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Redogörelse för processen

Planförslaget var under samrådstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på stadshuset samt
biblioteket i Borgholm.
Annons om samråd infördes i lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Ölandsbladet 2017-06-13. Samrådshandlingar sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning.
Planförslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt utsändningslista.
Inkomna yttranden under samrådstiden presenteras i detta utlåtande. En del yttranden har kortats ner och förekommer i något redigerat skick. All saktext finns dock med. Yttranden i sin helhet finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har kommenterat yttranden
och tagit ställning till ändringar. Denna samrådsredogörelse skickas ut till samtliga personer,
myndigheter m.fl. som har inkommit med yttranden under samrådstiden.

1

Inkomna yttranden
Myndigheter och remissinstanser
1. Länsstyrelsen i Kalmar Län
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket i Kalmar län
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
5. Borgholms Energi (BEAB)
6. Räddningstjänsten Öland
7. E.ON

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28
Dnr: S 2015-231

Sida
05
11
12
13
13
13

Samfällighetsföreningar
8. Solberga nr 2 Samfällighetsförening
9. Solsidans intresseförening
10. Solberga 19 A Samfällighetsförening
11. Solbergaområdets Samfällighetsförening

14
15
18
19

Fastighetsägare till:
12. Solberga 19:4 och 19:9
13. Solberga 2:73
14. Solberga 3:78
15. Solberga 3:80
16. Solberga 3:102
17. Solberga 3:82
18. Solberga 3:97
19. Solberga 19:30
20. Solberga 3:86
21. Solberga 19:16
22. Solberga 3:112
23. Solberga 19:28
24. Solberga 3:84
25. Solberga 19:19
26. Solberga 19:5
27. Solberga 2:20
28. Solberga 3:104
29. Solberga 19:7
30. Solberga 3:81
31. Solberga 3:83
32. Solberga 3:79
33. Solberga 3:114
34. Solberga 3:58
35. Solberga 19:37
36. Solberga 19:8
37. Solberga 3:87
38. Solberga 3:1

21
23
24
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
51
51
56
59

Revideringar inför granskningsskedet
Bilaga 1. Bemötande av samrådsyttranden om geoteknik och dagvatten
Bilaga 2. Bemötande av Länsstyrelsens samrådsyttrande (inklusive ”Utformning
av habitat för långbensgroda i samband med detaljplan Solberga” samt
Vattenbalansberäkning)
2

61
62
66

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28

Sammanfattning

En majoritet av inkomna synpunkter fokuserar på frågor kring trafik, geoteknik, minskat fastighetsvärde
samt grönområdet.

Trafik

Flertalet boende oroar sig för rundkörning och ökad trafik på vägarna. Gatorna har låg hastighet idag och
används flitigt av gående och cyklister. Ökad trafikmängd kan innebära en ökad olycksrisk. Många har
även synpunkter på att dagens gator är för smala för att tåla utökad trafik samt att de inte går att bredda.
Ökat slitage på vägarna, gatubelysning mm kan innebära en ökad avgift.
De inkomna synpunkterna har medfört att planförslaget har ändrats så att Ålfiskaregatan och
Rödstensgatan inte blir sammanlänkade. Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget
och utformat gatorna med vändplatser för att undvika rundkörning i området. Kommunens bedömning är
att de tillkommande bostäderna är så få att befintliga gator är tillräckliga.

Geoteknik

Många är oroade över att markens bärighet skall ändras och orsaka sättningar på befintliga byggnader. En
fråga som ställs är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna om befintliga hus skadas?
Kommunens uppfattning är att utredningarna visar att området är geoteknisk möjligt att bebygga om det
görs på rätt sätt. Avtal samt planbestämmelser styr så byggnation skall ske på det sätt som utredningarna
föreskriver.
Kommunen har haft kontakt med jurister på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i frågan. Om
sättningar trots allt skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver utredas om den
som bebyggt marken genomfört markarbeten enligt avtal och regler eller om det är något annat som har
orsakat sättningarna.
En bilaga bifogas detta samrådsyttrande som upprättats av konsultfirman Structor. Bilagan tar upp dom
geotekniska frågorna.

Minskat fastighetsvärde

Boende som idag har utsikt över Kalmarsund är bekymrade över att fastighetens värde kommer att
minska. En del anser att dom har rätt att kräva skadestånd för det minskade fastighetsvärdet.
Kommunen förstår att många är bekymrade över den ändrade landskapsbilden. Kommunens uppfattning
är dock att en enskild fastighetsägare inte äger rätten till sin utsikt. Efter granskning av olika rättsfall kan
inte kommunen se att det går att kräva skadestånd på grund av de ändringarna som detaljplanen innebär.

Grönområde

Många skriver att Solbergamarken är det sista sammanhängande grönstråket mellan Borgholm och
Köpingsvik. En exploatering av området innebär en inskränkning på friluftslivet. Området har idag ett
unikt rikt djurliv.
Kommunens uppfattning och politiska ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik ska kunna
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ges möjlighet att växa. Söder om väg 136 är en majoritet av den oexploaterade marken jordbruksmark.
Jordbruket utgör den största delen av näringslivet på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms
kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat ut Solbergamarken i en
fördjupning av översiktsplanen. Kommunens uppfattning är att planförslaget är utformat på ett sådant sätt
att växt- och djurlivet fortsättningsvis ska kunna gynnas i området då grönstråk sparas ut, dammar skapas
och området närmast vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet.
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MYNDIGHETER OCH REMISSINSTANSER
1.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter:

Kommunens svar:

Kommunen redovisar på sidan 15 i
planbeskrivningen: ”Översiktsplanen för
Borgholms kommun (2002) anger att ny
bebyggelse bör så långt möjligt anpassas till den
befintliga miljön på platsen vad gäller placering,
utformning och färgsättning.” Det är ett generellt
ställningstagande. Länsstyrelsens bedömning är
att planförslaget inte är förenlig med gällande
översiktsplan.

Kommunen har tidigare ansett att planförslaget
är förenligt med översiktsplanen eftersom
det överensstämmer med den fördjupning av
översiktsplanen som varit under framtagande.
Inför granskningsskedet har kommunen rättat
sig efter Länsstyrelsens synpunkt och har justerat
planhandlingarna.

Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet samt
strandskydd måste beaktas för att planförslaget
ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. 10
§ PBL och därmed inte riskera att överprövas.
Länsstyrelsens synpunkter under rådgivande bör
beaktas.
Kontroll enligt 11 kap. 10 § PBL;
• Miljökvalitetsnormer
• Hälsa och säkerhet
• Strandskydd

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer för vatten
inklusive dagvattenfrågor

Kommunen behöver utveckla redovisningen av
miljökvalitetsnormer för vatten. Närheten till och
eventuell påverkan på den stora grundvattentäkten
Solbergafältet måste finnas beskrivet, eftersom
planområdet och vattentäkten tillhör samma
grundvattenförekomst - Västra Ölands kalkberg.

Företaget Structor som tagit fram den geotekniska
utredningen samt dagvattenutredningen, har på
uppdrag av kommunen besvarat Länsstyrelsens
synpunkter angående geoteknik och dagvatten. Se
bilaga 2.

Enligt planförslaget ska områdets södra delar
fyllas ut och höjas för att bygga bostäder.
Geologin i området redovisas på sidan 11 i
planbeskrivningen, där visas att komplicerade
yt- och grundvattenförhållanden råder inom
planområdet. Att ta bort lerjorden och fylla
ut medför stora risker eftersom det är höga
grundvattennivåer och högt grundvattentryck
i delar av området. När hus ska byggas, ska
grundvattnets flöde tas om hand så att vattnet

Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om
Köpingsvik där Borgholm Energi AB utvinner
dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen
Solbergafältet är en egen vattenförekomst i
jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa
brunnar i Solbergafältet är även nedförda
någon enstaka meter ner i den översta delen av
kalkbergrunden som är en annan vattenförekomst,
Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det
grundvatten som inte tas ut i vattentäkten

5

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28

Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:

(både yt- och grundvatten) kan fortsätta att
försörja de naturliga våtmarkerna längre ut mot
kustlinjen. Grundvattenflödena i dagsläget gör
att våtmarkerna inte torkar ut. Att i efterhand
försöka ersätta våtmarkerna med artificiella
dammar är både kostsamt och tidskrävande samt
kan försämra levnadsvillkoren för alla de groddjur
inklusive salamandrar som finns i området.

strömmar söderut, över en förmodad klintkant
i sydöstra Köpingsvik eller genom berggrunden,
norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet.
Berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet
eftersom grundvattennivån i Solbergafältet ligger
ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet
vid Solbergamarken bedöms därför vara obetydlig
trots att det höga grundvattentrycket som finns
vid Solbergamarken har sitt ursprung i den
stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder.
Solbergamarken ligger strax utanför randen på det
område som är definierat som vattenförekomsten
Västra Öland.
Av ”Rapport geoteknik och dagvatten” framgår
det att hur grundläggning för byggnation kan
utföras i området. Marken ska dräneras på ett
sätt så att grundvattenytan kvarstår på ungefär
nuvarande nivå och lösa jordar nära markytan
kan behöva tas bort. Dräneringen bedöms i
rapporten inte riskera att orsaka någon mätbar
påverkan på grundvattentrycket utanför området
som ska bebyggas. Samma rapport visar också
att det inte finns indikationer på geotekniska
stabilitetsproblem i området.
Det översiktliga förslaget till dagvattenhanteringen
och grundvattendränering är utformat för att med
hjälp av dagvatten och utströmmande grundvatten
kunna skapa förbättrade förutsättningar för de
långbensgrodor som finns i området. Tanken
är att det behandlade dagvattnet ska släppas
ut diffust i det nordvästra området där det kan
skapas fördjupningar i marken som är bra för
grodorna. Det innebär att det konstrueras fler
våta ytor och att det ska kunna gynna grodorna
om det även kombineras med andra åtgärder,
se bifogat PM, bilaga 2 (EcoCom). Den större
naturliga våtmarken i nordost som är permanent
våt kommer inte att påverkas av dränering och
dagvattenåtgärder.

Det är viktigt att utreda hur mycket
yt- och grundvatten som krävs för att de
naturliga våtmarkerna ska vara fungerande.
Vattenbalansberäkningar måste också göras.

En vattenbalansberäkning för hela området
bifogas, se bilaga 2. I arbetet med vattenhantering
i området har fokus lagts på att använda de
naturliga förutsättningarna för att förbättra
förutsättningarna för långbensgrodor och att
samtidigt skapa möjlighet till bebyggelse i den
södra delen av området. Borgholms kommun är
av uppfattningen att en fungerande våtmark på
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:
Solbergamarken är en yta som är permanent blöt,
har flackt lutande kanter, saknar kanaliserat utlopp
och är utformad så att fisk inte har förutsättningar
att etablera sig. Vid Solbergamarken kommer
sådana våtmarksytor att åstadkommas genom
att: gräva dammar med flack lutning, så att
grundvattenutströmning kan hålla våtmarkerna
blöta under torrperioder, tillföra behandlat
dagvatten och genom att låta avrinningen ske
naturligt och diffust på nuvarande marknivå
utan kanaliserat utlopp. Djupet på schakten i
dammarna behöver provas ut praktiskt för att
erhålla en lagom nivå på grundvattenutflödet
i våtmarksytans botten. Avgörande för att
konstruerade våtmarker ska vara permanent
fuktiga är framförallt dräneringsnivån (dvs
våtmarkens utlopp, markytan) och att snabb
avrinning motverkas, vattnet ska hållas kvar.
Mängden vatten som årligen tillförs är inte lika
betydelsefullt även om det naturligtvis krävs ett
visst tillskott (tex grundvattenutflöde).

Hur blir det om man bygger och dränerar fel?

Utredningen syftar till att visa hur grundläggning
och byggnation ska kunna utföras på ett
säkert sätt. Det är en svårighet att styra
grundläggningssätt till en enda lösning då det
innebär att nya tekniker inte blir planenliga
vilket motverkar bestämmelsens syfte. Av dessa
skäl har kommunen valt att föreskriva en lösning
i beskrivningen men inte låsa fast den i en
planbestämmelse. Avsikten är att styra till en
fungerande lösning i exploateringsavtalet där vi
har bättre möjligheter att uppdatera utifrån nya
tekniska lösningar och samtidigt säkerställa en
fungerande dränering och byggnation.
Avvattningen under byggnationen avses ledas till
dagvattendammen som är en förutsättning för
startbesked.

Vart ska allt vatten vid byggande av bostäderna
ledas?
Dagvattenfrågorna är delvis utredda i en
dagvattenutredning. Kommunen behöver överföra
lämpliga delar från utredningen och MKB in
i planbeskrivningen. Följande frågeställning
behöver dock kommunen besvara inför fortsatt
planläggning;
• Gällande dagvattenhantering i nordost och
i väst, hur påverkar dagvattnet i dagsläget de
naturliga våtmarkerna?

Diket som rinner ut mot havet i den östra delen
av området har i något tidigare skede grävts om
så att det rinner lite längre österut och når inte
den största våtmarken i nordost. Det är troligt att
vatten från diket ändå rinner mot våtmarken när
det är högflöde och hög vattennivå i havet. Samma
våtmark är permanent blöt (även torråren 2014-
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:
2016) vilket skulle kunna bero på att det finns
en grundvattenutströmning från berggrunden. I
den nordvästra delen som inte är skogsbevuxen
finns det idag ingen våtmark som bedöms vara
permanent blöt. I denna delen kommer dagvatten
diffust från bebyggelsen väster och söder om
området samt underifrån genom grundvattnet.
I ”Rapport geoteknik och dagvatten” finns det
förslag på en översiktlig dimensionering av
dagvattendamm samt en utpekad yta som är en
lämplig lokalisering med hänsyn till nödvändig
volym, nivåer och fall. Det finns inget som säger
att den skulle fungera sämre i ett låglänt område.

• Det finns förslag om att det ska byggas en
dagvattendamm, vilket naturligtvis är bra, men
hur välfungerande är den i detta låglänta område?

• Det råder måttlig ekologisk status i kustvattnet
och får inte belastas ytterligare av närsalter
och andra förorenande ämnen. Kan föreslagen
dagvattendamm fungera som reningssteg innan
dagvattnet går ut i havet?

Syftet med dagvattendammen är att åstadkomma
utjämning av flöde och rening av vattnet innan det
släpps vidare till markerna i den nordvästra delen
där det anläggs nya grunda dammar för grodor.

• Är förslag till dagvattendamm bra placerad
i förhållande till de naturliga våtmarkerna? Är
dagvattendammens placering klimat-anpassad?

Kommunen bedömer att dagvattensystemet har
en bra placering i förhållande till de naturliga
våtmarkerna. Dagvattendammen ligger inte på
en nivå som är långsiktigt klimatanpassad, men
är skyddad mot den havsnivåvariation som kan
förekomma idag.

• Att bygga vallar kanske inte är lämpligt i låglänt
terräng eftersom då kan vatten kapslas in vid till
exempel skyfall. Hur är dagvattenhanteringen
söderifrån, från väg 136, finns det några problem?

Syftet med låga vallar är att hålla tillbaka
avrinningen. Dagvattnet från väg 136 passerar i
diket i planområdets östra kant.

• Finns det några andra föroreningsrisker på
yt- och grundvatten i närheten eller inom
planområdet?

Kommunen har inte noterat några kända risker.

• Behöver ytvatten bromsas innan det kommer in
i planområdet söderifrån?

Avrinningsområdet för ytvatten söder om
planområdet är litet, betydligt mindre
än planområdet. Det omfattar endast
bostadskvarteren mellan planområdet och riksväg
136. Kommunen bedömer att det inte finns
något behov av att bromsa upp vatten från detta
område, eventuellt kan det finnas ett behov av
ökad markdränering i det området. Vattenflödet
från området söder om planområdet är beaktat i
dagvattenberäkningarna.

Eftersom planområdet är ett låglänt område
finns översvämningsrisker över tid och därför
måste planen klimatanpassas (se vidare avsnitt

Borgholms Energi AB meddelar följande:
Huvudmannen har löpande underhåll/förnyelse på
sina anläggningar. Vid tillfälliga översvämningar så
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:

klimatanpassning). Till exempel behöver
det pumphus som är centralt beläget inom
planområdet tydligare beskrivas; vilken höjd
över havet är detta pumphus beläget på, kan det
tåla tillfälliga översvämningar? Pumphuset borde
ligga på grundläggningsnivå +2,8 meters höjd
över havet eftersom verksamheten har en viktig
samhällsfunktion.

riskerar vi idag att få in läckage av ovidkommande
vatten i pumphusets sump, så länge stationen är i
drift ska detta inte vara ett problem. Station ligger
på mark som är ca 2.3 möh. I vårt förnyelsearbete
så kommer vi att ta hänsyn till klimatanpassning.

Länsstyrelsen vill påminna kommunen
om att efter planens antagande, måste en
tillståndsprövning utifrån 11 kap. miljöbalken
göras hos Länsstyrelsen innan eventuell
exploatering kan ske.

Planbeskrivningen har reviderats enligt
Länsstyrelsens synpunkter.

MKN Buller
En översiktlig redovisning över bullernivåer
för föreslagna exploateringsområden och
ett resonemang kring bullerfrågor saknas i
planbeskrivningen, vilket behöver finnas med.

Planbeskrivningen har reviderats enligt
Länsstyrelsens synpunkter.

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
I planbeskrivningen saknas en redovisning om
eventuella markföroreningar. Länsstyrelsen
behöver se att kommunen har hanterat frågan om
markföroreningar i planprocessen. Det ska om
det är aktuellt framgå vad som tidigare funnits
inom planområdet i form av markanvändning,
eventuella verksamheter och byggnader. Det ska
även framgå huruvida undersökningar har gjorts
eller inte samt motivering till detta. Kommunens
ställningstagande angående markföroreningar
behöver konkretiseras och motiveras. Det behöver
även framgå hur eventuella föroreningar som
återvinns på planområdet ska hanteras.

Det finns ingen känd markförorening i området
och inte heller någon anledning att misstänka en
sådan. Planbeskrivningen har kompletterats med
ett resonemang i frågan.

Klimatanpassning
I planbeskrivningen på sidan 12 under rubriken
”Översvämning” står det att länsstyrelsens
rekommendationer för byggnationer i strandnära
lägen ses över, vilket är felaktigt. Länsstyrelsens
rekommendationer har varit fastställda sedan
2015. För Borgholms del rekommenderas en
grundläggningsnivå för bostadshus 2,8 meter över
havsnivån i RH 2000.
Länsstyrelsen saknar redovisning om hur
kommunen tänkt kring stigande havsvatten,
vilka nivåer som är aktuella samt en beskrivning
av översvämningsrisken från högre liggande
områden.

Det framgår av ”Rapport - geoteknik och
dagvatten” att området bör fyllas ut till
nivån +3 m. Det är också en lämplig lägsta
grundläggningsnivå även om det inte är formulerat
exakt så i den rapporten.
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:

Strandskydd
Inom planområdet återinträder strandskydd
om 100 meter. Av plankartan framgår att
kommunen avser upphäva strandskyddet inom
områden för GATA, NATUR, W1 och V. Av
planbeskrivningen och MKB:n framgår dock att
strandskyddet avses upphävas för de områden där
dammar planeras att anläggas med hänvisning
till A1 i plankartan. Något/några av de särskilda
skäl som ska vara uppfyllda enligt 7 kap 18 c p.
1–6 MB för upphävandet har inte angetts. Detta
ska framgå av planbeskrivningen. Det innebär
att Länsstyrelsen kommer att ta ställning till
strandskyddets upphävande i nästa planskede.
Avses strandskyddet upphävas enligt plankartan
behöver kommunen särskilt motivera upphävande
av strandskyddet inom hela området för NATUR
samt inom vattenområdet W1.

Kommunen har reviderat granskningshandlingarna
i strandskyddsfrågan och dispens kommer att
sökas.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En miljökonsekvensbeskrivning har bifog-ats
planförslaget eftersom planen antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning
enligt 4 kap 34 § PBL behöver göras. MKB:n
utgör ett underlagsmaterial för detaljplanen. För
planen väsentliga uppgifter ur MKB och andra
underlag ska också föras in i planbeskrivningen
som, till skillnad från MKB och utredningar,
kommer att följa med plankarta och bestämmelser
när dessa vunnit laga kraft.

