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Sammanfattning
I nordöstra delen av samhället Böda ligger Böda hotell längs väg 136. Verksamheten på Böda 
hotell har under senare år vuxit och fastighetsägaren vill enligt ansökan om planförändring 
bygga ut hotellet med ytterligare ca 35 rum på ca 1000 m2.

Inom planområdet finns idag ett hotell med 13 rum, restaurang och reception samt 
komplementbyggnader som innefattar förvaringsutrymme samt vedskjul. Den sammanlagda 
byggnadsarean uppgår i dagsläget till ca 750 m2.

Befintlig detaljplan är framtagen 1976 och innefattar en stor del av Böda samhälle. Böda hotell 
ligger inom fastigheten Böda kronopark 2:114. Befintlig plankarta reglerar byggnadsarean till 
500 m2. Fastighetens verkliga byggnadsarea uppgår till ca 750 m2. En ny detaljplan tas därför 
fram för att anpassa detaljplanen till befintlig bebyggelse inom planområdet samt möjliggöra 
för ytterligare utbyggnad.

Det har skett flera tillbyggnader på fastigheten under åren vilket medfört att planområdet har en 
något spretig karaktär med huvudbyggnad i tegel och tillbyggnad i vitt och brunt trämaterial. 
Detta har tagits i beaktning vid utformning av planområdet. Den möjliga exploateringen på 
fastigheten förhåller sig till befintlig byggnad och omfattar en tillkommande byggnadsarea på 
ca 500 m2. Takvinkeln är reglerad efter befintlig tillbyggnad för att skapa en enighet på platsen. 
Nockhöjden är reglerad till 7,5 meter för att den tillkommande bebyggelsen inte ska sticka upp 
över befintlig, så att huvudbyggnaden kan behålla sin dominans inom området. 

Planförändringen ligger i linje med Borgholms kommuns intention om att stärka turismen i 
Bödaområdet.
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Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, skall underlätta förståelsen för planförslagets innebörd 
samt redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen skall också redovisa 
eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I beskrivningen skall skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. Plankartan är däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom 
bygglov.

Första steget i planprocessen kallas för samråd. Planförslaget ställs ut i stadshuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på 
kommunens hemsida. De fastighetsägare som bor närmst planområdet meddelas per post. 
Förslaget skickas även till myndigheter samt företag och föreningar som berörs mest av 
förslaget.

När samrådstiden gått ut sammanställer kommunen synpunkterna i en samrådsredogörelse. I 
ett sådant dokument kommenterar kommunen synpunkterna och tar ställning till ändringar av 
planförslaget.

Nästa steg i processen kallas för granskning. Granskningen går till på liknande vis som samrådet. 
Alla planhandlingar görs tillgängliga och synpunkter välkomnas. När granskningstiden är slut 
sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Ett sådant dokument är 
detsamma som en samrådsredogörelse; kommunen kommenterar synpunkterna och tar ställning 
till justeringar innan planen skall antas. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen 
skickas ut till de som inkommit med synpunkter.

Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett standard-
förfarande.

Mer information om planprocessen finns på kommunens hemsida: 
www.borgholm.se

Samråd granskning antagande laga kraft

Standardförfarande:

Synpunkter
Eventuellt 

överklagandeSynpunkter
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1� planens bakgrund och syfte
På fastigheten Böda kronopark 2:114 bedrivs i dagsläget hotellverksamhet. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad för hotellverksamhet om sammanlagt ca 500 m2 
inom fastigheten. Planen syftar även till att uppdatera detaljplanen så att den stämmer överens 
med den exploatering som skett på fastigheten och i omgivningen under åren. Planen är utformad 
med flexibel användning för att kunna möta eventuella framtida behov och därför medges även 
bostadsändamål som användning.

2� plandata
Planområdet är beläget i södra Bödabukten på norra Ölands östra kust. Planen innefattar 
fastigheten Böda Kronopark 2:114 som är ca 6000 m2 och en del av fastigheten Böda Kronopark 
2:119. 

Väster om planområdet ligger Böda Station som bedriver lägenhets- och stuguthyrning samt 
camping. Norr om området ligger Böda Sågen som bedriver allhandel. På fastigheterna öst 
och sydöst om planområdet finns fritidshus. Från väg 136 ansluter man planområdet via Böda 
stationsväg. Öster om väg 136 finns Naturreservatet Böda backar som även är ett Natura 
2000-område.
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3� förutsättningar
Bebyggelse
Inom planområdet finns i dagsläget en hotellbyggnad med 13 rum, restaurang och reception. 
Det finns även en komplementbyggnad för förvaring samt ett vedskjul. Hotellet byggdes 1911 
och har därefter byggts ut i etapper. Byggnadens fasadmaterial består främst av tegel men har 
utbyggnader i både vit- och brunmålat trä samt en inglasad veranda. Komplementbyggnadens 
fasadmaterial består av trä med rödmålad fasad och vedskjulet är i omålat trä. De olika 
fasadmaterialen och takvinklarna på de befintliga byggnaderna ger bebyggelsen ett något 
spretigt intryck och gör den svårläslig. 

