiv
inverkan på Landskapskonventionens intentioner.

Samlad bedömning
Nollalternativets och planförslagets miljökonsekvenser skiljer sig avsevärt beträffande vissa
miljöfaktorer medan de i andra avseenden är relativt likvärdiga (se tabell 1). Skillnaderna ligger
främst i att planförslaget, jämfört med nollalternativet, innebär
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-

större positiva konsekvenser för friluftsliv och naturrekreation, trafiksäkerhet, sociala och
samhällsekonomiska aspekter, samt
mindre negativa konskevenser för natur- och kulturmiljön

Som svar på en efterfrågan av nybyggnation och kommunens strävan att vända en negativ
befolkningsutveckling innebär planförslaget sannolikt en större bebyggelseexploatering än
nollalternativet, både i form av åretruntbostäder och av verksamhetsetableringar. Detta bedöms
leda till fler boende på orten, fler arbetstillfällen och ökat underlag för olika serviceinrättningar,
vilket bedöms gynnsamt för samhällets sociala och samhällsekonomiska klimat.
De planerade exploateringarna kommer också att leda till bättre anpassning av områdets vägar
till trafikbelastningen, bättre uppdelning av olika trafikantgrupper, ökad framkomlighet inom
samhället och ökad tillgänglighet till närnaturområden. Faktorer som bidrar till bättre trafiksäkerhet och rekreationsmöjligheter.
Planförslagets mer omfattande exploatering medför en allmänt ökad belastning på områdets
naturresurser och befintliga värden i form av odlingsmark, natur- och kulturmiljöer med mera.
Samtidigt innebär planförslaget, jämfört med nollalternativet, en noggrannare och bättre avvägd
planering av nytillkommande bebyggelse och med all sannolikhet en mindre exploatering av de
områden som hyser de allra högsta naturvärdena.
Planförslaget innebär vidare att åkermark tas i anspråk för bebyggelseutveckling. All
ianspråktagande av åkermark innebär en succesiv minskning av åkerarealen, vilket negativt
påverkar förutsättningarna för att jordbruket skall kunna fortleva i området. Upphör jordbruket
helt, medför det ytterligare betydande negativa konsekvenser för naturmiljön liksom även för
kulturmiljön och landskapsbilden.
Beträffande vattenmiljö, klimatpåverkan, och förorenade områden/miljöfarlig verksamhet är
påverkan likartad för de båda alternativen och generellt sett obetydlig eller liten.
Tabell 1. Sammanställning över miljökonsekvenserna av nollalternativet respektive planförslaget.
Bedömningarna av påverkansgraden har här översatts till siffror där +1 till +4 anger positiva och -1 till -4
anger negativa konsekvenser samt 0 inga eller obetydliga konsekvenser i enlighet med beskriven
bedömningsskala i metodikavsnittet.
Miljöfaktor

Nollalternativet
Naturmiljö

Vattenmiljö
Kulturmiljö och landskapsbild

Planförslaget

-2
0

-1
till -1

-1 till -2

0 till -1
-1

Friluftsliv och naturrekreation

-1

+2

Lantbruk

-1 till -2

-2 till -3

Klimatpåverkan/anpassning för
klimatförändring

0

0 - +1

Förorenade områden/miljöfarlig
verksamhet

0

0

Trafiksäkerhet

-2

+2 till +3

Sociala och samhällsekonomiska
aspekter

0

+2

Hushållning med naturresurser

-1

-1

Undvikande av betydande miljöpåverkan
Den fördjupade översiktsplanen anger, utifrån ett helhetsperspektiv på områdets förutsättningar
och kvaliteter, övergripande riktlinjer för hur framtida exploatering kan ske, samtidigt som en
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hållbar utveckling främjas och befintliga värden säkerställs. Planen är inte juridiskt bindande
utan ett vägledande underlag vid framtida beslut rörande mark- och vattenanvändning.
I planförslagets anges riktlinjer och förslag för hur kommunens verksamheter inom planområdet
kan verka för en bättre miljö inom områdena vatten, klimat, trafik, kultur- och naturmiljö samt
rekreation och friluftsliv och därmed undvika en betydande miljöpåverkan. När det gäller den
fysiska planeringen av utvecklingsområden inom planområdet anger kommunen att fokus skall
ligga på att skapa goda livsmiljöer för människan. Stor hänsyn tas därmed också till natur- och
kulturvärden genom att det i planförslaget anges att de värdefullaste områdena utpekade i natur
och kulturmiljöutredningarna skall bevaras.
Om intentionerna i planhandlingarna följs bedöms ingen del i planförslaget i lagens mening
innebära någon betydande miljöpåverkan.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan
Arbetet med uppföljning av miljökonsekvenser till följd av planförslagets genomförande bör
planeras så att även oförutsedda konsekvenser ska kunna upptäckas. Fokus i undersökningarna
bör dock i första hand ligga på de största förväntade negativa konsekvenserna som redovisas i
denna MKB. Arbetet med uppföljning bör initieras av samhällsbyggnadsförvaltningen och så
långt möjligt samordnas med kommunens övriga miljöövervakning och tillsynsverksamhet.
Viktiga övergripande frågeställningar vid uppföljningen är:
-

-

I vilken mån har planförslagets övergripande mål ”att möjliggöra en utveckling samtidigt
som befintliga värden stärks” uppnåtts?
Hur har riktlinjerna om hänsyn i planförslaget, denna MKB samt underlagshandlingarna
rörande kultur- och naturmiljön beaktats i den fortsatta planeringen och hanteringen av
bygglovsärenden?
I vilken mån har utförda exploateringar inneburit en god hushållning med naturresurser och
främjat en hållbar samhällsutveckling?

Uppföljning av dessa frågeställningar kan till exempel ske genom studier av
-

-

-

Läget för tillkommande bebyggelse, dels på övergripande nivå (vilka markslag har
bebyggts, har byggnation skett genom förtätning, har stödjande områden eller andra
värdekärnor värnats etc.) dels i mindre skala (byggnaders placering i förhållande till väg,
känsliga kulturmiljöer etc.).
I vilken mån naturtomtskaraktär och värdefulla landskapselment bevarats där nybyggnation
skett.
I vilken mån ny bebyggelse i anslutning till känsliga kulturmiljöer anpassas till dessa.
Hur lantbrukets förutsättningar påverkats (arealförändringar av brukbar respektive faktiskt
odlad mark samt mark som uppbär miljöersättning för bete i området, etc.)
Populationer av signalarter (till exempel göknycklar) i planområdets värdekärnor för att
löpande följa dessas utveckling och i tid upptäcka eventuell utarmning av biologisk
mångfald.
Grundvattnets kvalitet (med hänsyn till de befintliga potentiella hoten om förorening).
Flygbildsuppföljning av eventuella förändringar av sandstrandens utbredning och karaktär.
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