Planbeskrivningen har kompletterats med
uppgifter från mkb:n.

På sidan 19, 20 och 21 i miljökonsekvensbeskrivningen saknas avstämningen avseende
miljökvalitetsnormer och miljömål samt den
samlade bedömningen av miljökonsekvenser. Det
innebär att miljökonsekvensbeskrivningen inte är
komplett och länsstyrelsen kommer att ta ställning
till miljökonsekvensbeskrivningen när den är klar.

Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats
inför granskningsskedet.

Inför granskningsskedet har planhandlingarna
kompletterats med en arkeologisk utredning, etapp
2.

Rådgivande synpunkter Arkeologi
Det krävs arkeologisk utredning etapp 2 innan
fortsatt planering.
Naturvård
Länsstyrelsens synpunkter framgår av beslutet,
daterad 2016-11-25, i 12:6 samrådet om
artskyddsfrågan. Vid genomförande av
planen krävs att det vidtas skyddsåtgärder och
försiktighetsåtgärder för arter som ska hanteras i
samband med en anmälan/ansökan.

Exploateringsavtalet reglerar de skyddsåtgärder
som krävs.
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Kommunens svar forts.:

Det är även viktigt att spridningskorridorer
för arter finns kvar och att hänsyn tas till det i
planen. Kommunen behöver även beskriva detta
i planen för att säkerställa dem i framtiden.
Länsstyrelsen anser därför att planbestämmelse om
marklov för exempelvis grävning och nedtagning
av trädmiljöer i spridningsområden för arter
är nödvändig. Åtgärder av detta slaget som
väsentligen kan ändra naturmiljön kräver 12:6
samråd.

Plankartan har kompletterats med en
planbestämmelse om marklov för trädfällning.
För grävning anser inte kommunen att
bestämmelse om marklov är nödvändig eftersom
det är kommunen själv som är huvudman för
naturmarken. Grävning kommer enbart att ske
med syfte att genomföra detaljplanen i enlighet
med de utredningar som tagits fram.
Under rubriken tillstånd i
genomförandebeskrivningen upplyses om att 12:6
samråd kan bli aktuellt.

Trafik
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att
kommunen har tillämpat en hållbar
trafikplanering genom att planera för gator som
hänger samman vilket också medför många
möjligheter för de boende att röra sig inom
området.

2.

Lantmäteriet
Kommunens kommentar:

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande
arbete
Inga markreservat, t.ex. u-områden, finns med i
planen trots att gemensamhetsanläggningar och
ledningsrätter finns inom området.
Står heller inget om det i
genomförandebeskrivningen. Ska dessa
förändras i och med planens genomförande?

U-områden läggs vanligtvis inte över allmän
platsmark och det bedömdes i samrådsskedet
inte finnas några ledningar som sträckte sig
över kvartersmark och som var i behov av
skydd med hjälp av u-område. Inför granskning
har planområdet fått en liten utvidgning åt
sydöst vilket omfattar delar av ett par befintliga
fastigheter. Det finns ledningar som sträcker
sig över dessa fastigheter och de har därför
förlagts med u-område. Även sydöstra delen
av planområdet har fått ett markområde som
omfattas av u-område.

Enligt kapitlet förutsättningar uppfattar jag att det
borde finnas markreservat för de olika ledningarna.
Markreservat ska avgränsas med en administrativ
gräns då markreservat är administrativa
bestämmelser. Fel information s 18. Se Boverkets
allmänna råd.

Informationen på sidan 18 i samrådshandlingen
har i granskningshandlingen förflyttats till sid 25
och har korrigerats.

Saknas fastighetsbeteckningar i kartan.
Ovanligt att befintliga vägar runt området sköts
av föreningar medan planens vägar är allmänna.
Företrädare för en av dessa föreningar
har påpekat att vägarna är alldeles för smala för
att klara av ytterligare trafik. Frågan borde tas upp
tydligare, särskilt i genomförandebeskrivningen.
Har ni övervägt g-områden?

Tillkommande gator ska ansluta till omgivande
vägföreningar och blir enskilda.
Kommunen bedömer att vägarna klarar den
tillkommande trafiken.

Har ej fått tillgång till exploateringsavtalet. Vem
som ska stå för förrättningskostnaderna
är därav otydligt pga genomförandebeskrivningen
hänvisar till exploateringsavtalet.

Genomförandebeskrivningen har utökats med
huvuddragen av exploateringsavtalet. Till texten
finns en karta som bilaga.

11

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28

3.

Trafikverket

Trafikverkets synpunkter:
Planförslaget berör inte direkt någon statlig
infrastruktur. De anslutningar på väg 136
som leder mot planområdet bedöms ha kapacitet för planerad bebyggelse.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras

Om planförslaget ger behov av ombyggnad
av anslutningar på väg 136 är det kommunen/exploatören som finansierar dessa.
Övrigt
Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot
planförslaget

4.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (genom mark- och exploateringsavdelningen)
Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras och tas i beaktning i
planarbetet. Inför granskningsskedet har bostadsmarken utökats något.
Huvuddragen i exploateringsavtalet finns redovisade i genomförandebeskrivningen.

KSAU:s synpunkter:
Föreslagen detaljplan för området ger utrymme för ny bebyggelse med närhet till såväl Borgholm som Köpingsvik och befintlig
kommunal service.
Kommunstyrelsens arbetsutskott som företrädare för markägaren är positiv till förslaget och bedömer tillskottet som helt i linje
med kommunens vision om en utveckling av
orterna och kommunen som helhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott som förträdare för markägaren ser gärna att exploateringen görs så omfattande som bedöms
lämpligt på platsen och ser gärna en utökning
av antalet tomter.
Vidare behöver genomförandefrågor och
fastighetsrättsliga konsekvenser förtydligas
inför antagandet av planen.
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5.

Borgholms Energi (BEAB)

BEABS synpunkter:
BEAB har VA-ledningar både i öst-väst och
nord-syd inom Solbergamarken. Vi har även
en stor pumpstationen i området. Det förekommer lukt från denna. Vi måste ha tillgång
till hela ledningsdragningen för servis och
underhåll (bil och lastbil). Till pumpstationen kör vi regelbundet med bil och ibland
med lastbil.

6.

Kommunens kommentar:
Synpunkerna beaktas i planarbetet. Mark
för bostadsområde föreslås tas bort närmast
pumpstationen.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens synpunkter:
* Det förutsätts att hänsyn tas till räddningstjänstens framkomlighet med avseende på
bland annat körbanebredd, lutning, bärighet,
svängradie och fri höjd. Avstånd till mellan
väg och byggnader får ej överstiga 50 meter.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna har beaktats i planarbetet.

* Ingenstans i planförslaget diskuteras brandvattenförsörjning vilket bör kompletteras.
Räddningstjänsten förutsätter att gällande
VA-normer följs med hänsyn till aktuell typ
av bebyggelse. Detta innebär att brandposter med en kapacitet på minst 600 liter/min
anläggs inom området med ett maximalt avstånd om 150 meter mellan brandposter.

Synpunkterna tas vidare till Borgholm Energi
AB.

7.

E.ON Elnät
Kommunens kommentar:
Noteras

E.ON Elnäts synpunkter:
E.ON Elnät konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar
därmed inte ställning till planförslaget.
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FÖRENINGAR
8.

Solberga nr 2 Samfällighetsförening

Samfällighetsens synpunkter:
1. Vårt förslag för att acceptera nybyggnation för Elofs Källa och Borgholms kommun,
är att deras tomter delas upp på 3 infarter enligt bilaga nr 1. Maximalt 5 tomter får infart
via Laxgatan och övriga tomter delas upp
med infarter via Sikgatan och slutligen ner
via Mörtstigen och Gäddstigen. Rundkörning skall ej ske mellan de olika tomterna,
då vändplaner placeras i slutet av respektive
infarter.

Kommunens kommentar:

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Bilaga nr 1
Samrådshandling
detaljplan för Solberga 3;1
m. fl Solbergamarken, Bholm
20170801 Solberga nr 2
Samfällighetsförening
Vändplan
Återvänds
gränd!

Max 5 tomter
har sin tillfart
via Laxgatan

Tillfart Mörtstigen

Laxgatan
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Bilaga nr 2 till samrådshandling detaljplan för
Solberga 3:1 m. fl, Solbergamarken, B-holm
20170801, Solberga nr 2 Samfällighetsförening

Solbergamarken

Denna del av
Ålfiskargatan
Tas bort.
Endast gång
och cykelväg
Ny anslutningsväg till Sikgatan
från Ålfiskargatan.

Samfällighetsens synpunkter:
2. Samtidigt skall det göras en förlängning
av Sikgatan, dvs en ny väganslutning ca 100150 m som skall ledas ut mot Ålfiskaregatan
enligt skiss (bilaga nr 2)

Kommunens kommentar:
2. Området kan komma att behöva användas
för rening av dagvatten och det kan därför
vara direkt olämpligt att anlägga en ny väg
genom området.

3. Nuvarande vägavsnitt mellan Ålfiskaregatan och Sikgatan skall göras bilfri och endast
gång- och cykelväg tillåts. Se bilaga nr 2.

3. Området ligger utanför planområdet och
behandlas ej i denna detaljplan.

4. Borgholms Kommuns föreslagna tomter
skall ha infart via Rödstensgatan.

4. Kommunen har tittat på förslaget men
kommit fram till att den bästa trafiklösningen
är att de nyskapade tomterna på kommunens
mark i väster matas från Laxgatan. På så vis
möjliggörs ett grönsläpp i nord-sydlig riktning.

5. Vi anser att största tomten bör bli maximalt 1000kvm för att behålla mer grönyta.

5. Kommunen noterar synpunkten

Vi är positiva till Borgholms utveckling och
nybyggnationer men det innebär också att det
blir ökat buller på många ställen, varför vi
gärna ser att Borgholms kommun bidrar till
att hastigheter på vägar och i våra bostadsområden anpassas efter omständigheterna.

9.

Frågan är en genomförandefråga och tas vidare till exploateringsavtalet.

Solsidans intresseförening

Samfällighetsens synpunkter:
Samfällighetsförening har 24 fastigheter som
enbart nyttjas som fritidshus. Vår samfällighet ligger söder om detaljplansområdet.
Vi anser att det inte är lämpligt eller bra för
samfälligheten och dess fastigheter att det
byggs på området ner mot havet.

Kommunens kommentar:
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Solsidans intresseförening

Kommunens kommentar:

Tillfartsvägar
På plankartan visas det att två av de föreslagna tillfartsvägarna till de nya fastigheterna skall gå via Rökeristigen (kommunens
gata som inte visas på kartan) och sedan via
Solbergaområdets Samfällighetsförenings
gator: Sikgatan, Mörtstigen och Gäddstigen.
Dessa gator är väldigt smala (2,9 - 3,9 m)
och infarten via Rökeristigen är väldigt krokig (se Eniro kartor, Google map, etc). Vi
anser att våra gator inte kommer att tåla mer
trafik och att det är en säkerhetsrisk om trafikintensiteten ökar. Det finns ingen möjlighet att bredda dessa gator.

Kommunen har reviderat planförslaget så
att trafiken inte längre matas från Sikgatan,
Mörtstigen och Gäddstigen.

Vi kan tänka oss att det kan finnas gång- och
cykelstigar mellan områdena. Så som det är
idag då man kan via Gäddstigen ta sig via
gång- och cykelstigen till Köpingsvik och
Laxgatan.

Kommunen har reviderat planförslaget inför
granskningsskedet och tagit synpunkten i beaktning.

En fördel med att ha återvändsgator i områden med fritidshus är att det hindrar genomfartstrafik och att obehöriga troligtvis inte
ger sig in på dessa gator då det inte finns en
annan väg ut.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Omskapande av samfälligheter
Hur kommer fördelningen av de nya fastigheterna att göras mellan befintliga kringliggande samfälligheter? Vilka är kriterierna
för att de nya fastigheterna skall slås samman med annan samfällighet(er)? Kommer det nya området, med fastigheterna
med max boyta 160 m2, ha gatubelysning?
Kommunens planer är att få fler bofasta
inom Borgholms kommun (se översiktsplan
Borgholm-Köpingsvik, vilka vi tror vill ha
bättre gatumiljö än område med enbart fritidshus. Detta kommer att skilja sig från vår
samfällighet som inte har ansvar för någon
belysning.

Bildande av samfälligheter är en fråga för
Lantmäteriet och behandlas inte i detta planarbete.
Gatubelysning är en genomförandefråga som
tas upp i exploateringsavtalet. Detta avtal
kommer att antas i samband med detaljplanen.

Förändring av markförhållanden och vattenflöden
Med nedanstående punkter/påpekande vill
vi försäkra oss att det inte blir mer koncen16
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trerade översvämningar inom vår samfällighet eller i det föreslagna området. Vi vill
också försäkra oss om att avrinningen inte
ökar med risk att marken på våra fastigheter torkar ut och ursprungs växtlighet (t.ex.
enar, etc) kommer att vissna.

Kommunens kommentar:
I samband med planarbetet har ett flertal utredningar tagits fram som bl.a. berör markdagvatten och naturfrågor. Avrinningen är en
genomförandefråga som tas upp i exploateringsavtalet.

I detaljplanens dagvattenutredning skrivs
det mycket om risken att grundvattennivån
kan påverkas vid byggnation. Vi vill ha en
försäkran (om området byggs skall grundvatten nivån kontrollmätas och jämföras
med dagens nivå) om att detta inte sker. Vi
oroar oss också att det kan förkomma jordförskjutningar under byggnationen som kan
påverka vår samfällighet.

Konsultfirman Structor som har tagit fram utredningarna för geoteknik och dagvatten har
gjort en skrivelse som bifogas denna samrådsredogörelse.
Utredningarna för geoteknik och dagvatten
togs fram med särskild fokus för påverkan
på intilliggande bebyggelse. Utredningarna
visar på att området går att bebygga men det
behöver göras på rätt sätt för att inte påverka
befintliga bostadsfastigheter. Genomförandet
av detaljplanen behandlas i exploateringsavtalet.

I dag upplever vi att vid häftiga regn och
höga vattenstånd blir det på vissa fastigheter
(speciellt de som ligger gränsande till det
föreslagna utredningsområdet) och i utredningsområdet väldigt mycket vatten och
vattensamlingar. I Risk- och Sårbarhetsanalysen från översiktsplanen Appendix A1-3
visas det inte några pilar av vattenflöde
genom vår samfällighet eller genom utredningsområdet, vilket vi ifrågasätter. Kan ni
bekräfta varför detta inte visas?

Synpunkterna berör fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm/Köpingsvik.

I underlaget för detaljplanen visas det inte
hur dag- och dränvattensystem skall utformas mellan fastigheterna. Det finns endast
en schematisk dagvattenkarta (bilaga 3). I
Risk- och Sårbarhetsanalysen från Översiktsplanen anges följande som vi inte tycker man tagit hänsyn till i Detaljplanen Solberga 3:1 m.fl.:
* Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust
då grönytor översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde
eller samhällsviktig verksamhet drabbas.

Kommunen noterar synpunkterna

* I utredningsområdet bör man i så stor utsträckning som möjligt försöka bevara grönområdena, så att inte översvämningssituationen förvärras för befintlig och framtida
bebyggelse. Kommunen rekommenderas att
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även överväga att sätta en högre nivågräns
(4m). Kommentar: Detta skulle påverka karaktären av områdena kring vår samfällighet samt försämra utsikten mot havet. Kan
det visas med en snittbild hur höjden för de
nya husen jämfört med befintliga hus kommer att se ut?

Kommunens kommentar:
Vad gäller nivågräns på 4 m i fördjupningen
så avser den ”samhällsviktiga verksamheter”.
Lägsta grundläggningsnivå är angivet på
plankartan och ska vara + 2,8 meter över
nollplanet, vilket följer Länsstyrelsens rekommendationer.
Snittbild redovisas inte i planhandlingarna
då den kan vara missvisande då ett slutgiltigt
förslag på byggnation inte finns.

* Vid ny exploatering är det synnerligen
viktigt att anpassa höjdsättningen för att
undvika översvämning. De problem som
identifierats i det nybyggda kvarteret Resedan indikerar att tydliga riktlinjer behövs
kring höjdsättningsprinciper för att undvika
liknande situationer vid framtida nybyggen.
Kommentar: Hur kommer detta att undvikas i detaljområdet?

10.

Se kommentar ovan.

Solberga 19 A Samfällighetsförening

Samfällighetens synpunkter:
1. Anslutning av gata mot Rösestigen kan
inte anses lämpligt. Våra samfällighetsvägar
är ej dimensionerade och standarden alldeles
för dålig för att kunna ta emot mer trafik.

Kommunens kommentar:
Kommunen gör bedömningen att vägstandarden på samfällighetens vägar går att förbättra
på de gator som kommer att bära mer trafik.

2. Hänsyn till dike i anslutning till nya området bör beaktas och bevaras.

Noteras

3. Karta och Anläggningsbeslut över anläggningsförrättningen vid bildandet av Samfällighetsföreningen Solberga 19 A överlämnades.
Samfällighetens har även skickat in en bilaga
om föreningens stadgar.

Bilagan finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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11.

Solbergaområdets Samfällighetsförening

Samfällighetsens synpunkter:
Tillfartsgator: Vi anser att våra gator inte
kommer att tåla mer trafik och att det är en
säkerhetsrisk om trafikintensiteten ökar. Det
finns ingen möjlighet att bredda dessa gator.

Kommunens kommentar:
Kommunens bedömning är att vägstandarden
på samfällighetens vägar går att förbättra på
de gator som kommer att bära mer trafik.

Grundvatten nivå: I detaljplanens dagvattenutredning skrivs det mycket om risken att grundvattennivån kan påverkas vid
byggnation. Vi vill ha en försäkran (om
området byggs skall grundvatten nivån kontrollmätas och jämföras med dagens nivå)
om att detta inte sker. Vi oroar oss också att
det kan förkomma jordförskjutningar under
byggnationen som kan påverka vår samfällighet.

Kommunen har stor respekt för oron men
finner ingen anledning att ifrågasätta de utredningar som tagits fram av experter inom
området. Konsultfirman Structor som har
tagit fram utredningarna för geoteknik och
dagvatten har gjort en skrivelse som bifogas
denna samrådsredogörelse.

Avrinningsdammar: De föreslagna dammarna kommer mest troligt att inte fungera eftersom de kommer periodvis att
översvämmas med havsvatten. Dammarna
kommer också att fördärva karaktären i den
befintliga naturen.
Flytjordsproblem: Siltig jord och ytligt
grundvatten kan innebära risk för flytjordsproblem som kan påverka vårt område.

Inför samrådsskedet togs det fram tre utredningar med fokus på markförhållanden:
Markgeologisk undersökning, geoteknisk utredning samt en dagvattenutredning. Dessa
visar på att området är möjligt att bebygga
om det görs på rätt sätt. Exploateringsavtalet kommer att reglera hur marken skall bebyggas för att undvika påverkan på befintliga
byggnader.

Djurpassager: Ej tillräckliga för de djur som
nämns i Miljö- och naturkonsekvens beskrivningen. Risken är att dessa passager/
grönområde kommer att formas till gräsmattor och växtligheten kommer att hållas
nere av fastighetsägarna. Kommer det att
sättas upp några regler hur dessa passager
skall skötas?
Park- och grönområden: Områdets tätortsnära natur- och strandängar är de enda
kvarvarande av detta slag mellan Borgholm
och Köpingsvik. Genom att behålla det unika öppna landskapet med sin karakteristiska
våtmarksnatur i kombination med vattenförsörjning i framtiden, ges möjlighet till
ströv- och rekreationsområde i anslutning
till den nya gångvägen längs kusten mellan
19
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Samfällighetens synpunkter:
Borgholm och Köpingsvik. I detaljplanen
har det inte tagits tillräcklig hänsyn till friluftsliv och rekreation då det kommer att anläggas dammar för uppsamling av dagvatten
på del av återstående grönområde. I ”Nollalternativet” nämndes det som måttliga till
stora negativa konsekvenser för friluftsliv
och rekreation om dessa områden ej tas tillvara utan bebyggs. Anläggning av dammar
är en konsekvens av byggnationen på den
södra delen av området.

Kommunens kommentar:
Kommunens bedömning är att den södra delen inom planområdet är relativt svårgenomträngligt idag. Med ett iordningsställt våtmarkssystem (med gångstigar mm.) kommer
området att öppnas upp mer för allmänheten
än vad det är idag.

Värdeminskning av våra fastigheter: Enligt
detaljplanen så kommer de nya fastigheterna
att skymma havsutsikten från våra fastigheter liksom tillgången till strövområden vilket
kommer att sänka värdet på våra fastigheter.
Enligt en klausul kan vi begära summan av
värdeminskningen av dem som kommer att
bygga de nya fastigheterna vilket måste läggas till i kalkylen för den nya bebyggelsen.

Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten. Kommunen kan därför inte se att det går att begära
någon ersättning i denna frågan enligt planoch bygglagen.

Stenmurar: De befintliga stenmurarna skall
bevaras då den vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. Stenmuren utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och
spridningsvägar för flera växt- och djurarter.
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12. Fastighetsägare till Solberga 19:4 och 19:9
Fastighetsägarens synpunkter:
Enligt Lantmäterimyndigheten finns ett avtal om markarrende som belastar den del av
Tings ene 1:14 som gränsar till våra fastigheter. Avtalet går i stora drag ut på att arrendatorn i den händelse att området i framtiden
kommer att omfattas av byggnadsplan ”äger
rätt att inlösa markområdet till vid den tiden
gällande pris per kvadratmeter för tomter
med motsvarande läge”.

Kommunens kommentar:
Kommunen har fått ta del av arrendet och har
tagit kontakt med markägaren i frågan.

I det tidigare förslaget, från den 29 april 2014,
var elva tomter inritade i det östra av de två
planerade nya områdena (alltså det direkt
väster om Solberga 19 A). Dessa elva tomter matades av en tillfart (från väster). I det
nya förslaget hade antalet tillfarter till motsvarande område utökats till två. Detta trots
att antalet planerade tomter på området hade
reducerats i antal. I sammanhanget kan nämnas att hela nuvarande Solberga 19 A, med
totalt nitton tomter matas med en enda tillfart (Rödstensgatan) och det har aldrig upplevts som otillräckligt. Att avstå från det nya
områdets föreslagna tillfart österifrån skulle
dessutom göra att man slipper bygga en gata
rakt igenom grönsläppet öster om det nya
området och istället får obrutna grönsläpp
såväl öster som väster om de åtta planerade
nya tomterna.

Kommunen vill framföra att förslaget som
nämns var exploatörens egen skiss i samband
med ansökan om planbesked.

Ett skäl till förslaget med två tillfarter för de
åtta planerade nya fastigheterna är (enligt
samrådsmötet 2017-06-26) att snöskottning,
sophämtning och räddning underlättas om
man kan köra in i området från ett håll och ut
ur det åt ett annat håll. Men att inte göra de
nedersta av de nya tomterna några kvadratmeter mindre, för att rymma en vändplats,
vore både kortsiktigt och felaktigt. Mycket
talar nämligen för att den föreslagna väglösningen, framförallt sommartid, kommer att
skapa en ökad trafik av karaktären okynnes
rundkörning.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.
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Solberga 19:4 och 19:9
Uppemot 40 fastigheter skulle gränsa till
en gata med uppenbar risk för ökad trafik okynnes rundkörning. Vid Rödstensgatans
finns en olåst bom eftersom gatan annars
lockar till sig trafik under sommaren.

Kommunens kommentar:

Många nyttjar vägarna gående och/eller cyklande. Dessutom innebär flera infarter större
risk med inbrott pga naturlig flyktväg.

Noteras

På samrådsmötet framkom att kommunen
eftersträvar året runt-boende i de planerade
nya områdena. Alltså bebyggelse modell villaområde med asfalterade och väl upplysta
stadsgator. Solberga 19 A är ett område med
en helt annan karaktär.
Vägarna i Solberga 19 A-området (Rödestensgatan med stickvägarna Bergstigen och
Rösestigen) har anpassats till områdets karaktär. De är smala och har ett underlag bestående av grus och gräs. De är helt enkelt
inte byggda för den tilltänkta ökade året
runt-belastningen.

Kommunens bedömning är att vägstandarden
på samfällighetens vägar går att förbättra på
de gator som kommer att bära mer trafik.

Att som en konsekvens av den föreslagna
förlängningen av Rösestigen västerut tvingas ansluta Rösestigen och Rödstensgatan till
det nya områdets vägar vore att skapa ett
stilbrott som skulle påverka den nuvarande,
och av alla uppskattade, sommarstugekaraktären negativt. Denna problematik finns däremot inte i samma utsträckning kring den
föreslagna tillfarten söderifrån då Stenstigen
redan är en ”riktig” asfalterad/upplyst stadsgata genom ett område med mycket redan
befintligt året runt-boende.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Kommunen gör ställningstagandet att dom
olika karaktärerna på områdena är möjliga att
kombinera.
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13. Fastighetsägare till Solberga 2:73
Fastighetsägarens synpunkter:
Jag vill tala om att jag inte har fått det utskick
rörande den nya detaljplanen. Ökad trafik på
Rödstensgatan berör även mig, liksom ökade
kostnader för slitage på vägen, ökade elavgifter m.m.

Kommunens kommentar:
Fastighetsägaren har inte fått samrådsutskicket eftersom fastigheten inte angränsar
till planområdet samt bedöms inte få mer
trafik i anslutningen till fastigheten. Eftersom fastigheten tillhör en samfällighet som
berörs, ska information ha nåtts ifrån samfälligheten. Utskick har skett till ordföranden i
samfälligheten med uppmaningen att informera sina medlemmar.

Vidare vill varken jag eller de andra i föreningen ha ökad trafik på någon av våra vägar.
Vägarna är dels inte konstruerade för att tåla
mer biltrafik. De har vare sig beläggning eller dimensioner för det. Bredden på våra vägar tillåter t.ex. inte dubbelriktad trafik.

Kommunens bedömning är att vägstandarden
på samfällighetens vägar går att förbättra på
de gator som kommer att bära mer trafik.

Att också förlänga Rösestigen så att det skapas en möjlighet att köra runt i området är
inte heller önskvärt.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Det vore bättre om det nya bostadsområdet
hade endast en tillfartsväg via Stenstigen
som redan är asfalterad och har belysning.
Då bildas även där en återvändsgata.

Kommunen har gjort revideringar inför
granskningsskedet med ställningstagandet att
mata trafiken via Rödstensgatan och Bergstigen.

De nya fastigheterna skall ingå i vår Samfällighetsförening. De fastboende kommer
vilja ha bättre vägbeläggning, mer belysning,
snöröjning och sophämtning året runt m.m.
Vi sommarstugeägare är fullt tillfredas med
området som det är idag, inkl. de begränsade
kostnaderna för underhåll m.m.

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsförrättningar samt genomförande av samfällighetsföreningar. Kommunen vill informera om att tillkommande fastigheter även
innebär ökade intäkter till föreningen.

Ang. ev. fornlämningar: Eftersom Kalmar
Läns Museum gjort bedömningen att det nya
området kan innehålla kulturhistoriska lämningar från bl.a. vikingatiden borde området
först grävas ut enligt fornminneslagen.

Inför granskningsskedet har kommunen gjort
ytterligare en kulturmiljöutredning (etapp 2).
Utredningen ingår i planhandlingarna.

I övrigt vill jag instämma med samfällighetens gemensamma skrivelse i fråga om miljön, radonet och naturskyddet. Att bygga en
väg genom det nya grönområdet förefaller
helt olämpligt ur miljösynpunkt.

Kommunen noterar synpunkterna.
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14. Fastighetsägare till Solberga 3:78
Fastighetsägarens synpunkter:
Vi var på samrådsmötet och blev mycket
bra och noggrant upplysta om situationen.
Mycket arbete har genomförts för alla konsekvenserna av detaljplanen men tycktes vara
lite osäkert om framtiden med grundvattennivå och ytvattnet. Ingen kan veta hur mycket
havet kan höja sig, bara gissningar. Framtida
eventuella stormar, regn mm. Bättre att vara
försiktig med byggnation nära havet.

Kommunens kommentar:

Enligt vår beräkning ligger vårt hus/tomt ca
3 m över havet. Om marken nedanför oss
skall bebyggas så kommer det att bli att vattnet stannar mellan oss och de nya tomterna.
Risk för att vår tomt blir mer vattensjuk än
vad den är idag. Huset står på pålar med risk
för att rasa om leran ovanför oss börjar röra
på sig.

Kommunen har stor respekt för oron men
finner ingen anledning att ifrågasätta de utredningar som tagits fram av experter inom
området. Konsultfirman Structor som har
tagit fram utredningarna för geoteknik och
dagvatten har gjort en skrivelse som bifogas
denna samrådsredogörelse.

Dock är det så att vår fina utsikt som vi köpte
för år 2010 försvinner.
I dessa år har vi haft rådjur gående på vår
tomt. Fasantuppar har ståtligt befunnit sig
också här. Småfåglar och särskilt näktergalen
sjunger och kvittrar för oss på våren. Kan det
räcka med de grönytor som lämnas mellan
oss och nya bebyggelsen så att djur-/fågellivet kan bevaras och trivas?

Kommunen noterar synpunkterna och har
med anledning av de stora naturvärdena valt
att ha grönpassager inom det nybyggda området.
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14. Fastighetsägare till Solberga 3:80
Fastighetsägarens synpunkter:
Konsekvenserna för oss som bor i området
blir, att vi kommer att bo intill en byggarbetsplats under en lång period.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkten och förstår
att det kommer att innebära konsekvenser för
boende under byggnadstiden.

Dessutom innebär det för framtiden en förtätning av vägar, hus och trafik med försämring av luft från tung trafik och tätare vardagstrafik.

Kommunen gör bedömningen att tillkommande ca 20-tal fastigheter inte skapar en
påtaglig negativ påverkan på luftkvaliteten i
området.

Som nämnts i utredningen har flera av våra
hus byggts med panoramafönster och utsikt
mot Kalmarsund. De planerade husens höjd
och antal kommer denna utsikt att försvinna.
För andra fastigheter kommer utsikten att
försämras avsevärt. Detta är ett stort intrång i
fastighetens nuvarande standard och kommer
naturligtvis att minska värdet av fastigheten.
En analys av hur den föreslagna detaljplanen
påverkar de närboende saknas i utredningen
och förslaget. Sista grönområdet med havsutsikt mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunen har sedan tidigare, i fördjupad
översiktsplan över Borgholm-Köpingsvik,
bedömt området som möjligt att utveckla för
bebyggelse av bostäder. Kommunens arbete
är att se om marken är lämplig för bebyggelse
i enlighet med plan- och bygglagen.

Tidigare har vi blivit informerade om, att det
är viktigt med tillgängliga grönområden mellan Borgholm och Köpingsvik. Enligt föreliggande plan föreslås en total förtätning mellan
Borgholm och Köpingsvik. Tillgängligheten
för folk i allmänhet (allemansrätten!) blir avsevärt inskränkt. Ett fortsatt parkområde (ett
välskött sådant!), som det nu är klassat som,
skulle tvärtom öka tillgängligheten för fler
människor att kunna njuta av Kalmarsundsområdet, genom t.ex. promenader, picknick,
solnedgångar, strövområde m.m. Det vore
en tillgång för den promenad- och cykelväg
längst Kalmarsund. Det är också vad flera
som bor inom de angränsande 5 samfälligheterna önskar sig och har utgått ifrån enligt
tidigare information.

Kommunen bedömer inte att området för planerad bebyggelse är tillgängligt för allmänheten idag med snårigt buskage i både väst
och öst. En del av planförslaget är att öka tillgängligheten till våtmarksområdet med bl.a.
förbättrade gångstigar vilket finansieras genom viss bebyggelse.

Minst 500 personer, vars livskvalitet och planer också borde beaktas och tas hänsyn till
i en utredning – inte bara kommunens och
markägarnas politiska och ekonomiska intressen av att få ca 12 nya fastigheter!
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Solberga 3:80
Vi som redan bor i området bidrar också till
kommunens bästa. Även här saknas en övergripande analys, som visar på nyttan av förslaget i detaljplanen relativt andra möjliga
alternativ.

Kommunens kommentar:
Kommunen har gjort ställningstagandet att
området är lämpligt att förtäta.

Enligt utredningen finns icke diskuterade
och därmed olösta problem, t.ex.:
* Det organiska jordlagret består av växter,
som ännu inte brutits ner t.ex. orkidéer m.fl.,
som ger Öland sin unika karaktär. Tyvärr ska
Ölandskaraktären alltså transporteras bort!
Salamandern, långbensgrodan, strandskatan
som är rödlistade * kan klara en omställning,
men det är inte säkert, enligt utredningen. I
övrigt finns ett rikt fågelliv som trivs i vegetation. Fågelliv och fauna är rik tack vare
vegetationen. Vad kommer att hända med det
rika fågellivet och många blommorna?

I arbetet med att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik har kommunen sett över möjliga boendeområden. Efter avvägningar har fördjupningen resulterat i att Solbergamarken har pekats
ut som lämpligt att förtäta med bostäder.
Kommunen inser att områdets karaktär och
därmed även växt- och djurlivet kommer att
förändras inom området. Genom att spara den
norra delen av området som grönområde samt
iordningställa ett våtmarksområde i nordväst,
anser Borgholms kommun att växt- och djurlivet fortsättningsvis kommer att ha en central roll i området.

Ett grönsläpp är planerat mellan min fastighet och den planerade bebyggelsen. När
marknivån för den senare höjs minst 1 meter,
som planerat, vad händer då med grönsläppsområdet? Blir det ett dike med stillastående
vatten, myggor etc ? Hur ska det skötas? Vem
ska ha ansvar för grönsläppen? Utredningen
säger inget om detta, vilket kan bli ett stort
problem för oss i närområdet.

Frågorna som beskrivs är en genomförandefråga och regleras i exploateringsavtalet som
kommer att antas i samband med detaljplanen.

Den som bär huvudmannaskapet kommer att
ha ansvar för skötseln. Planförslaget innebär
att det är kommunen som kommer att ansvara
för skötseln av grönområden och gångvägar.

Eventuell röjning och skötsel har skett på vår
bekostnad! Vad händer i ett nytt läge?
Vilka garantier finns i detta nya läge för, att
det ingrepp i marken som en ev. nybyggnation skulle innebära, inte påverkar markstabiliteten för våra fastigheter. Detta hände vid
rasen i Surte 1950 och Tuve 1977; lermark
som satte sig i rörelse vid förändringar i omgivningen! Detta har över huvud taget inte
diskuterats i utredningen, vilket jag betecknar som en stor brist. Här saknas verkligen
en mycket viktig och angelägen konsekvensanalys för närliggande fastigheter.

Den markgeologiska undersökningen, den
geotekniska samt dagvattenutredningen visar
att området går att bebygga om det görs på
rätt sätt. På vilket sätt detta kommer att göras
behandlas i exploateringsavtalet.

Vid stormen hösten/vintern 2016/2017 gick
översvämningarna av vattnet ända upp till
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pumphuset. Vad är det som säger att en markhöjning av 1 meter av bebyggelsen kommer
att räcka efter dessa erfarenheter? Dessutom
tar ledningar och vägar skada, enligt utredningen. Hur stora kostnader kan detta innebära för kommande vägsamfälligheter och
husägare? Detta har inte heller diskuterats i
utredningen! Analys efterlyses!

Kommunens kommentar:
Mot vädrets makter finns inga garantier men
planförslaget följer de rekommendationer
som finns framtagna i Risk och sårbarhetsanalysen (DHI, 2014) samt följer de rekommendationer som Länsstyrelsen fastslagit om
att lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation ska vara +2,8 meter.

Konsekvenserna av förslaget innebär att vägarna i nuvarande 5 samfälligheter måste
breddas och förstärkas både för byggtrafiken
och för den dagliga trafiken efter en ev. nybyggnation. Inom våra samfälligheter blir det
då fr.o.m. starten av byggandet, dels ett omfattande arbete med ombyggnad av vägarna,
dels tung byggarbetstrafik och dels områden
med permanent genomfartstrafik. Detta verkar dåligt genomtänkt!
Planerad vägdragning innebär att olycksrisken höjs! Genomfartstrafik bör av den anledningen uteslutas! De återvändsgränder och
vändplatser som nu finns bör bevaras och
prioriteras inom samtliga samfälligheter. Vid
ev. nybyggnation bör nya sådana projekteras
för det nya området! Saknas alltså även för
detta en konsekvensanalys för de kringliggande fastigheterna!

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Det är min övertygelse, att man skulle vinna
på att behålla markområdet Solberga 3:1 som
ett parkområde – ett välskött sådant, tillgängligt för alla, där djur och människor kan njuta
av närhet till öländsk natur! Den sista med
allemansrätt! Det skulle också vara ett sätt att
synliggöra, att Borgholms kommun betonar
de mjuka värden, som människors välmående och tillgång till natur representerar, och
inte bara låter ekonomiska och materiella
värden vägleda planering och politik.

Kommunens uppfattning är inte att det nuvarande grönområdet är välskött utan istället
snårigt och på många håll ogenomträngligt.
Kommunens ställningstagande är att ett iordningställt våtmarkssystem med parkliknande
karaktär kommer att bli mycket positivt för
friluftslivet.

Enligt Plan- och bygglagens 5:e paragraf ska
hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet, möjlighet att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar liksom
risken för olyckor, översvämning och erosion. Jag efterlyser konsekvensanalyser av
27

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28

Solberga 3:80
rubricerat förslag/plan för omkringliggande
fastigheters säkerhet. Detaljplaneförslaget
och detaljplanen i sin helhet nämner inget
om de konsekvenser som kan uppstå vid ett
ev. genomförande!

Kommunens kommentar:
Miljökonsekvensbeskrivningen har redigerats och kommunens bedömning är att den
innehåller tillräckliga konsekvensanalyser.

Enligt Plan- och bygglagen ska hänsyn tas
till både allmänna och enskilda intressen.

16. Fastighetsägare till Solberga 3:102
Fastighetsägarens synpunkter:
För att acceptera nybyggnation för Elofs
Källa och Borgholms kommun skall tomter
delas upp så att maximalt 5 tomter får infart
via Laxgatan.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna men anser att Laxgatan är en av dom gatorna som
lämpar sig bäst för att ansluta ny byggnation
i området.

17. Fastighetsägare till Solberga 3:82
Fastighetsägarens synpunkter:
Landförhöjningen på det nya området till
+3m är samma nivå som genomsnittsnivån
för vår tomt. Det finns åtminstone en del av
vår tomt som ligger LÄGRE ÄN SÅ, är sank,
vattensjuk och har efter regn en hel del stående vatten.

Kommunens kommentar:

Dagvattenledningsnätet är mycket begränsat
i sydöstra delen av området. Dagvattenutredningen har kommit fram till att utfyllnaden
av grunden till den planerade bebyggelsen
kan innebära försämrade dränerings- och
avrinningsförhållanden för fastigheter som
ligger söder, väster och öster om detaljplanområdet. Bortförsel av befintlig lera inom
det tänkta byggområdet, och ersättning med
grus el. liknande material, kommer att innebära en försämring av kvarhållande kapacitet
för vatten.

Kommunen är väl medveten om svårigheterna kring geotekniken varpå grundliga undersökningar gjorts i samband med planarbetet.
Analysen från samtliga utredningar har diskuterats med utförarna av undersökningarna
och uppfattningen är att området går att bebygga om det görs på rätt sätt. Genomförandet av planförslaget regleras i exploateringsavtalet som kommer att antas i samband med
detaljplanen. Konsultfirman Structor har skrivit ett yttrande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Eventuella vallar kan förstärka en översväm28
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ningstendens i den södra delen av marken.
Grundvattnet kan dessutom redan idag bidra
till problematiken då det är över markytan i 2
grundvattenrör och vid utfyllnad över nuvarande markyta kan det uppstå grundvattenhöjning i fyllnaden återverkande uppströms
mot södra tomterna, allt enl. utredningen. I
konsekvens med ovan är vi således allvarligt
oroade för stående vatten i betydande omfattning på vår tomt och begär, om nybyggnationen kommer till stånd, att någon form av
dränering av vår tomt genomförs (det finns
sannolikt flera möjliga lösningar)!

Kommunens kommentar:

Nämnda landförhöjning inom byggområdet
tillsammans med den planerade bygghöjden
på 5m, tillsammans med positionen på planerade hus exakt i rak linje ner mot havet från
vår stuga tar naturligtvis bort den väsentligaste havsutsikten och förstör vår naturupplevelse som än så länge är så påtaglig.
Generellt kan sägas att bebyggelsen mellan
Borgholm och Köpingsvik är på många platser redan nu för tät och med för lite vegetation emellan. Den här planerade bebyggelsen
inom Solberga och Tings Ene kommer att ta
bort det sista nu fortfarande luftiga och naturrika området mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunens ställningstagande är att detaljplanen har utformats med bestämmelser för
grönstråk mellan ny och befintlig bebyggelse
samt spara ett större sammanhängande grönstråk närmast vattnet. Även om karaktären på
området kommer att förändras så är förhoppningen att Solbergamarken fortsättningsvis
skall uppfattas som ett grönt och luftigt område nära vattnet.

Fler och större vägar med mer trafik blir också en naturlig följd av exploateringen med
ytterligare negativ inverkan. Trots att vi som
delägare i Solberga 3:1 har ett visst ekonomiskt intresse i att exploateringen kommer
till stånd, är vi alltså pga. det ovan anförda,
emot den!
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18. Fastighetsägare till Solberga 3:97
Fastighetsägarens synpunkter:
1. Mitt förslag för att acceptera nybyggnationen för Elofs Källa och Borgholms Kommun,
är att deras tomter delas upp på 3 infarter.
Maximalt 5 tomter får infart via Laxgatan,
och övriga tomter delas upp med infarter via
Sikgatan och slutligen ner via Mörtstigen och
Gäddstigen. Rundkörning skall ej ske mellan
de olika tomterna, då vändplaner placeras i
slutet av respektive infarter.

Kommunens kommentar:
1. Inför granskningsskedet har kommunen
reviderat planförslaget så att rundkörning ej
möjliggörs. Granskningsförslaget innebär att
matning från Mörtstigen och Gäddstigen tagits bort.

2. Samtidigt skall det göras en förlängning
av Sikgatan, dvs en ny väganslutning ca 100150 m som skall ledas ut mot Ålfiskaregatan
enligt skiss bilaga (karta nedan).

2. Området kan komma att behöva användas
för rening av dagvatten och det kan därför
vara direkt olämpligt att anlägga en ny väg
genom området.

3. Nuvarande vägavsnitt mellan Ålfiskaregatan och Sikgatan skall göras bilfri och endast
gång och cykelväg tillåts. Se bilaga. Bilaga

3. Synpunkten noteras men berör inte detaljplanen.

nr 2 till samrådshandling detaljplan för
m. fl,anser
Solbergamarken,
B-holm
4. Borgholms Kommuns föreslagna Solberga
tomter
4. 3:1
Kommunen
att den bästa helhetslösskall ha infart via Rödstensgatan.
ningen
är att området
från två håll.
20170801,
Solberga
nrmatas
2 Samfällighetsförening

Solbergamarken

Denna del av
Ålfiskargatan
Tas bort.
Endast gång
och cykelväg
Ny anslutningsväg till Sikgatan
från Ålfiskargatan.
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Solberga 3:97
5. Att transporter av material, schaktmassor
m m till markområdena transporteras via de
tänkta tillfartsvägarna även vid iordningställande av vägar, tomter och vändplaner, samt
vid byggnationer av respektive fastigheter,
för att undvika onödigt slitage, buller och
olägenheter för alla berörda.

Kommunens kommentar:

Jag är positiv till Borgholms utveckling och
nybyggnationer, men det innebär också att
det blir ökat buller på många ställen, varför
jag gärna ser att Borgholms kommun, bidrar
till att hastigheter på vägar och i våra bostadsområden anpassas efter omständigheterna.

Hastigheterna inom planområdet kommer att
anpassas efter omständigheterna. Eftersom
befintliga gator har en hastighet på 30km/h
är det högst troligt att nya gator kommer att
inneha samma hastighet.

19. Fastighetsägare till Solberga 19:30
Fastighetsägarens synpunkter:
Sommarstugeområdet i öster bör behållas
orört, dvs låta Rödstensgatan vara i nuvarande skick. Området har en fantastisk miljö
och det vore mycket tråkigt om den skulle
spolieras genom ett gatubygge.

Kommunens kommentar:

Vi är övertygade om att man minimerar trafiken i området genom att Stenstigen med
vändplan blir den enda tillfarten till de 8 nya
tomterna i öster. Dessutom får man ett obrutet grönsläpp öster om Stenstigen. Lekplatsen som vi har i vårt grönområde är flitigt
använd av både fastboende och besökande
barn, så vi önskar att den får finnas kvar eller
flyttas inom området.

I granskningsförslaget pekar kommunen ut
ett nytt område för lekplats.

Kommunens bedömning är att Rödstensgatan
kan bära mer trafik.
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20. Fastighetsägare till Solberga 3:86
Kommunens kommentar:

Fastighetsägarens synpunkter:
1977 när vårt område på Solberga planerades
diskuterades livligt om grunden till våra hus
verkligen skulle vara optimalt med tanke på
den lerjord husen skulle byggas på. Man kom
fram till att ställa husen på plintar.
Området ned mot vattnet var bevuxet med
stor växtlighet. Lågväxande enar och träd
som skulle suga upp regnet uppifrån och
vattnet från havet som vintertid periodiskt
stod nästan ända upp till våran kommande
byggnation.

En detaljplan är gällande tills dess att ny detaljplan tas fram. Det går därför aldrig att
lova att en detaljplan gäller för all framtid.
Intentionen när den dåvarande detaljplanen
togs fram var att grönområdet skulle kvarstå.
Förutsättningarna har ändrats och nuvarande
politiker har tagit ställning till att området är
möjligt att bebygga med bostäder.

Det lovades att området nedanför skulle förbli som det var. Den vida utsikten över Kalmarsund var slående och vi lovades heligt att
det skulle bli bestående.

Kommunen är väl medveten om svårigheterna kring geotekniken varpå grundliga undersökningar gjorts i samband med planarbetet.
Analysen från samtliga utredningar har diskuterats med utförarna av undersökningarna
och uppfattningen är att området går att bebygga om det görs på rätt sätt. Genomförandet av planförslaget regleras i exploateringsavtalet som kommer att antas i samband med
detaljplanen. Konsultfirman Structor har skrivit ett yttrande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Allt är nu omkullkastat och min invändning
är:
•
Lerjordens instabilitet vid stora regn
perioder och höjningen av vattennivån i havet i snar framtid
•

Djurlivet i en av få våtmarker på
Ölands västra kust nonchaleras helt.

•

Avsaknad av utsikten över Kalmar
sund – bara stora hustak som förfular.

•

Ifrågasätter om allt verkligen är
grundligt undersökt så att komman
de ägare till nybyggnationen inte
köper grisen i säcken.

En del av förslaget är att utveckla våtmarksområdet så att de arter som finns där idag kan
frodas samt att tillgängligheten för allmänheten ska förbättras. Finansieringen av detta
görs till stora delar genom viss exploatering.
Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten. Kommunen kan därför inte se att det finns någon rätt
att kräva ersättning utifrån detta skäl.
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21. Fastighetsägare till Solberga 19:16
Kommunens kommentar:
Kommunens uppfattning är att utredningarna
visar att området är möjligt att bebygga om
det görs på rätt sätt. Genomförandet av detaljplanen behandlas i exploateringsavtalet.

Fastighetsägarens synpunkter:
Utredningarna visar att det inte är lämpligt
att bebygga och det står heller ingenstans i
handlingarna att det är lämplig mark att bygga hus på. Det är av särskilt tre anledningar,
för det första ligger marken 2,5m över havet och kravet är från kommunen och även
länstyrelsen 3m och i utredningen visar det
att det är c:a 30cm jordlager och sedan c:a
1-1,3m lera som är väldigt kompakt, vid
byggnation måste enligt kommunen all lera
schaktas bort och ersättas med annat bärlager
som inte är lika kompakt som leran, vilket i
sin tur innebär att vattengenomströmningen
från klinten ökar väsentligt, och detta kan
innebära att marken ovanför och söder om
området kommer att börja röra på sig, detta
skulle bli katastrof för oss fastighetsägare
och stora ersättningskrav på kommunen.
För det tredje är det ju så att i detta område
finns skyddade djurarter och även rödlistade
arter och ovanliga och skyddade orkidéer,
vad jag vet så har länstyrelsen ställt frågan
till kommunen om hur de har tänkt sig att exploatera marken så att dessa arter har någon
möjlighet att överleva, vid en bebyggelse på
detta område finns inte en chans att dessa arter kan överleva, det är ett strövområde och
parkområde, det enda som finns kvar mellan Borgholm och Köpingsvik och detta lilla
området bör skötas och bevaras.

Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten. Kommunen kan därför inte se att det finns någon rätt
att kräva ersättning utifrån detta skäl.

Dessutom är det så att jag och min mor
byggde detta hus med tanke på havsutsikten
och då fanns inga planer på exploatering på
området och tack vare det har alla berörda
som blir av med havsutsikten rätt att kräva
ersättning för det minskade marknadsvärdet
inom 2år. Kommer länstyrelsen ändå att säga
ja till den nya detaljplanen kommer detta att
överklagas till länstyrelsen och hjälper inte
det kommer vi i föreningen att gå vidare.

Kommunen vill informera om att en överklagan går direkt till Mark- och miljödomstolen
och inte längre via Länsstyrelsen. Beslut från
Mark- och miljödomstolen går sedan att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.
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22. Fastighetsägare till Solberga 3:112
Fastighetsägarens synpunkter:
Angående exploatering av Dovreviken och
Björkviken; så blir det tyvärr när man säljer ut mark till exploatörer där det inte finns
hjärta som styr, utan pengar! Den sista stora
grönytan som finns kvar i vårt Solbergaområde ska nu bebyggas.

Kommunens kommentar:

Ett stort problem, som varit under lång tid, är
trafiken på väg 136. Vad jag förstår så blir det
ingen förbifart, Borgholm-Köpingsvik, på
överskådlig tid. Vi har idag fått kraftigt ökad
bullernivå av trafiken på 136:an och numer
Ålfiskargatan. Höga hastigheter måste strypas. Max 50 km på Köpingegatan och 30 km
på Ålfiskargatan vore önskvärt.

Kommunen noterar synpunkterna.

Olyckan vid den tidigare avfarten ner till Rökeristigen, ner mot Ålfiskarn, gjorde att den
stängdes av. Idag har vi fordon som ska till
och från Sikgatan eller ut mot Ålfiskargatan
och det går alldeles för fort. Cyklister har
också ökat och är en utsatt grupp. Därför kräver jag att Rökeristigen stängs för biltrafik.
Endast gång o cykelväg.

Rökeristigen ligger utanför planområdet och
berörs därför inte i planförslaget.

Jag har ett förslag på att förlängning av Sikgatan görs enligt mina 2 förslag.
1. Från korsningen mot Blå Rör
2. Fram till övergångsstället på Ålfiskargatan.

Sikgatan ligger utanför planområdet och har
inför granskningskedet fått en mindra framträdande roll då infartsvägarna till det nya
området har ändrats.

Se bifogad skiss!
Samtidigt ska göras bullerskydd av jordmassor eller annat material som sänker ljudnivån. Med den ökade biltrafiken som blivit
sedan Björkviken kommit till vore alternativ
1 det bästa förslaget.
Ett krav från min sida för att tillgodose Elofs
Källa en byggnation, som idag har Laxgatan
som infart, är att den vägsnutt (Rökeristigen)
görs bilfri.

Rökeristigen ligger utanför planområdet och
berörs därför inte i planförslaget.

För övrigt tycker jag att 12 tomter vore max
att uppföra på Elofs Källa.

Noteras
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Vid Kommunens informationsmöte fanns
inget förslag hur Kommunen har tänkt sig
skötseln av det nytänkta området. Själv har
jag ett förslag som jag kan delge när det
kommit så långt.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna.

SOLBERGAMARKEN

23. Fastighetsägare till Solberga 19:28
Fastighetsägarens synpunkter:
Vi motsätter oss Borgholms kommuns planer
på att bygga en väg i direkt anslutning till vår
fastighet, Solberga 19:28. Vi motsätter oss i
synnerhet att del av vår fastighet skulle tas i
anspråk för vägbygge. I det fall en väg skulle byggas i anslutning till eller på vår tomt
kommer värde av vår fastighet sannolikt att
minska betydligt. En väg med motortrafik
så nära vår fastighet skulle vara mycket störande för oss samt innebära minskad trygghet för våra barn då de inte kommer kunna
röra sig lika fritt som nu. Vi kommer även
att förlora värdefulla träd och buskar som vi
planterat.

Kommunens kommentar:
Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget och det nya området norr
om fastigheten angörs ej längre via Rösestigen.
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24. Fastighetsägare till Solberga 3:84
Fastighetsägarens synpunkter:
Tillfartsvägar:
Vi anser att våra gator är olämpliga som tillfartsvägar till de föreslagna fastigheterna.
Gatorna kommer inte att tåla mer trafik och
att det är en säkerhetsrisk om trafikintensiteten ökar. Det finns ingen möjlighet att bredda
dessa gator.

Kommunens kommentar:

Vi kan tänka oss att det kan finnas gång- och
cykelstigar mellan områdena. En fördel med
att ha återvändsgator i områden med fritidshus är att det hindrar genomfartstrafik och att
obehöriga troligtvis inte ger sig in på dessa
gator då det inte finns en annan väg ut.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget med nya gång- och cykelvägar.

Förändring av markförhållanden och vattenflöden:
I detaljplanens dagvattenutredning skrivs
det mycket om risken att grundvattennivån
kan påverkas vid byggnation. Vi vill ha en
försäkran (om området byggs skall grundvattennivån kontrollmätas och jämföras med
dagens nivå) om att detta inte sker.

Kommunen kan inte stå för en kontrollmätning för enskilda fastigheter utan bedömer att
de utredningar som tagits fram visar att området kan bebyggas om det görs på rätt sätt.
Planbestämmelser samt exploateringsavtal
styr att genomförandet av detaljplanen (byggnation samt markarbeten) görs på rätt sätt.
Konsultfirman Structor har skrivit ett yttrande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Kommunens bedömning är att vägstandarden
går att förbättra på de gator som kommer att
bära mer trafik.

Vi oroar oss också för att det kan förkomma
jordförskjutningar under byggnationen som
kan påverka vår samfällighet. Vi vill försäkra
oss att det inte blir mer koncentrerade översvämningar inom vår samfällighet eller att
avrinningen ökar eftersom vi fortfarande har
många ursprungsenar på vår tomt som vi inte
vill att de vissnar.

Se kommunens kommentar ovan.

Vi oroar oss också att det kan förkomma jordförskjutningar under byggnationen som kan
påverka vår fastighet och samfällighet. I dag
upplever vi att vid häftiga regn och höga vattenstånd blir det på vissa fastigheter (speciellt
de som ligger gränsande till det föreslagna
utredningsområdet och i utredningsområdet)
väldigt mycket vatten och vattensamlingar. I
Risk- och Sårbarhetsanalysen från översiktsplanen visas det inte några pilar av vattenflöde genom vår samfällighet eller genom utredningsområdet, vilket vi ifrågasätter. Kan
ni bekräfta varför detta inte visas?

Frågor som berör fördjupningen av översiktsplanen besvaras inte i denna samrådsredogörelse. Fastighetsägaren ombeds ta kontakt
med handläggaren i ärendet för att få ett direkt svar.
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I underlaget för detaljplanen visas det inte
hur dag- och dränvattensystem skall utformas mellan fastigheterna. Det finns endast en
schematisk dagvattenkarta (bilaga 3). I Riskoch Sårbarhetsanalysen från Översiktsplanen
anges följande som vi inte tycker man tagit
hänsyn till i Detaljplanen Solberga 3:1 m.fl.:

Kommunens kommentar:
Genomförandet av planförslaget regleras i
exploateringsavtalet som antas i samband
med antagandet av detaljplanen.

* I utredningsområdet bör man i så stor
utsträckning som möjligt försöka bevara
grönområdena, så att inte översvämningssituationen förvärras för befintlig och framtida
bebyggelse. Kommunen rekommenderas att
även överväga att sätta en högre nivågräns
(4m).

Kommunen noterar synpunkterna och anser
att planförslaget medger att ett stort grönområde bevaras inom ett område som nu planläggs för bostäder.
Vad gäller nivågräns på 4 m i fördjupningen
så avser den ”samhällsviktiga verksamheter”.
Aktuell detaljplanen anger +2,8 m som lägsta
grundläggningsnivå för nya bostäder, vilket
följer Länsstyrelsens rekommendationer.

Kommentar: Detta skulle påverka karaktären av områdena kring vår samfällighet samt
försämra utsikten mot havet. Kan det visas
med en snittbild hur höjden för de nya husen
jämfört med befintliga hus kommer att se ut?

Snittbild redovisas inte i planhandlingarna
då den kan vara missvisande då ett slutgiltigt
förslag på byggnation inte finns.

* Vid ny exploatering är det synnerligen viktigt att anpassa höjdsättningen för att undvika
översvämning. De problem som identifierats
i det nybyggda kvarteret Resedan indikerar
att tydliga riktlinjer behövs kring höjdsättningsprinciper för att undvika liknande situationer vid framtida nybyggen. Kommentar:
Hur kommer detta att undvikas i detaljområdet?

I arbetet med detaljplanen för Solbergamarken har kommunen låtit ta fram utredningar
för geoteknik och dagvatten. I dessa anges
riktlinjer som sedan regleras genom planbestämmelse samt i exploateringsavtalet. På så
vis är kommunens intention att undvika situationer som beskrivs.

Avrinningsdammar: De föreslagna dammarna kommer mest troligt inte att fungera eftersom de periodvis kommer att översvämmas
med havsvatten. Dammarna kommer också
att fördärva karaktären i den befintliga naturen.
Djurpassager: Ej tillräckliga för de djur som
nämns i Miljö- och naturkonsekvens beskrivningen. Risken är att dessa passager/grönområde kommer att formas till gräsmattor
och växtligheten kommer att hållas nere av
fastighetsägarna. Kommer det att sättas upp
några regler hur dessa passager skall skötas?

Kommunen kommer att vara huvudman och
sköta markområden. Det är således kommunen som ansvarar för att markområden inte
privatiseras.

Park- och grönområden: Områdets tätortsnä37
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ra natur- och strandängar är de enda kvarvarande av detta slag mellan Borgholm och Köpingsvik. Genom att behålla det unika öppna
landskapet med sin karakteristiska våtmarksnatur i kombination med vattenförsörjning
i framtiden, ges möjlighet till ströv- och
rekreationsområde i anslutning till den nya
gångvägen längs kusten mellan Borgholm
och Köpingsvik. I detaljplanen har det inte
tagits tillräcklig hänsyn till friluftsliv och
rekreation då det kommer att anläggas dammar för uppsamling av dagvatten på del av
återstående grönområde. I ”Nollalternativet”
nämndes det som måttliga till stora negativa
konsekvenser för friluftsliv och rekreation
om dessa områden ej tas tillvara utan bebyggs. Anläggning av dammar är en konsekvens av byggnationen på den södra delen av
området.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna men anser
att planförslaget medger att området kommer
att bli mer tillgängligt än det är idag.

Värdeminskning av våra fastigheter: Enligt
detaljplanen så kommer de nya fastigheterna
att skymma havsutsikten från våra fastigheter liksom tillgången till strövområden vilket
kommer att sänka värdet på våra fastigheter.
Enligt en klausul kan vi begära summan av
värdeminskningen av dem som kommer att
bygga de nya fastigheterna vilket måste läggas till i kalkylen för den nya bebyggelsen.

Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten. Kommunen kan därför inte se att det går att begära
någon ersättning i denna frågan enligt planoch bygglagen.

Stenmurar: De befintliga stenmurarna skall
bevaras då den vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. Stenmuren utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och
spridningsvägar för flera växt- och djurarter.

En mindre gångväg föreslås mellan det östra
och västra bostadsområdet och det kommer
behövas göras ett mindre ingrepp i muren för
att detta ska kunna genomföras. Muren som
helhet kommer därefter att lämnas orörd.

Radonvärden: Eftersom det finns risk för
problem med höga radonhalter så bör detta
beaktas så att halterna inte ökar om marken
bebyggs.

Radonrisken uppmärksammas i planbeskrivningen.

Anmärkning: I Planbeskrivning-Solberga har
bildtexterna förväxlats på de övre bilderna på
sidan 7 och på de högra bilderna på sidan 8.

Inför granskningsskedet har kommunen justerat till felet.

38

Samrådsredogörelse
Solbergamarken
2018-11-28

25. Fastighetsägare till Solberga 19:19
Fastighetsägarens synpunkter:
1. Framtida nivåskillnader mellan befintlig(a)
tomt(er) och de föreslagna nya tomterna:
Det måste göras noggranna mätningar av nuvarande tomters lägsta nivå över/under nollplanet och de föreslagna angränsande tomternas nivå.

Kommunens kommentar:

I en detaljplan måste en profilbild presenteras som visar hur dessa nivåskillnader kommer att se ut genom hela området. För vår
tomt Solberga 19:19 är en sådan mätning ett
oeftergivligt krav. Risken är uppenbar att de
nya, föreslagna, angränsande tomterna kommer att hamna på en nivå över nollplanet som
är betydligt högre än lägsta nivån på Solberga 19:19.

Snittbild redovisas inte i planhandlingarna
då den kan vara missvisande då ett slutgiltigt
förslag på byggnation inte finns.

2. Framtida sk. naturområden i samrådshandlingen. Det presenteras i handlingarna att utsikt mot havet skall skapas genom naturområden som skär igenom den föreslagna, nya
tomterna. För detta krävs initiala, kraftiga
avverkningar av befintlig skog och buskområden. Därefter krävs en fortlöpande skötsel
av dessa områden för att upprätthålla utsikt
mot havet. En konkret plan för detta måste
presenteras i en detaljplan. Dessutom måste
ansvarsförhållandena för en sådan skötselplan konkretiseras i detalj.

2. Planförslaget har inför granskning omarbetats och det sparas narturmark mellan de båda
bostadsområdena.
Kommunen är huvudman för naturmarken
och ansvarig för skötsel.

3. Den framtida trafiksituationen i en detaljplan. Tung lastbilstrafik i samband med förberedande av mark för byggnation kommer
att bli mycket omfattande. Befintliga väganslutningar till området kommer inte att kunna
bära eller rymma denna tunga trafik. Det bör
gå att göra en kalkyl på antalet tungtransporter för att kunna ta ställning till kraven på
väganslutningarna och de nödvändiga investeringarna för detta. En detaljplan måste
innehålla en gatuplanering som minimerar
risken för onödig trafik i området. Detta torde betyda en plan som bygger på återvändsgator i större omfattning än den presenterade
samrådsplanen.

3. Kommunen noterar synpunkterna men anser att planen tar hänsyn till vägfrågan. Kommunen anser inte att det är nödvändigt att ta
fram en beräkningskalkyl gällande vägfrågan.
Med fler boende inom planområdet kommer
även intäkterna till vägföreningen att öka.

1. Inför granskningsskedet har en grundkarta
tagits fram som gjorts genom noggranna mätningar. Marknivåer finns angivna på kartan.
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4. Mer allmänna synpunkter och frågeställningar. Solbergamarken är ett grönområde
med ett unikt och omfattande djurliv. Dessutom det sista återstående grönområdet mellan Borgholm och Köpingsvik. Man säger
sig vilja attrahera ny, fast boende befolkning.
Vi kan tycka att en exploatering med detta
syfte med fördel kan ske på områden som är
mer attraktiva ur familjeplaneringssynpunkt,
mindre kostsamma för kommunen och mindre kostsamma för en ny befolkning.

Kommunens kommentar:
4. Kommunen noterar synpunkterna

Vi som är sommarölänningar kan ju också
tänkas bli en ny, fast befolkning om vi upplever ett positivt bemötande. Vi förespråkar att
Solbergaområdet får behålla sin karaktär av
sommarstugeområde kombinerat med att nuvarande naturområde iordningsställs så att
det upplevs som tillgängligt och attraktivt
både för boende i området och för besökare.

26. Fastighetsägare till Solberga 19:5
Fastighetsägarens synpunkter:
Vi motsätter oss Borgholms Kommuns planer. Detta är det sista sammanhängande
skogsområde som skiljer Köpingsvik från
Borgholm. Detta är ett djurrikt område med
flera sällsynta arter. Där kan också finnas
kulturhistorska lämningar enligt Kalmar
Läns Museum.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna.

Om Borgholms Kommun trots allt väljer att
genomföra exploateringen motsätter vi oss
vägdragningens utformning. Vi anser att en
förlängning av Rösestigen till det nya området med planer för åretruntbostäder vore att
koppla samman två helt i stil skilda områden.
Att dessutom göra det möjligt för rundkörning ökar risk för trafikolyckor då bland annat en asfalterad väg med gatlysen kommer
att öka hastigheten i området. Idag är det
smala grusvägar där hastigheten går i promenadtakt. Tillfart till det nya området endast
från Stenstigen med stickvägar och vändplatser hindrar risk från rundkörning samt att
olycksrisken minskar.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget så att rundkörning ej möjliggörs.

Inför granskningsskedet har en fördjupad arkeologisk utredning tagits fram.
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27. Fastighetsägare till Solberga 2:20
Fastighetsägarens synpunkter:
Jag är ägare till fastigheten Solberga 2:20,
som ingår i samfällighetsföreningen Solberga 19 A.

Kommunens kommentar:

Jag instämmer helt och fullt med samfällighetens gemensamma skrivelse i fråga om vägarna, miljön, radonet, fornlämningarna och
naturskyddet inom Solbergamarken.

Kommunen noterar synpunktern

28. Fastighetsägare till Solberga 3:104
Fastighetsägarens synpunkter:
I MKB uppges att man klarar gällande riktvärden som definieras utifrån ekvivalent
nivå. Varför har inte de maximala nivåerna
(momentana) kommenterats i underlaget?

Kommunens kommentar:
Kommunen har gjort bedömningen att buller
från biltrafiken inte kommer upp i så högavärden eftersom hastigheten inom området
idag är 30km/h. Det buller som hörs mest i
området kommer från väg 136 som är en statlig väg och därmed en fråga för Trafikverket.

Naturvärden:
Bevara Naturmiljöer. I underlaget (MKB)
förklaras att de gröna korridorerna 10< m
bred, vad ligger till grund för att denna gröna
yta är tillräcklig för att långbensgrodan skall
kunna trivas och förflytta sig mellan de olika
naturmiljöerna? En referens till en studie eller liknade borde presenteras. Grön passage
om 30m är bevisligen lämpligt då flera grodor påträffats i busskagen bakom fastighet
Solberga 3:104 och där det finns en grön yta
om 30m till nästa tomtgräns.

Avståndet grundar sig i konsultens (Ecocoms)
bedömning. Ecocom har konsulter med lång
erfarenhet inom naturvård och dom har tagit
fram en särskild utredning för långbensgrodan.

Exploateringsområdet behöver därför omsorgsfullt utvecklas i samklang med befintligt artbestånd och vegetation.
I Fördjupad artskyddsutredning finns habitat
för Långbensgroda beskriven som området
vid betesmarken i västra delen, men borde
omfatta även de sydöstra delarna av Solbergamarken enligt fynd ovan. I utredningens
slutsats beskrivs arternas påverkan av exploateringen då naturmiljö arealerna krymper, vi
påstår att den egentliga påverkan är betydligt
större eftersom habitatet av Långbensgrodan
är betydligt större än vad utredningen påvisar. Vad har ni för kommentar till detta?

Konsulten har utrett hela planområdet och
kommunen finner ingen anledning att ifrågasätta deras bedömning i ärendet.
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Trafik:
Påfarter:
För oss på Laxgatan innebär planförslaget en
trafikökning med över 100%, lägger vi också
till de befintliga fastigheterna på Mörtstigen
och Gäddstigen som ju enligt samrådsunderlaget (MKB fig.5) också får möjlighet att
köra på Laxgatan kan trafiken på Laxgatan
öka med uppemot 200% jmf med dagens trafik. Vi föreslår att samtliga vägar skall vara
återvändsgator för att undvika rundkörning
och att Laxgatan, Mörtstigen, Gäddstigen
samt Stenstigen fördelar tillfarten till de nya
fastigheterna.

Kommunens kommentar:
Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget för att undvika rundkörning.

Grodpassage:
Om en av tillfarterna till de nya fastigheterna
skall ledas via Laxgatan över vandringsstråket för Långbensgrodan behöver en grodpassage i lämplig storlek installeras. Finns detta
med i planeringen?

En grodpassage finns med i planeringen men
är en genomförandefråga och därmed en del
av exploateringsavtalet.

Dagvattenhantering:
Förslaget för dagvattenhantering har utformats för att möta Borgholms Kommuns
ambition att förbättra förutsättningarna för
Långbensgrodorna i området. Detta måste
väl då innebära att dagvattendammar och
groddammar installeras innan några schaktningsarbeten för vägar och nya fastigheter
påbörjas?

Synpunkterna är en genomförandefråga och
behandlas i exploateringsavtalet.
På plankartan finns även angivet att anläggning för dagvattenhantering måste komma till
innan startbesked för bostad kan ges.
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29. Fastighetsägare till Solberga 19:7
Kommunens kommentar:

Fastighetsägarens synpunkter:
Det förslag Borgholms kommun tagit fram
tycks vara mindre lämpligt att genomföra
pga naturvärden, geologiska olämpligheter,
kulturhistoriska lämningar samt förloratskogs- och naturområde.

Kommunen noterar synpunkterna men har
gjort ställningstagandet att planlägga det södra området för bostadsändamål.

Således är det av stort värde att ni utreder det
hela ytterligare eller allra helst skrinlägger
planerna på byggnation i Solbergamarken!
Grannområdet Solberga 19A är ett sommarstugeområde med enklare fritidshus. Området inbjuder till avkoppling pga det rika växtoch djurlivet. Vägarna i området är enkla
jord-/grusvägar, vilket är fullt tillräckligt för
nuvarande trafik men tål definitivt inte mer
biltrafik och/eller tunga fordon. Dessutom är
Rödstensgatan en privatägd väg och får inte
användas av allmänheten. Av denna anledning är det många som går eller cyklar istället och således är det även trafiksäkerhetsmässigt klart olämpligt med mer biltrafik.
Inför granskningsskedet har vägdragningen
ändrats.

Jag har en stuga på Rösestigen och de enda
som i nuläget kör på Rösestigen är vi fastighetsägare och våra gäster och det är önskvärt
att det är så även i framtiden. Planförslaget
innebär en stor ökad trafikmängd.
Att binda samman ett sommarstugeområde
med ett område med året-runt-boende tycks
således klar olämpligt, bl a då vi har skilda
önskemål och behov av vägarnas kvalitet,
belysning etc.

Kommunen noterar synpunkterna men har
gjort ställningstagandet att dom två karaktärerna med nybyggnation och befintlig sommarstugekaraktär går att kombinera. Kommunen har dock valt att på flera ställen ha ett
respektavstånd (s.k. grönstråk) mellan befintlig och ny byggnation.

Således önskas att ni tar hänsyn till ovanstående.
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30. Fastighetsägare till Solberga 3:81
Fastighetsägarens synpunkter:
Jag är helt emot en bebyggelse i förlängning
av Mörtstigen och Gäddstingen.
Min ståndpunkt grundar sig på följande:

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna men har
gjort ställningstagandet att området är lämpligt att bebygga för nya bostäder.

•
En bebyggelse av området norr om
min fastighet skulle fullständigt ta bort utsikten från min fastighet.

Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten.

•
Jag är också orolig över vad en höjning av marken norr om min fastighet till 3
m över nollpunkten innebär för dräneringen
av regn och smältvattnet som kommer från
fastigheterna ovanför min.

Kommunen är väl medveten om svårigheterna kring geotekniken varpå grundliga undersökningar gjorts i samband med planarbetet.
Analysen från samtliga utredningar har diskuterats med utförarna av undersökningarna
och uppfattningen är att området går att bebygga om det görs på rätt sätt. Genomförandet av planförslaget regleras i exploateringsavtalet som kommer att antas i samband med
detaljplanen. Konsultfirman Structor har skrivit ett yttrande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Redan idag är marken mycket blöt på våren
och vid större regnmängder. Det är fullständigt oacceptabelt om jag får en våtmark på
min fastighet beroende på den nya bebyggelsen.
•
Grönområdet är dessutom idag det
enda större grönområdet mellan Borgholm
och Köpingsvik och är ett mycket populärt
strövområde för de kringboende.
I området finns ett rikt naturliv med bl a ett
stort antal fågelarter.

En del av förslaget är att utveckla våtmarksområdet så att de arter som finns där idag kan
frodas samt att tillgängligheten för allmänheten ska förbättras. Finansieringen av detta
görs till stora delar genom viss exploatering.

När det gjordes ett försök att röja en del av
vegetationen för ett par år sedan, blev röjningen stoppad med hänsyn till djurlivet.
•
I området med fiskgatorna öster om
Ålfiskaregatan finns idag i princip endast
sommarstugor. Enligt den föreslagna detaljplanen år det tomter på minst 1000m2 och
en maximal byggnadsyta på 160 m2 vilket
innebär åretruntbostäder. Detta kommer enligt min mening att förstöra hela karaktären
på området.

Kommunen är öppen för att skapa mer permanentbostäder då det ger ett starkare ekonomiskt bidrag till kommunen och tillåter
därmed större byggrätter inom det nya området. Men det finns idag även önskemål på
flera håll om att ha större fritidsbostäder så
att detaljplanen enbart skulle leda till permanentbostäder är ingen garanti. Kommunen
kan inte heller styra om det blir permanentbostäder eller inte utan bara skapa möjligheten för det.

Däremot ser jag positivt på att skapa en våtmark. Allra helst skulle jag se att våtmarken
återställdes till det skick som en var innan
Björkviksområdet byggdes då det fanns ett
mycket rikt fågelliv med ett stort antal vadarfåglar i området.

Se kommentar ovan
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Jag skulle dessutom vilja att den nya detaljplanen möjliggör en expansion av min fastighet så att den nordliga tomtgränsen linjerar
med Solberga 3:82. Om jag inte har helt fel,
finns detta med i ett beslut av Överlantmateriet i Kalmar från 1987.

Kommunens kommentar:
Kommunen har efterfrågat beslutet och har
sett att det inte finns något beslut från Överlantmäteriet. Det som fastighetsägaren hänvisar till är den gällande detaljplanen som
medger ett större bostadsområde än vad som
fastighetsreglerats. Kommunens ställningstagande är att ta bort en del av planområdet i
sydväst så att en utvidgning av tomterna fortsättningsvis möjliggörs.

Om detaljplanen trots allt genomförs med
bebyggelse i förlängningen av Mörtstigen
och Gäddstigen, anser jag att Mörtstigen varken ska förlängas med bil- eller cykelväg till
de nya fastigheterna. De nya fastigheterna
skapar en större olägenhet för oss som bor
på gatan i form av bil, cykel och gångtrafik
än vad vi vinner på en sådan anslutning till
Laxgatan och gångvågen utmed kusten till
Köpingsvik.

Kommunen har tagit synpunkterna i beaktning och reviderat planförslaget inför granskningsskedet.

Jag har inga synpunkter på en ev bebyggelse
på den östra delen av området.

31. Fastighetsägare till Solberga 3:83
Fastighetsägarens synpunkter:
Vem står för eventuella kostnader om det blir
marksättningar och husgrundsättningar på
befintliga tomter vid Gäddstigen och Mörtstigen om det blir för höga vatten avrinningar i
samband med eventuell grävningar och borttagning av blålera? Hur ska den grusbädd se
ut för att både stå emot vattenavrinning och
hålla grundvattennivån? De nya husgrunderna ska ligga minst 3m över havsnivå och då
måste också tomtmarken runt husen höjas.
Hur påverkas då den så kallade naturmarken
om blir det ett vattenfyllt dike?

Kommunens kommentar:
Om sättningar skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver utredas om den som bebyggt marken genomfört
markarbeten enligt avtal och regler eller om
det är något annat som har orsakat sättningarna.

De befintliga tomter som ligger närmast naturmarken är redan i dag delvis vattenfyllda
på vår och försommar där det kommer att
vara lägst marknivå på hela området. Hur ska
naturmarken se ut och vem ska sköta den?

Det är kommunen som är huvudman för allmän platsmark och är sålunda ansvarig för
skötseln av naturmarken inom planområdet.

Tomtmarken måste höjas runt hus och vägar,
dagvatten ska ledas till dammar. I anslutning
till bebyggelseområdena/tomterna ska dagvatten ledas till dammar för att minimera att
vatten blir stående i naturområdena.

Dammars skötsel ska ske genom kommunens
försorg. Idag vid högt vattenstånd och hårda
västliga vindar kan saltvatten tränga in i den
naturliga våtmarken och även längre upp på
land. Därför är det viktigt att inte valla in hela
området så att vattnet kan dra sig tillbaka.

Dammar: Hur ska de byggas upp för att klara
eventuella översvävningar från havet och
ibland lågvatten. Vem ska sköta dammarna ?
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32. Fastighetsägare till Solberga 3:79
Fastighetsägarens synpunkter:
Generellt motsätter vi oss planförslaget om
att området förtätas med bostäder då vi, somboende i området, kommer att förlora det
karaktäristiska och vidsträckta grönområdet
med typisk öländsk natur som sträcker sig
ner till havet. Ett område som för oss har varit och är en källa till lugn och harmoni.

Kommunens kommentar:

Vi har därför synpunkter på om förtätningen
i området resulterar i mer trafik i och genom
området, om grundvattennivån påverkas vid
och efter byggnationerna och om djurlivet
och naturen blir för mycket förändrad.

Trafikmängden kommer att öka något i och
med det nya området.
Av ”Rapport geoteknik och dagvatten”
framgår det att hur grundläggning för
byggnation kan utföras i området. Marken
ska dräneras på ett sätt så att grundvattenytan
kvarstår på ungefär nuvarande nivå och
lösa jordar nära markytan kan behöva tas
bort. Dräneringen bedöms i rapporten inte
riskera att orsaka någon mätbar påverkan
på grundvattentrycket utanför området som
ska bebyggas. Samma rapport visar också
att det inte finns indikationer på geotekniska
stabilitetsproblem i området.

En del av förslaget är att utveckla våtmarksområdet så att de arter som finns där idag kan
frodas samt att tillgängligheten för allmänheten ska förbättras. Finansieringen av detta
görs till stora delar genom viss exploatering.

Tillfartsvägar och trafik
Planbeskrivningen visar på föreslagna tillfartsvägar med gator som är väldigt smala
(2,9–3,9 m) samt krokiga. Vi anser att gatorna i Solbergaområdets samfällighetsförenings inte kommer att tåla större trafik då det
inte finns möjlighet att bredda dessa gator.
Markförhållanden och vattenflöden
I detaljplanens dagvattenutredning skrivs det
mycket om risken att grundvattennivån kanpåverkas vid byggnation. Kan det förekomma jordförskjutningar under byggnationen
som kan påverka fastigheterna i Solbergaområdet? Översvämningar och vattensamlingar?

Kommunens bedömning är att vägstandarden
går att förbättra på de gator som kommer att
bära mer trafik.
Utredningarna visar att påverkan på kringliggande fastigheter kan undvikas om byggnationen görs på rätt sätt. Genomförandet av
detaljplanen styrs i exploateringsavtalet som
kommer att antas i samband med antagandet
av detaljplanen för Solberga. Konsultfirman
Structor som utfört dagvattenutredningen
och den geotekniska utredningen, har gjort
en skrivelse som bifogas denna samrådsredogörelse.

Natur och miljö
Det finns höga naturvärden i området. Vi förutsätter att hänsyn till livsmiljöer för rödlistade arter tas och skyddas.

Kommunen är väl medveten om de höga naturvärden som finns i området. Planförslaget
har utformats så att områdets högsta naturvärden kan skyddas.
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33. Fastighetsägare till Solberga 3:114
Kommunens kommentar:
En del av förslaget är att utveckla våtmarksområdet så att de arter som finns där idag kan
frodas samt att tillgängligheten för allmänheten ska förbättras. Finansieringen av detta
görs till stora delar genom viss exploatering
som måste ha en bärighet.

Fastighetsägarens synpunkter:
Jag har framförallt inget emot en utveckling
av området om hänsyn tas till naturen och
dom boende, vilket innebär att med tanke på
att detta är en av dom sista ” gröna lungorna ”
mellan Borgholm och Köpingsvik så hoppas
jag att det inte blir ett förtätat område med
många små tomter (Typ Björkviken) utan att
nämnden godkänner max 10-12 tomter för
att bevara så mycket som möjlig av naturen
runt om.
Däremot är jag väldig negativ till samhällsbyggnadsnämnden som inte har på ett positiv
sätt löst trafikfrågan i området! Vill på det bestämdaste inte ha Laxgatan som en matargata
till detta område, däremot tycker jag att man
på ett demokratiskt sätt löser trafiksituationen genom att fördela trafiken mellan Laxgatan, Mörtstigen och Gäddstigen via Sikgatan
utan rundkörning. Måste vara återvändsgator
för att slippa få okynnestrafik och med tanke
på att det är olika vägsamfälldigheter i detta
område så bör kostnader för underhåll fördelas rättvist.

Synpunkterna noteras. Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget
och föreslår återvändsgator för att undvika
rundkörning.

Med tanke på Bullernivåer så är vi flera
grannar längs med Laxgatan som kommer
att utsättas för buller högre än riktvärden för
detaljplanerade områden, vilket vi anser har
en väsentlig anledning till att göra en riktig
bullerutredning i området.

Kommunen har gjort bedömningen att buller
från biltrafiken inte kommer upp i så högavärden eftersom hastigheten inom området
idag är 30km/h. Det buller som hörs mest i
området kommer från väg 136 som är en statlig väg och därmed en fråga för Trafikverket.

Vi har tidigare fått information att varje exploatör (Markägare) står för sina egna investeringar och trafiklösningar, blir då oerhört
förvånad då kommunen på sin mark (Tings
Ene) har löst trafiksituationen över Solbergamarken med en del av sina ev. tomter ?
Vore det inte bättre att kommunen löser sina
ev. byggnadsplaner/ tillfartsvägar för sig på
egen mark och markägarna sköter sitt på Solbergamarken?

Kommunen har gjort bedömningen att området behöver matas från två olika håll. Inför
granskningsskedet har vägdragningen ändrats.

Synpunkterna berör genomförandet av detaljplanen som regleras i exploateringsavtalet.

Tycker också att innan några ev.beslut skall
tagas så bör en bättre redovisning av hur exploatörerna tänker färdigställa våtmarkerna
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runt om, och att natur/våtmarker bör färdigställas före ev. tomter. Skulle också vilja ha
en beskrivning/plan på hur ev. tillfartsvägar
till området skall iordningställas för att klar
den ökade belastning som kommer att ske
och vem som skall stå för dessa investeringar. Vägsamfälligheten Solberga kan ej stå för
detta, det finns inte den ekonomin i föreningen utan det arbetet måste markägarna stå för.

Kommunens kommentar:

Kommunen vill poängtera att fler medlemmar i vägföreningen medför ökade intäkter.

34. Fastighetsägare till Solberga 3:58
Fastighetsägarens synpunkter:
Vi anser inte att ett dämmeområde skulle
lösa problemen med dagvattenavrinningen
i området. I dagsläget sköts avrinningen av
nederbörd i området via två dagvattendiken.
Det vore olämpligt att ersätta dessa diken
med grunda dammar.

Kommunens kommentar:

När småbåtshamnen anlades tillkom också en
körväg i syd-nordlig riktning parallellt med
det östra dagvattendiket, vilket också har påverkat avrinningen i området. Det är lämpligt
att se över vägens placering och sträckning.
Vi är skeptiska till att dammarna skulle klara
de påfrestningar som uppstår om vattennivån
stiger drastiskt vid en kraftig storm som i januari 2017. Kommer inte dessa grunda dammar att svämma över totalt? Vad händer om
det bräckta vatten från Östersjön blandas
med vattnet i dammarna? Syftet med de
grunda dammarna är ju att skapa förutsättningar för långbensgrodans överlevnad. Då
måste ju dammarna fungera vilket vi som
sagt är mycket tveksamma till. Vi anser att
det är mycket viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Det är ett tungt argument för
att inte anlägga något dämmeområde.

Kommunen noterar synpunkterna. Se kommunens svar till Länsstyrelsen i frågan om
dammar och översvämning.

Kommunen noterar synpunkterna.

Bakgrund:
Vår fastighet angränsar tillsammans med två
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andra fastigheter till grönområdet väster om
hamnen. I planen uttrycks visionen att anlägga ett dämmeområde på Solbergamarken
d.v.s. söder om hamnen. Avsikten är att lösa
dagvattensituationen samt att erbjuda utrotningshotade arter som den långbenade sötvattensgrodan en lämplig miljö. Vidare att
stabilisera grundvattensituationen i området.

Kommunens kommentar:

Området har förändrats från att på 1970-talet
har varit orörda strandängar till att ha blivit
ett friluftsområde med cykel och gångvägar.
När småbåtshamnen anlades och en bilväg i
nord sydlig riktning tillkom förändrades förutsättningarna för dagvattnets utrinning till
Östersjön. Inte heller vid konstruktionen av
gång och cykelväg som byggdes 2012 togs
hänsyn till det naturliga utflödet av dagvatten ut i Östersjön. Gångväg anlades som
en grus-vall i öst, västlig riktning varvid
vattnet stängdes in särskilt efter den snörika
vintern 2013. Stora delar av strandängarna
var då översvämmade och vattnet började
närma sig våra fastigheter på drygt en-meters
kurvan. I april grävde kommunen ett avlastningsdike varvid vattennivån sjönk drastiskt.
Diket har vid senare tillfällen inte fungerat
utan har varit igensatt.

Kommunen noterar synpunkterna och tar
med dem till BEAB (Borgholms Energi AB)
som ansvarar för frågan.

Vägen är mycket enkelt konstruerad. Den är
smal och relativt hög. Det finns inga träbroar
eller genomtänkta konstruktioner som skulle
kunna underlätta det naturliga vattenflödet.
Med hänsyn till områdets tunna jordlager och
betydande grundvattentryck är avrinningen i
områdets norra del begränsad”. Stora arealer
av de tidigare ängsmarkerna står under vatten och biotopen har förändrats. I dag utgör
de instängda vattensamlingarna en illaluktande sumpmark. Det är positivt att man från
kommunens sida är förutseende och planerar
för att vattennivån inom området kommer att
stiga ytterligare. Det är svårt att beräkna hur
snabbt detta kommer att ske och man måste
också ta hänsyn till avrinningen till Östersjön. Dagvattensituationen måste ses i ett
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helhetsperspektiv. Man måste vara medveten
om att området ligger havsnära och inom 1 -5
meters kurvan.

Kommunens kommentar:

Vi är mycket tveksamma till föreslagna dammar utifrån dagvattenutredningen. Vad händer om vattennivån stiger drastiskt vid en
kraftig storm som i februari 2017? Kommer
inte dessa grunda dammar att svämma över
totalt? Vad händer om det bräckta vatten från
Östersjön blandas med vattnet i dammarna?
Vi delar inte kommunens uppfattning att ett
dämmeområde med konstgjorda dammar
skulle lösa problemen dagvatten problematiken. Vi anser att den mycket speciella
öländska strandängsmiljön med sin unika
fauna skall återskapas.

Se kommunens svar till Länsstyrelsen i frågan.

Naturintresse långbensgrodan:
Det framgår inte i detaljplanen hur dämmet
skall anläggas vilket är avgörande för om
långbensgrodan kommer att överleva i området Framtiden. Det kan inte vara lämpligt
att anlägga ett dämmeområde så nära kusten.

Frågan behandlas i exploateringsavtalet.

Man borde förbättra cykelvägen för att få ett
naturligt utflöde av vattnet. Kommunen måste ta ansvar för den situation som har uppkommit genom det ogenomtänkta anläggandet av cykelvägen. Broar över befintligt dike
skulle troligen skapa ett mer naturligt vattenutflöde. I dagvattenutredningen tas också upp
att bilvägen ner till gästhamnen kan komma
att behöva flyttas. Vi anser att man skall försöka återskapa så mycket som möjligt av den
ursprungliga miljön som möjligt. Vi måste
värna om strandängarna och den biologiska
mångfalden som tidigare var ett signum för
Solbergamarken.
Slutsats
Vi avråder från att anlägga ett dämme på
Solbergamarken. Vi önskar att strandängarna
återskapas genom att cykel och gångvägen
byggs om med hänsyn till det naturliga vattenflödet. Vi är varmt positiva till utvecklingen och utnyttjandet av marken mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunen noterar synpunkterna och tar
dom vidare till exploateringsavtalet som hanterar genomförandefrågorna.
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35. Fastighetsägare till Solberga 19:37
Fastighetsägarens synpunkter:
Gällande tillfartsväg till det nya bostadsområdet som planeras via Gäddstigen o Mörtstigen så anser vi att det blir fel om det blir
genomfartstrafik. I så fall föredrar vi återvändsgata för att slippa ha onödig trafik förbi
dessa vägar. Genomfartstrafik innebär att jag
som bor på Gäddstigen har närmre att köra
via Laxgatan och det blir ökad trafik för dom
boende i det området. Vi väljer idag den utfarten via Laxgatan när vi tar oss fram utan
bil för att det är bekvämare och dessutom
närmre till Borgholm.

Kommunens kommentar:
Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget och föreslår återvändsgator för att undvika rundkörning.

Våra vägar är idag väldigt smala och svårframkomliga i området särskilt vid möte med
annat fordon och har därmed svårt att se hur
en ökande trafik skulle kunna fungera.

36. Fastighetsägare till Solberga 19:8
Fastighetsägarens synpunkter:
Samrådsunderlaget visar sammantaget tydligt att det inte är lämpligt att genomföra den
planerade nybyggnationen och i synnerhet
inte den östra delen. De hinder som illustreras och de osäkerheter som beskrivs innebär
att kommunen istället bör dra tillbaka sina
planer.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna men har
gjort ställningstagandet att fortsätta med
planarbetet.

1. Syfte
Genom sin syftesbeskrivning argumenterar
Borgholms Kommun i bakvänd ordning. Argumentet att ”genom bostadsbebyggelse ge
ekonomiskt underlag för att i norra delen anlägga ett våtmarksområde” faller på sitt eget
grepp, eftersom ett sådant våtmarksområde
inte behövs om inte bebyggelse uppförs. (Ett
sådant våtmarksområde kan visserligen marginellt enligt beskrivningen utgöra en utvecklad plats för vissa grodarter men dessa finns
redan i området såsom det ser ut idag, vilket
med all tydlighet framgår i av kommunen
själv framtagen naturvärdesundersökning.)
Den sammantaget mycket negativa naturpå-

Även om ett våtmarksområde behövs för att
ta hand om dagvattnet i området, så har syftet med ett iordningställt våtmarksområde
från början varit att skapa en parkmiljö som
är attraktiv för boende och besökare. Utredningarna har sedan visat att våtmarksområdet
behöver utformas på ett sätt som gynnar bl.a.
långbensgrodan.
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verkan som skulle uppstå är helt klarlagd i
de fakta som finns. Likaså måste det anses
klarlagt att området i sig inte är lämpligt att
bebygga.

Kommunens kommentar:

Yrkas att kommunen, med hänsyn till hoten
mot påvisade stora naturvärdena likväl som
de i området olämpliga markmässiga/geologiska förhållandena, inte genomför sina planer på byggnation i området, i synnerhet inte
i områdets östra del där konsekvenserna blir
som mest negativa.

Kommunen anser att utredningarna visar att
området är möjligt att bebygga om det görs
på rätt sätt. Kommunen har gjort ställningstagandet att gå vidare med planarbetet inför
granskningsskedet.

Det måste noteras att som kommunen gjort:
först komma fram till (i ett otal utredningar
de senaste åren) att det finns stora naturvärden och geologiska olämpligheter i området,
men att det inte finns några sk legala hinder
i vägen, för att därefter låta det sistnämnda
utgöra grund för förslag till byggnation, inte
kan betraktas som annat än att undvika sitt
ansvarstagande för den helhet som är så viktig för en levande byggd och miljö. Naturen
är en omistlig tillgång för Öland, såväl som
bostads-, turist- som livsmiljö och i området
mellan Köpingsvik och Borgholm är redan
den allra mesta naturen borta till förmån för
bebyggelse.

Kommunen noterar synpunkterna men anser
att dom olika intressen som finns går att förena. Kommunens uppfattning och politiska
ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik skall kunna ges möjlighet att växa.
Söder om väg 136 är en majoritet av den
oexploaterade marken jordbruksmark. Jordbruket utgör den största delen av näringslivet
på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat
ut Solbergamarken. Kommunens uppfattning
är att planförslaget är utformat på ett sådant
sätt att växt- och djurlivet fortsättningsvis ska
kunna gynnas i området då grönstråk sparas
ut, dammar skapas och området närmast vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet.

2. Avgränsningarna av miljöaspekter.
Kalmar Läns Museum utförd miljökonsekvensbeskrivning uttrycker att det kan
finnas lämningar av boplatser, vilket bör
betraktas som sannolikt med hänsyn till de
erfarenheter som det hänvisas till. Med anledning av detta yrkas att planerna på byggnation läggs åt sidan, allra minst skrinläggs
tills dess att en grundlig kulturhistorisk undersökning av området gjorts och som visat
att det inte innehåller några lämningar av
värdefull kulturhistorisk karaktär.

2. Inför granskningsskedet har kommunen
låtit ta fram en arkeologisk utredning, etapp
två.

3. Hus går att uppföra radonsäkert och byggherren ansvarar för att byggnader uppförs enligt bestämmelserna i PBL och BBR. Byggherren måste alltså se till att gränsvärdet för
radon inte överskrids.

3. Radon
Kommunens eget underlag visar att det finns
risk för höga radonhalter i området planerat
för nybyggnation. Yrkas därför att byggplanerna ej genomförs, alternativt att en under52
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sökning av förekomst av radon utförs. Om
det finns höga radonhalter ska planerna läggas åt sidan.

Kommunens kommentar:

4. Geologi.
En lämplig minsta marknivåhöjning, bör
ligga på ett minimum av 3 m över havsytan
(Länsstyrelsens nya rekommendation: + 3
m).

4. Plankartan innehar en planbestämmelse
som reglerar en minsta grundläggningsnivå
som följer Länsstyrelsens rekommendation
på +2,8 meter.

Underlaget visar att en möjlig översvämning
skulle komma att påverka den absoluta merparten av de tilltänkta nya fastigheterna negativt.

Kommunen är väl medveten om svårigheterna kring geotekniken varpå grundliga undersökningar gjorts i samband med planarbetet.
Analysen från samtliga utredningar har diskuterats med utförarna av undersökningarna
och uppfattningen är att området går att bebygga om det görs på rätt sätt. Genomförandet av planförslaget regleras i exploateringsavtalet som kommer att antas i samband med
detaljplanen. Konsultfirman Structor har skrivit ett yttrande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Underlaget visar tyvärr också att man är villig att tulla på estetiska värden i området, t ex
hur existerande bebyggelses utsikt och sikt
kommer att försämras av byggnationen.
Yrkas att planerna på byggnation av området
läggs ned.

Kommunen är medveten om att flertalet fastighetsägare kommer att få en väsentlig förändring av utsikten mot Kalmarsund. Kommunens uppfattning är dock, efter granskning
av olika rättsfall, att boende inte äger rätten
till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt
mot öppet markområde eller vatten.

5. Hotade naturvärden.
Skogspartiet i den östra delen av området består till stor del av gamla ekar, vilket är en
naturtyp som är viktig att skydda, också för
att dylika partier brukar innehålla sk nyckelbiotoper. I ekskogar är det vanligt att rödlistade arter har sin livsmiljö, och det är vanligt
förekommande att också sällsynta insekter
återfinns där. Naturvärdesundersökningen uttrycker att en ytterligare fördjupad undersökning mycket väl skulle hitta ytterligare arter
än de redan många som idag identifierats.

Naturvärdesinventeringen pekar ut värdefulla
områden inom planområdet och en liten del
av det skogsområde som beskrivs i yttrandet
finns utpekat. Plankartan har också utformats
så att den till viss del tar hänsyn till detta.
Kommunens intention är att våtmarksområdet i norr ska bli bättre på flera sätt. Finansieringen av det ska göras med genom att skapa
ny bostadsmark. Enligt naturvärdesinventeringen är det möjligt att med genomtänkt
skötsel av naturmark i kombination med husbyggen på lämplig plats skapa stora positiva
effekter för området naturvärden.

Det aktuella området utgör vidare det allra
sista sammanhållna skogs- och naturområdet
mellan Borgholm och Köpingsvik. Ur ett allmänt samhällsperspektiv är det därför högst
olämpligt att bebygga detta.
Kommunen har i sitt eget underlag pekat
på detta ”... Större delen av området mellan Borgholm och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder...”) och att ytterligare
byggnation genom användande av Solberga
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3.1 skulle komma att påverka naturvärdena
negativt finns också beskrivet ”... planerad
detaljplan kommer att innebära påverkan genom att arealen naturmiljö i området krymper...”. Den areal som redan idag alltså i princip enbart består av bebyggelse!

Kommunens kommentar:

I kommunens översiktliga utredning från
2011 framgår att Solberga 3.1 pekats ut som
ett område med högt naturvärde (växlighet
samt fågel- och insektsliv). I Callunas utredning anges att Solbergamarken är ett område
med stor biologisk mångfald.

Se kommentar ovan

Kommunens framlagda planer för byggnation av området hotar alltså tydligt att ödelägga omistliga delar av de viktiga naturvärden
som finns i detta, som sagt, sista skogspartiet
mellan Borgholm och Köpingsvik. Olämpligheten kan inte framgå tydligare än vad alla
dessa erfarenheter, utredningar och referenser visar.
Yrkas
att de planerade byggnationerna av Solbergamarken med hänsyn till ovanstående negativa konsekvenser för Borgholms och Köpingsviks naturvärden & naturliv läggs ned,
i synnerhet gällande de (åtta) fastigheter som
planeras i den östra skogsdelen.
6. Vägar
Vägdragningarna som föreslagits är direkt
olämpliga, inte minst i den östra delen av
området.

Kommunens bedömning är att vägstandarden
går att förbättra på de gator som kommer att
bära mer trafik.

Vägradningen vid Rösestigen och Rödstensgatan är direkt olämpliga att genomföra med
hänsyn taget till att
- dessa är rena jordvägar och inte byggda för
tilltänkta trafikvolym och belastning
- vägarna är smala vägar enbart byggda för
nuvarande fritidshusbebyggelses mycket begränsade användande
- vägarna är inte möjliga/avsedda för mötande trafik (idag finns envägstrafik med vänd54
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platser)
- vägarna används frekvent av cyklande och
gående och är därför trafiksäkerhetsmässigt
olämpliga för genomfartstrafik
- vägarna tål ej ökad eller tyngre trafik; såsom t ex sopfordon
- Rödstensgatan är en privatägd väg och får
ej brukas av allmänheten för biltrafik.

Kommunens kommentar:

Yrkas
Det östra områdets vägsträckning inte innefattar Rösestigen och Rödstensgatan utan
samordnas västerifrån. I andra hand enbart
omfattar tillfart via Stenstigen och att vägsträckningen i det östra området istället förändras till att innefatta en vändplats på ny
gata.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget och föreslår återvändsgator för att undvika rundkörning. Trafiken
föreslås matas från Laxgatan, Rödstensgatan,
och Bergstigen.
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37. Fastighetsägare till Solberga 3:87
Kommunens kommentar:
Kommunens bedömning är att planförslaget
främjar en god samhällsutveckling genom att
förtäta ett redan bebyggt område. I fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm/Köpingsvik anges ”Genom att bygga nya bostäder centralt i samhällena ökar underlaget för
offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafiken. De korta avstånden gör att alla
inte behöver vara beroende av bil i vardagen.
Förtätning kan bestå såväl av att hitta luckor
i samhällena som att hitta och möjliggöra effektiva användning av redan ianspråktagen
mark. Genom förtätning minskar behovet av
att bygga i det unika landskap som omger
Borgholm-Köpingsvik.”

Fastighetsägarens synpunkter:
Enligt plan och bygglagen kap. 1 § 1 att man
skall ta hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja att en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållande,
att en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Enligt plan och bygglagen kap. 2 § 3 punkt
1,2,3, En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper, en långsiktig god hushållning med mark, vatten och råvaror samt goda
miljöförhållande i övrigt.
Enlig plan och bygglagen kap. 2 § 4 Vid
planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag fås mark tas
i anspråk för att bebyggas endast om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. § 5. Punkt 1 Människors hälsa och säkerhet. Punkt 2. Jord berg och vattenförhållande. Punkt 4. Möjligheterna att förebygga
vatten och luftföroreningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning
och erosion.

Kapitel 2 anger även att ” Planläggning och
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att markoch vattenområden används för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.” Kommunens uppfattning och politiska
ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik skall kunna ges möjlighet att växa.
Söder om väg 136 är en majoritet av den
oexploaterade marken jordbruksmark. Jordbruket utgör den största delen av näringslivet
på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat
ut Solbergamarken. Kommunens uppfattning
är att planförslaget är utformat på ett sådant
sätt att växt- och djurlivet fortsättningsvis ska
kunna gynnas i området då grönstråk sparas
ut, dammar skapas och området närmast vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet.

Av ovanstående bestämmelser anser jag att
det mesta inte har uppfyllts av Samhällsbyggnadsförvaltningen, man har inte tagit
någon hänsyn till de boende som kan räknas
i hundratal. Man har gjort många utredningar
om djurliv och fauna med all rätt, men det
verkar som det är viktigare med dessa utredningar än det är med att utreda hur vi människor som bor i området kommer att må om
den nya detaljplanen antas. (§ 5 punkt 1).

Kommunen har respekt för oron men finner
ingen anledning att ifrågasätta de utredningar
som gjorts. Structor som tagit fram den geotekniska- samt dagvattenutredningen, har
gjort ett utlåtande som bifogas denna samrådsredogörelse.

Jag med flera är för det första mycket oroliga
vad som kommer att hända med våra fastigheter när all lera kommer att tas bort, och då
de flesta fastigheter endast står på pelare är
risken väldigt stor att det kommer att bli sättningar i vår fastighet och i värsta fall t.o.m.
ett ras. Visserligen har ni haft geologer som
sagt sitt, men glöm inte bort att även dessa
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kan ha fel. (Glöm inte rasen i Surte, Tuve och
Munkedal), den marken var säkert också godkänd av geologer. Vem bär ansvaret och vem
som står för eventuella kostnader?
Utöver detta hoppas jag att ni förstår vilken
enorm dumpertrafik som skall transportera till
och från marken. Befintliga vägar kommer definitivt inte klara detta. Om detaljplanen skulle
godkännas måste det nya området förses med
vändplaner så att inte rundkörning går. Beträffande våra enskilda vägar hänvisar jag till anläggningslagen § 50-56.
Ett annat problem gäller värdet av vår fastighet där vi enligt mäklare fått en anvisning om
att den kommer att sjunka med ca 500 000. Vi
investerade i vår fastighet 1995 pga det utomordentliga läge med utsikt över grönska (som
enligt detaljplanen var parkområde) och Kalmarsund. Jag kommer därför att vi eventuell
byggnation kräva denna mellanskillnad och vill
ha svar om det är kommunen eller markägarna
som jag skall ställa kravet till.
Hur man kan planera en byggnation mitt inne
mellan 5 samfälligheter utan att man har några
naturliga tillfartsvägar klara, och som kommer
att påverka ca 100 fastigheter och en byggnation säkert kommer att vara under en 10 års period.
Under alla utredningar som gjorts framgår det
fortfarande inte hur man skall klara djurlivet
och den rödlistade faunan, hur skall vattensamlingarna få tillströmning och avrinning, kommer det att bli en grön sörja efter en tid. Vad
händer om en ny storm likt den i vintras eller
kanske ännu värre kommer, då blir det ju bräkt
vatten istället för sötvatten, och hur påverkar
det djurlivet, likaså hur det sagts att det skulle
göras en tunnel under 136:an för långbensgroderna, men det har tydligen tystats ner. Man
undrar hur Borgholms kommun kan ta det sista
grönområde och som tidigare klassats som ett
parkområde, och är den sista lungan för rekreation mellan Borgholm och Köpingsvik till att
bebyggas. Finns det inte något miljötänkande
inom kommunen? Vår förening (Solberga Samfällighet) fick
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Kommunens kommentar:
Om sättningar skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver
utredas om den som bebyggt marken genomfört markarbeten enligt avtal och regler
eller om det är något annat som har orsakat
sättningarna.
Inför granskningsskedet har planförslaget
reviderats och gatorna har utformats med
vändplatser för att undvika rundkörning.

Kommunens uppfattning är, efter granskning av olika rättsfall, att boende inte äger
rätten till sin utsikt, vare sig det är förändrad utsikt mot öppet markområde eller vatten. Kommunen kan därför inte se att det
går att kräva skadestånd enligt plan- och
bygglagen i detta avseende.

Genomförandet av detaljplanen styrs i exploateringsavtalet som kommer att antas i
samband med detaljplanen.

En s.k. grodtunnel tas upp i exploateringsavtalet.
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rekommendation av Länsstyrelsen för något
år sedan att söka gemensamhetsanläggning
av området för att kunna sköta området och
hålla vegetationen nere. Vi sökte detta och
hade fått detta om det inte hade varit för den
nya detaljplanen.

Kommunens kommentar:

Kommunens intention är att våtmarksområdet i norr ska bli bättre på flera sätt. Finansieringen av det ska göras med genom att skapa
ny bostadsmark. Enligt naturvärdesinventeringen är det möjligt att med genomtänkt
skötsel av naturmark i kombination med husbyggen på lämplig plats skapa stora positiva
effekter för området naturvärden.

Vi som bor på Mörtstigen kan dagligen se
folk som kommer på cykelvägen, stannar
upp och begrundar den fina utsikten över
grönområdet och Kalmarsund. Man läser
dagligen i tidningar där Länsstyrelsen säger
nej till byggnation pga att man vill behålla
sina gröna ytor för framtiden. Vid samhällsplanering gäller kraven på ”God bebyggd
miljö” mm där man påpekar vikten av natur
och grönområde i bebyggd miljö.

Kommunen noterar synpunkterna men anser
att dom olika intressen som finns går att förena. Kommunens uppfattning och politiska
ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik skall kunna ges möjlighet att växa.
Söder om väg 136 är en majoritet av den
oexploaterade marken jordbruksmark. Jordbruket utgör den största delen av näringslivet
på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat
ut Solbergamarken. Kommunens uppfattning
är att planförslaget är utformat på ett sådant
sätt att växt- och djurlivet fortsättningsvis ska
kunna gynnas i området då grönstråk sparas
ut, dammar skapas och området närmast vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet.

Som medlem i Solberga samfällighet investerade jag i en fastighet i ett fritidsområde som
skulle ge mig och min familj den rekreation
och avkoppling vi såg fram emot på äldre dagar. Den informationen vi fick av kommunen
var att det skulle förbli ett parkområde men
detta tycks inte samhällsbyggnadsförvaltningen ta någon hänsyn till.
Slutligen vill jag säga.
Låt inte Borgholms kommun tänka så kortsiktigt att man offrar det sista grönområde
mellan Borgholm och Köpingsvik för att tillgodose de ekonomiska vinningarna för enstaka markägare, utan var mån om de sommarölänningar som bor på Öland, de flesta
halva året. Vår familj har bott på Öland sedan 1995, och tänker fortfarande bo kvar om
vi får behålla den fina naturen vi bor på vid
Solberga 3:1
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38. Fastighetsägare till Solberga 3:1
Kommunens kommentar:

Fastighetsägarens synpunkter:
Fastighets AB Elofs Källa, som nämns i samrådshandlingen, sid 6, är ett aktiebolag som
är vilande. Möjligen kan ett antal blivande
avstyckningar komma att försäljas via detta
aktiebolag.

Noteras

Från fastighetsägarnas sida har arbetet med
projektering mm pågått i mer än 15 år. Redan
2014 utarbetade konsultfirman Outside en
tänkt plan för såväl Solberga 3:1 som Tingsene (kommunens mark). De tankar och idéer
som framgår härav bör alltså jämföras med
det förslag som nu föreligger!
Huvuddragen i det nya exploateringsavtalet
finns beskrivet i planbeskrivningens genomförande del.

A)
Exploateringsavtal finns upprättat sedan 2014! Kopia översändes särskilt.
B)
Enligt tidigare avtal med Borgholm
Energi skall avstyckade tomter endast debiteras med ½ taxa med rätt för fastighetsägaren att debitera 1/1 taxa i förhållande till
blivande köpare. Kopia översändes särskilt.
C)
Bilder å sid 8, höger är försedda med
fel text!

Texten har redigerats till granskningsskedet.

Solberga 3:1

1-2. Avser naturmark i anslutning till mindre klubblokal för tennisspel (2) – lokalen
kan flyttas ut mot boulebanan och därmed
tillskapa ytterligare möjlighet till tomt om ca
1000 kvm.

Kommunen anser inte att förslaget är lämpligt.
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Kommunens kommentar:
Solberga 3:1

3. För att kunna göra området mer tillgängligt
för allmänheten anser kommunen att det är
lämpligt att det finns en planbestämmelse om
parkering för området. Parkeringen kan även
användas som besöksparkering till boende.

3.
Avser vändplats för medlemmar i
tennisklubben, ej allmän parkeringsplats.
4.
Avser trafikflödet upp mot befintlig
väg, nämligen Sikgatan västerut mot Ålfiskarevägen.

4. Inför granskningsskedet har vägdragningen ändrats.

5.
”NATUR” bör kunna rymma ytterligare en tomt med skafttomt från punkt 4.

5. Kommunen föreslår att området utvidgas
för att inrymma ytterligare en tomt enligt inkommen synpunkt.

E)
Laxgatan bör breddas och asfalteras
och förbli matargata västerut. På kommunens
mark bör ”dansbanevägen ” kopplas upp till
stora vägen.

E. Laxgatan kommer att bli huvudvägen in
till området i väster och hamnar under enskilt
huvudmannaskap.

F)
Hur har storleken på tomterna tillkommit? Ett antal olika bitar kan noteras:
Observera att de tomter som inritats vid
pumphuset är helt beroende av väg på mark
som tillhör Solberga 3:1.

F. För att kunna erbjuda ett attraktivt boende
med möjlighet till åretruntboende är det viktigt att tomterna inte blir för små och området
för tättbebyggt. En minsta tomtstorleken på
1000 kvm har därav tillkommit. Vid planläggning av området är det viktigt att titta på
trafiklösningar förutsättningslöst och inte på
vem som är markägare.

I övrigt finner vi anledning att gratulera till
ett omfattande och fint utarbetat planförslag.
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Revideringar inför granskningsskedet
Planbeskrivningen revideras i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter gällande:
- miljökvalitetsnormer för vatten, buller, miljökonsekvensbeskrivning, dagvattenutredning,
geoteknik, vattenbalansberäkningar, översvämningsrisker, markföroreningar, dispens av strandskydd.
Plankartan revideras enligt följande:
- plangränsen revideras då fastigheterna Solberga 19:28 och 19:29 utgår på grund av ändrad
vägdragning.
- gatorna i området utformas med vändplaner.
- Trafikmatning sker från Laxgatan och Bergstigen.
- Planbestämmelse om marklov för fällning av träd införs
- Planbestämmelse om villkorat startbesked införs
- Område för lekplats pekas ut
- Bebyggelseområdet revideras och utökas i sydväst för att inrymma ytterligare en tomt samtidigt som bebyggelseområdet närmast pumphuset tas bort och ändras.
- Planområdet utökas i öst för att innefatta del av Bergstigen och återvändsplatsen som blir till
kvartersmark.
- Planområdet minskas i söder.
- Planbestämmelse om dike införs på plankartan
- Planbestämmelsen om våtmark utvecklas
- Planbestämmelse om enbart en komplementbyggnad tas bort
- Planbestämmelse om exploateringsgrad förtydligas
- Nytt markområde för planbestämmelsen E tillkommer. Planbestämmelsen ändras från pumpstation till teknisk anläggning.
- Nytt markområde för parkering tillkommer i nordväst.
- Ett mindre område för motionsanläggning utgår och ersätts med naturmark
- Hamnområdet utökas och förses till stora delar med prickmark. En begränsad byggrätt för
mindre sjöbodar ges i den nordöstra delen av hamnen.
- Markområden med planbestämmelse om komplementbyggnad revideras
- Planbestämmelse om minsta och största fastighetsstorlek förtydligas
- Planbestämmelse om minsta marknivå ändras till lägsta grundläggningsnivå.
En arkeologisk utredning, etapp 2 tas fram.
MKB:n kompletteras med en avstämning avseende miljökvalitetsnormer och miljömål samt
den samlade bedömningen av miljökonsekvenser.
Öp-frågan revideras i underrättelsen enligt påpekande från Länsstyrelsen

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Thoomas Nilausen		
Heléne Wertwein		
Magnus Juhlin
planarkitekt			miljöinspektör			plan- och byggchef
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Bemötande av samrådsyttranden om geoteknik och dagvatten i
Solbergamarken
Om utlåtandet
I samrådsmaterialet har Borgholms kommun fått frågor och synpunkter som gäller geoteknik
och vattenförhållanden i planområdet. Structor Miljö Öst AB har fått i uppdrag av
Borgholms kommun att bemöta dessa och att yttra sig om vatten och
grundläggningsförhållanden.
En rapport om Geoteknik och dagvatten på Solbergamarken, Solberga 3:1 och Tings Ene
1:14, Borgholm, finns sedan tidigare sammanställd.
Nedan följer kommentarer till de delar samrådsredogörelsen som avser geoteknik och
dagvatten tillsammans med hänvisningar till den rapporten.

Bemötanden
Sidan 13 och 14. Förändring av markförhållanden och vattenflöden.
Förändring av markförhållanden och vattenflöden. Med nedanstående punkter/påpekande vill vi
försäkra oss att det inte blir mer koncentrerade översvämningar inom vår samfällighet eller i det
föreslagna området. Vi vill också försäkra oss om att avrinningen inte ökar med risk att marken på
våra fastigheter torkar ut och ursprungs växtlighet (t.ex. enar, etc) kommer att vissna.
I rapporten om geoteknik och dagvatten finns det ett översiktligt förslag och
rekommendationer på hur vattenhanteringen kan göras i området. Dessa är utformade för att
skapa förutsättningar för bebyggelse samtidigt som påverkan på avrinning och
dräneringsförhållanden i omgivningen ska kunna hållas nere. Om råden följs blir påverkan på
avrinningsförhållanden uppströms obetydlig. Mera detaljerade handlingar och beskrivningar
kommer att behövas före anläggning av bebyggelsen.

Sidan 16, andra stycket. Grundvattennivå och sättningar.
Grundvatten nivå: I detaljplanens dagvattenutredning skrivs det mycket om risken att grundvattennivån
kan påverkas vid byggnation. Vi vill ha en försäkran (om området byggs skall grundvatten nivån
kontrollmätas och jämföras med dagens nivå) om att detta inte sker. Vi oroar oss också att det kan
förkomma jordförskjutningar under byggnationen som kan påverka vår samfällighet.
De rekommendationer som tagits fram i ”Rapport Geoteknik och dagvatten” syftar till att
exploatering av planområdet ska kunna ske med minimal påverkan på grundvattennivåer eller
befintlig bebyggelse.
Inom området råder gynnsamma förhållanden vad gäller sättningar och markens stabilitet.
Markytan är flack (lutning 1:40) och jordlagret med sättningskänsliga jordarter är mycket
tunt, i stora delar av området endast ett par dm tjockt. Eftersom de flesta byggnader i
Structor Miljö Öst
Postgatan 2
39233 Kalmar

Structor Miljö Öst
Kvarngatan 32
593 33 Västervik
1(4)

Structor Miljö Öst
Teknikringen 1E
583 30 Linköping

området dessutom har plintgrundläggning finns det inga förutsättningar för varken skred i
området eller sättningar som kan ge upphov till skador på byggnaderna.

Sidan 16 tredje stycket. Avrinningsdammar
Avrinningsdammar: De föreslagna dammarna kommer mest troligt att inte fungera eftersom de kommer
periodvis att översvämmas med havsvatten. Dammarna kommer också att fördärva karaktären i den
befintliga naturen.
De små dammarna i den norra delen kommer troligtvis att översvämmas av havet vid
återkommande tillfällen. De kan ändå ha den avsedda funktionen under långa perioder
däremellan. Avsikten är att de ska kunna vara ett trevligt inslag i naturmiljön och gynna
förekomst av långbensgroda.

Sidan 21, andra stycket. Avrinningsförhållanden uppströms och stabilitetsförhållanden söder
om området.
Om marken nedanför oss skall bebyggas så kommer det att bli att vattnet stannar mellan oss och de nya
tomterna. Risk för att vår tomt blir mer vattensjuk än vad den är idag. Huset står på pålar med risk för
att rasa om leran ovanför oss börjar röra på sig.
Nej det ska inte behöva inträffa. Om dränering och dagvattensystem anläggs bra kommer
avvattningen söderifrån att kunna fungera. Det är just detta som avses med 6:e punkten kap
9 i ”Rapport geoteknik och dagvatten”. Vi kan inte yttra oss om markstabiliteten söder om
detaljplaneområdet då detta inte ingått i undersökningsområdet, men det finns inget som
tyder på att markförhållandena (marklutning, jordlagerföljd) inom detta område avsevärt
skiljer sig från det område som nu undersökts. Om rekommendationerna för utformning av
dräneringssystem efterföljs uppstår det inte någon nämnvärd negativ påverkan på stabiliteten
söder om området. De geotekniska undersökningar som utförts i detaljplaneområdet tyder
inte på någon risk för skred i området.

Sidan 25, näst sista stycket. Avrinningsförhållanden uppströms.
Dagvattenledningsnätet är mycket begränsat i sydöstra delen av området. Dagvattenutredningen har
kommit fram till att utfyllnaden av grunden till den planerade bebyggelsen kan innebära försämrade
dränerings- och avrinningsförhållanden för fastigheter som ligger söder, väster och öster om
detaljplanområdet.
Ja, det stämmer. Därför behöver det anläggas dräneringsstråk och dagvattenbortledning. Det
är just detta som avses med 6:e punkten kap 9 i ”Rapport Geoteknik och dagvatten”. Om en
adekvat dränering anläggs uppstår ingen påverkan på avvattningen uppströms.

Sidan 25, näst sista stycket. Dräneringsförhållanden i området.
Bortförsel av befintlig lera inom det tänkta byggområdet, och ersättning med grus el. liknande material,
kommer att innebära en försämring av kvarhållande kapacitet för vatten.
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Urschaktning av befintlig lera i stora och sammanhängande områden inom
detaljplaneområdet kan innebära att markens kapillärhållande egenskaper försämras, framför
allt om marken inför byggnation återfylls med mer genomsläppligt material som exempelvis
grus. I ”Rapport Geoteknik och dagvatten” föreslås därför att bortgrävning av lera sker i
begränsade områden och endast av grundläggningsskäl, samt att återställning av mark utförs
med material som har förhållandevis låg permeabilitet.. Se avsnitt 7.2 samt 4:e och 5:e
punkten kap 9. . Då uppstår ingen betydande förändring av grundvattennivån.

Sidan 25, näst sista stycket. Översvämningstendens.
Eventuella vallar kan förstärka en översvämningstendens i den södra delen av marken.
Nej, om det är låga vallar i den norra delen som avses påverkar dessa inte risken för
översvämning i den södra delen med bebyggelse. Det är en betydande nivåskillnad mellan
norra och södra delen.

Sidan 26, första stycket. Risk för grundvattenhöjning.
Grundvattnet kan dessutom redan idag bidra till problematiken då det är över markytan i 2
grundvattenrör och vid utfyllnad över nuvarande markyta kan det uppstå grundvattenhöjning i fyllnaden
återverkande uppströms mot södra tomterna
Utfyllnad med täta jordmassor kan innebära en grundvattenhöjning. Det är därför det är
betydelsefullt med dränering av området som ska fyllas ut och även söder om det utfyllda
området. Det är bland annat detta som beskrivs i kap 8.2 i ”Rapport Geoteknik och
dagvatten”.

Sidan 34 första stycket. Utformning av dagvattensystem.
I underlaget för detaljplanen visas det inte hur dag- och dränvattensystem skall utformas mellan
fastigheterna.
Det är en fråga för exploatören vid projektering och byggnation av området hur dag- och
dräneringssystemet utformas i detalj. Däremot framgår det av ”Rapport dagvatten och
geoteknik” att dränering och dagvattenbortledning behövs och det pekas även ut även stråk
och ytor som kan användas för vattenhantering.

Sidan 43, näst sista stycket. Markförhållanden och vattenflöden.
I detaljplanens dagvattenutredning skrivs det mycket om risken att grundvattennivån kan påverkas vid
byggnation. Kan det förekomma jordförskjutningar under byggnationen som kan påverka fastigheterna i
Solbergaområdet?
Om området detaljprojekteras och byggs i enlighet med rekommendationer i ”Rapport
Geoteknik och dagvatten” kommer grundvattenytan att ligga kvar på ungefär samma nivå
som idag och ytvatten kan rinna av till ett dagvattensystem där det fördröjs och behandlas.
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Risken för sättningar och skred i omgivande bebyggelse till följd av grundvattenpåverkan
förändras då inte nämnvärt.
Det finns ingen betydande risk för sättningar eller skred i området.

Sidan 53,sista stycket. Oro för sättningar och skred.
Jag med flera är för det första mycket oroliga vad som kommer att hända med våra fastigheter när all lera
kommer att tas bort, och då de flesta fastigheter endast står på pelare är risken väldigt stor att det
kommer att bli sättningar i vår fastighet och i värsta fall t.o.m. ett ras.
Lera bör bara tas bort på de platser där den behöver tas bort, d.v.s främst där det ska stå ett
hus. I övrigt bör den lämnas kvar så att grundvattnets trycknivåer inte påverkas.
De flesta befintliga byggnader i området är grundlagda med plintar, vilket innebär att laster
från byggnaderna har nedförts i fastare jordlager alternativt mot berg. Eventuella sättningar
kommer därmed inte att påverka dessa konstruktioner.
Inom planområdet är markytans lutning är för flack (lutning 1:40 till 1:200) och lösa
jordlagers mäktighet för liten för att det ska finnas risk för skred.
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte nämnvärt om dränering och avvattning utförs
enligt rekommendationer i Rapport Geoteknik och dagvatten.

Utlåtande
Förutsättningarna för att utföra säker och bra grundläggning av byggnader och anläggningar
vid Solbergamarken är bra. Det finns inga betydande risker för skred eller sättningar om de
geotekniska rekommendationerna följs.
Vatten förekommer på, eller nära, markytan i detaljplanområdet. Det beror på att jorden och
berggrunden är relativt ogenomsläpplig kombinerat med att det trycker upp grundvatten
underifrån. Genom att anlägga välfungerande dränering och dagvattensystem kan vattnet
ledas bort utan att avrinningen och grundvattennivån i bebyggelseområden uppströms
påverkas. Om rekommendationerna kring geoteknik, dränering och dagvattenhantering följs
uppstår ingen förändring av geotekniska förhållanden utanför detaljplaneområdet.

Structor Miljö Öst, Kalmar 2017-11-17

Daniel Glatz
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Bemötande av länsstyrelsens samrådsyttrande angående
detaljplan för Solberga 3:1 m.fl. ”Solbergamarken” Borgholms kommun

Bakgrund
Solbergamarken är ett strandnära område mellan Köpingsvik och Borgholm som det pågår
en detaljplaneprocess vid, för att kunna exploatera med bostäder. Borgholms kommun gav
2017 Structor Miljö Öst ABi uppdrag att utreda geotekniska förutsättningar för byggnation
samt även dagvattenhantering i området. Stuctor genomförde en översiktlig geoteknisk
utredning samt beskrev förutsättningar för dagvattenhantering i området i Rapport –
Geoteknik och dagvatten 2017-05-30.
Länsstyrelsen gjorde 2017-08-30 ett samrådsyttrande om detaljplanen. Structor Miljö Öst har
fått i uppdrag av Borgholms kommun att skriva ett yttrande för att bemöta länsstyrelsens
synpunkter som berör geoteknik, grundvatten och dagvattenhantering.

Länsstyrelsens yttrande med bemötande
Länsstyrelsen anser att redovisningen av miljökvalitetsnormer för vatten behöver utvecklas och
menar att eventuell påverkan på den stora grundvattentäkten Solbergafältet behöver utvecklas
eftersom planområdet och vattentäkten tillhör samma grundvattenförekomst, Västra Ölands
kalkberg.
Bemötande: Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet är
även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som är en
annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten som inte
tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra Köpingsvik
eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. Det är uppenbart att
berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom grundvattennivån i Solbergafältet
ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken för påverkan på Solbergafältet från
verksamhet vid Solbergamarken är obetydlig även om det är tydligt att det höga
grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden
mot kalkstensplatån i söder.

Länsstyrelsen menar att det medför stora risker att ta bort ytlig lerjord eftersom det är höga
grundvattennivåer och högt grundvattentryck. Länsstyrelsen undrar också vad som händer om
man bygger och dränerar fel samt vart vattnet vid byggnation ska ledas.
Bemötande: Av ”Rapport geoteknik och dagvatten” framgår det att det inte är problematiskt
att grundlägga byggnader i området. Marken måste dräneras på ett bra sätt så att
grundvattenytan inte förändras så mycket utan är kvar på ungefär nuvarande nivå och lösa
jordar nära markytan kan behöva tas bort. Dränering är inte tekniskt svårt eller komplicerat
Structor Miljö Öst
Postgatan 2
39233 Kalmar

Structor Miljö Öst
Kvarngatan 32
593 33 Västervik
1(4)

Structor Miljö Öst
Teknikringen 1E
583 30 Linköping

och riskerar inte att orsaka någon mätbar påverkan på grundvattentrycket utanför området
som ska bebyggas. Det samma rapport visar också att det inte finns några nämnvärda
geotekniska stabilitetsproblem i området.

Länsstyrelsen skriver vidare: grundvattenflödena i dagsläget gör att de naturliga våtmarkerna
inte torkar ut. Att i efterhand ersätta våtmarkerna med artificiella dammar är både kostsamt
och krävande samt kan försämra levnadsvillkoren för alla de groddjur inklusive salamandrar
som finns i området.
Bemötande: Det översiktliga förslaget till dagvattenhanteringen och grundvattendränering är
utformat för att med hjälp av dagvatten och utströmmande grundvatten kunna skapa
förbättrade förutsättningar för de långbensgrodor som finns i området. Tanken är att det
behandlade dagvattnet ska släppas ut diffust i det nordvästra området där det kan skapas
lagom djupa fördjupningar i marken som är bra för grodorna. Det innebär att det
konstrueras fler våta ytor och att det ska kunna gynna grodorna om det även kombineras
med andra åtgärder, se bifogat PM, bilaga 1. Den större naturliga våtmarken i nordost som är
permanent våt kommer inte att påverkas av dränering och dagvattenåtgärder.

Länsstyrelsen efterfrågar en utredning av hur mycket yt- och grundvatten som krävs för att de
naturliga våtmarkerna ska vara fungerande och efterlyser vattenbalans för området.
Bemötande: En vattenbalansberäkning bifogas, se bilaga 2, och djupet på våtmarker för
grodor behöver provas ut praktiskt.

Följande frågeställningen behöver dock kommunen besvara inför fortsatt planläggning;
- Gällande dagvattenhantering i nordost och i väst, hur påverkar dagvattnet i dagsläget de
naturliga våtmarkerna?
Bemötande: Diket som rinner ut mot havet i den östra delen av området har i något tidigare
skede grävts om så att det rinner lite längre österut och når inte den största våtmarken i
nordost. Det är troligt att vatten från diket ändå rinner mot våtmarken när det är högflöde
och hög vattennivå i havet. Samma våtmark är permanent blöt (även torråren 2014-2016)
vilket skulle kunna bero på att det finns en grundvattenutströmning från berggrunden. I den
nordvästra delen som inte är skogsbevuxen finns det idag ingen våtmark som bedöms vara
permanent blöt. I denna delen kommer dagvatten diffust från bebyggelsen väster och söder
om området samt underifrån genom grundvattnet.

- Det finns förslag om att det ska byggas en dagvattendamm, vilket naturligtvis är bra, men hur
välfungerande är den i detta låglänta område?
Bemötande: I ”Rapport geoteknik och dagvatten” finns det förslag på en översiktlig
dimensionering av dagvattendamm samt en utpekad yta som är en lämplig lokalisering med
hänsyn till nödvändig volym, nivåer och fall. Det finns inget som säger att den skulle fungera
sämre i ett låglänt område.

- Det råder måttlig ekologisk status i kustvattnet och får inte belastas ytterligare av närsalter och
andra förorenande ämnen. Kan föreslagen dagvattendamm fungera som reningssteg innan
dagvattnet går ut i havet?

2(4)

Bemötande: Syftet med dagvattendammen är att åstadkomma utjämning av flöde och rening
av vattnet innan det släpps vidare till markerna i den nordvästra delen där det anläggs nya
grunda dammar för grodor.

- Är förslag till dagvattendamm bra placerad i förhållande till de naturliga våtmarkerna? Är
dagvattendammens placering klimat-anpassad?
Bemötande: Ja, dagvattensystemet är bra placerat i förhållande till de naturliga våtmarkerna.
Dagvattendammen ligger inte på en nivå som är långsiktigt klimatanpassad, men är skyddad
mot den havsnivåvariation som kan vara idag.

- Att bygga vallar kanske inte är lämpligt i låglänt terräng eftersom då kan vatten kapslas in
vid till exempel skyfall. Hur är dagvattenhanteringen söderifrån, från väg 136, finns det några
problem?
Bemötande: Syftet med låga vallar är att hålla tillbaka avrinningen. Dagvattnet från väg 136
passerar i diket i planområdets östra kant.

- Finns det några andra föroreningsrisker på yt- och grundvatten i närheten eller inom
planområdet?
Bemötande: Nej inga kända.

- Behöver ytvatten bromsas innan det kommer in i planområdet söderifrån?
Bemötande: Avrinningsområdet för ytvatten söder om planområdet är litet, betydligt mindre
än planområdet. Det omfattar endast bostadskvarteren mellan planområdet och riksväg 136.
Det finns inget behov att bromsa upp vatten från detta område, tvärtom kan det eventuellt
finnas ett behov av ökad markdränering i det området. Vattenflödet från området söder om
planområdet är beaktat i dagvattenberäkningarna.

Länsstyrelsen saknar redovisning om hur kommunen tänkt kring stigande havsvatten, vilka
nivåer som är aktuella samt en beskrivning av översvämningsrisken från högre liggande
områden.
Bemötande: Det framgår av ”Rapport - geoteknik och dagvatten” att området bör fyllas ut
till nivån +3 m. Det är också en lämplig lägsta grundläggningsnivå även om det inte är
formulerat exakt så i den rapporten.

Eftersom planområdet är ett låglänt område finns översvämningsrisker över tid och därför måste
planen klimatanpassas (se vidare avsnitt klimatanpassning). Till exempel behöver det pumphus
som är centralt beläget inom planområdet tydligare beskrivas; vilken höjd över havet är detta
pumphus beläget på, kan det tåla tillfälliga översvämningar?
Bemötande: Frågan om klimatanpassning av pumphuset kommer att tas upp med Borgholm
Energi AB. I övrigt har klimatfrågan beaktas.

I planbeskrivningen saknas en redovisning om eventuella markföroreningar.
Det finns ingen känd markförorening i området och inte heller någon anledning att
misstänka en sådan.
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Bilaga 1.
PM Utformning av habitat för långbensgroda i
samband med detaljplan Solberga.
Bilaga 2.
Vattenbalans för området.
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Utformning av habitat för långbensgroda i
samband med detaljplan Solberga
Syfte
Structor Miljö Öst har i samband med projektering av dagvattenlösningar vid
Solbergamarken i Borgholm önskat ett utlåtande från Ecocom avseende långbensgroda
(Dana dalmatina) samt hur en lämplig utformning kan göras av habitat för arten.
Sammanställningen är gjord av Alexander Eriksson, Ecocom AB.

Långbensgrodans ekologi
Långbensgroda är brungroda som har en begränsad förekomst i Skåne, Blekinge, Småland
och Öland med sin nordligaste stabila utbredning på Öland och på fastlandet strax norr om
Kalmar. Arten är upptagen på den svenska rödlistan som Sårbar (VU) och det finns också ett
åtgärdsprogram utformat för arten
Långbensgroda tillbringar huvuddelen av året i terrestra miljöer men leker i småvatten
som kan utgöras av kärr, grävda gropar och dammar, gamla grustag, stenbrott etc.
Uppmätning av lekvattnens storlek har visat att 86 % av vatten har en areal på < 2 ha (Ahlén
2013). Medianstorleken är ca 0,3 ha. På Öland sker regel i mars och avslutas senast i början
på april.
Långbensgrodan är känslig för förekomst av kräftor och fisk i lekvattnen, vilka prederar på
rom, yngel och adulta grodor. Samtidigt som den snabba uppvärmningen och periodvisa
uttorkningen av grunda vatten är en fördel genom att de tidigt är isfria och uttorkning även
håller predatorer borta från lekmiljöerna är det naturligtvis också en risk för grodorna om
uttorkningen sker före ynglen är fullt utvecklade och har lämnat lekvattnet vilket normalt
sker i månad. Eftersom uttorkning torra år kan ske i grunda vatten bör landskapet ha en
kombination av djupare och grundare vatten.
Efter leken är avslutad i april uppehåller sig de vuxna grodorna i födosöksområden
Långbensgrodorna håller oftast till i skog med fuktiga gräsmarker, naturbetesmarker, kärr,
bäckar, sumpskog etc. Vissa miljöer undviks av grodorna och kan till och med fungera som
spridningsbarriärer, t ex planterad granskog, kalhyggen i ädellövskog, bebyggelse, åkermark
och vägar.
För sin övervintring använder långbensgrodan – i likhet med övriga grodor och reptiler –
håligheter i jord eller stenrösen för komma ned till tjälfritt djup.

Utformning av habitat
Vid utformning av habitat bör man tänka på följande:
 Säkerställ att tillgång finns till samtliga kritiska resurser (övervintringsplats, lekvatten och
födosöksmiljöer) inom spridningsavstånd (ca 4-5 km)
 Om barriärer finns som hindrar grodornas spridning, t ex bostadsområden, vägar eller
andra barriärer (t om tät granskog kan fungera som en barriär) vilket får anses fallet vid
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Solbergamarken, bör tillgång till samtliga kritiska resurser finnas i det närområde som
man anser utveckla som habitat eller direkt angränsande miljöer
 Lekvatten bör utgöras av ett flertal dammar som är solbelysta och har varierande djup.
Lekvatten bör vara fiskfria. Lekvattnen bör omges av lämpliga födosöksområden t ex
betesmarker eller lövskog. Lekvatten bör ha en god vattenkvalitet (se nedan)
 Födosöksområden består av gräsmarker eller gles lövskog med gles undervegetation, där
skötsel bör ske för att förhindra invandring av gran och igenväxning eller att gräset blir för
högt. Lämplig skötsel är bete eller slåtter i öppna gräsmarker. Födosöksmiljön får gärna
också innehålla insprängda småvatten – som då utgör potentiella lekmiljöer. I helt öppna
gräsmarker bör man eftersträva att skapa variation, t ex genom planering av buskage eller
områden med träd.
 Övervintringsplatser kan skapas genom att rösen med större och mindre stenar läggs ut.
Det är viktigt att först gräva ut ca under röset så att håligheter skapas ned i marken där
det är frostfritt under kalla år. Rösen får gärna omges av vegetation.

Känslighet för pH och nitrat
Flera svenska grodarter har uppvisar känslighet för vattenkvaliteten i lekvatten. Låga pH
värden har en negativ effekt på reproduktionen, men över pH 6 förbättras inte
reproduktionen (figur 1).

Figur 1. Procent av ägg hos långbensgroda (Rana dalmatina) som kläcks vid olika pH. (Andrén 1988)

Undersökningar har också gjorts av känsligheten hos för nitrat hos vanlig groda (Rana
temporaria). Johansson m fl (2000) observerade skillnader i utvecklingstid (baserat på tillväxt
och storlek vid metamorfos) där utvecklingstiden ökade med ökande nitratkoncentration,
men skillnader i överlevnad kunde inte observeras. Undersökningar gjordes då vid
näringsbelastningar mellan 0 – 5000 mikrogram nitrat/l.
Mycket tyder emellertid på att långbensgrodan (rana dalmatina) kan vara extra känslig för
näringspåverkan i vatten, men data över nivåer saknas (Ahlén 2013)
Vid anläggning av dammar bör man sträva efter att hålla näringsnivåerna så låga som
möjligt, men att förhindra att surt vatten kommer in tycks vara det allra viktigaste för att
bibehålla en god miljö för grodorna.
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Bilaga 2 till bemötande av länsstyrelsens utlåtande.

Vattenbalans
Nederbörd och avdunstning
Nederbörd och avdunstning uppskattas baseras på S-hypedata (1981-2010) från vattenweb 2018-05-17
Avrinningsområde 40392
Nederbörd
Evapotranspiration
Avrinning

590 mm/år
403 mm/år
187 mm/år

Grundvattenflöde
Uppskattas med Darcys lag baserat på bergets genomsläpplighet och nivåskillnad till klinten 300m söderut.
Osäkerheten är betydande.
Hydraulisk konduktivitet (K)
Grundvattengradient 20m/300 m
Uppflöde

1.00E-06 m/s
0.07
3000 m3/år

Beskrivn. till grundvattenkartan SGU Ser Ah nr1.
Nivåskillnad till Kalkstensklinten i söder
(Intervall: 300-30000 m3/år)

Ytor
Totalyta
Naturmark
Bebyggt
Vattenbudget
Vatteninflöde
Naturlig avrinning på naturmark
Avrinning på bebyggda ytor
Grundvattenutflöde
Vattenutflöde
Totalavrinning från området

91000 m2
57000 m2
34000 m2

10659 m3/år
5216 m3/år
3000 m3/år

18875 m3/år

(S-hypeavrinning*yta)
(Nederbörd*yta*avrinningskoeff för varje delyta)
(Yta*grvutflöde mht genomsläppligehet och gradient)