Böda hotell angränsar till Böda Station där verksamhet med lägenhets- och stuguthyrning samt 
camping finns. Utöver hotell och campingverksamheter består området främst av fritidshus i en 
till två våningar med träfasad.

Mark och vegetation
Planområdet används idag för hotellverksamhet, tomtens vegetation består därför främst av 
öppna gräsytor. I dagsläget finns det möjlighet till uppställning av husvagn på baksidan av 
fastigheten.

Bild 4. Böda Hotell, sett norrifrån.

Bild 5. Södra delen av planområdet.
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I tomtens östra del finns en skogsdunge som till största del består av barrträd, det förekommer 
även enstaka lövträd. I sydöstra delen av planområdet är sandigheten i marken tydlig. 

Planområdet ligger ca 9 meter över havsytan och är därför inte i farozonen för översvämningar.

Stenmurar
Inom planområdet har inga lämningar från stenmurar påträffats. 

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man vid markangrepp skulle påträffa 
fornlämningar, som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap. 5§ Kulturmiljölagen 1988:950.

Geologi
Berggrunden på Öland består av kalksten. Krönvallen, den västra landborgsvallen, sträcker sig 
från Böda i norr till Ottenby i söder och bildades successivt innanför landborgskanten. Den 
formades av kantiga kalkstenar som brutits loss från den underliggande berggrunden. Vissa 
delar av krönvallen har troligen bildats av vågor när vattenytan låg lägre. Andra delar har bildats 
när vattenytan legat högre och uppkommit av vattenströmmar. 

Inom planområdet består jordlagret till största del av postglacial sand. I det nordöstra hörnet 
består jordlagret av postglacial finsand. Marken bedöms ha hög genomsläpplighet. 

Radon
Det finns inga uppgifter om markradon inom området. Radonmätning ska göras innan bygg- 
och anläggningsarbeten påbörjas.

Bild 6. Sydöstra delen av planområdet. Marken har hög sandighet.
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Kommunal och kommersiell service
Inom planområdet bedrivs hotell- och restaurangverksamhet vilket är typiska verksamheter 
för Böda-området som präglas av turism. I Böda finns flera camping- och stugområden som 
främst är öppna under sommarsäsongen. Det finns en åretruntöppen matbutik i Böda. Närmaste 
förskola finns ca 2,5 km bort i Böda och närmaste skola i Löttop, ca 13 km från planområdet. I 
Löttorp finns även ytterligare offentlig service som vårdcentral och tandläkare.

Trafik
Planområdet är beläget längs med väg 136 i södra Bödabukten. Väg 136 är den största vägen 
på Öland vilket innebär att majoriteten av trafiken som ska till eller från områden längre norrut 
passerar på vägen. Där Böda stationsväg ansluter till väg 136 är hastigheten begränsad till 50 
km/h. Länsstyrelsens skyddsavstånd upp till 30 meter från väg 136 berör inte planområdet.  

Årsmedeldygnstrafiken på väg 136 är enligt Trafikverkets NVDB 1000-2000 fordon per dygn. 
Trafiken är markant högre på sommaren och lägre på vintern på grund utav turismen i området. 

Närmaste busshållplats finns vid väg 136, ca 125 meter öster om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av Kalmar länstrafik, linje 101. 

Ölandsleden är en 40 mil lång cykelled som sträcker sig över hela Öland. Leden ansluter till 
Böda stationsväg från nordväst i höjd med Böda hotell och fortsätter sedan norrut på östra sidan 
av väg 136. Strax norr om Böda stationsväg finns en cykelpassage över väg 136. Den ökade 
trafiken till Böda hotell bedöms inte ha påverkan på Ölandsleden.

Sydöst om planområdet finns en alternativ infart till Böda Kronopark 2:114 som är planlagd för 
vägändamål men som inte har genomförts. Enligt detaljplanen föreslås att befintlig infart via 
Böda stationsväg fortsätter användas eftersom att den infarten redan är etablerad. Böda hotell 
har sin entré mot Böda stationsväg och att angöra norrifrån faller sig mer naturligt än att ansluta 
från byggnadens baksida. Böda stationsväg tillhör grannfastigheten Böda Kronopark 2:119, i 
dagsläget finns ett servitut som ger Böda Kronopark 2:114 rätt att nyttja vägen fram till allmän 
väg.

Buller
Regeringen har tagit fram en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden 
för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 m2 gäller att bullret 
inte bör överstiga 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Bullervärdena 
för bostadsbebyggelse överskrids inte vid dagens trafikflöden. Enligt Boverket omfattas inte 
hotellverksamhet av bullerkraven.

Den största orsaken till buller inom planområdet är trafiken från väg 136. Hotellet ligger ca 65 
meter från länsväg 136. Mellan vägen och hotellet finns även avgränsande bebyggelse vilket 
gör att miljökvalitetsnormer för buller vid hotellbyggnaden eller om byggnaden används för 
bostadsändamål inte bedöms överskridas och det finns förutsättningar för en god ljudmiljö.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Vid all ny 
exploatering är det viktigt att tänka på höjdsättning och ytavrinningen så att det inte blir problem 
med instängda områden.

Kartorna ovan visar vattnets avrinningsriktning samt platser där vatten samlas vid hög nederbörd. 
Inom planområdet finns det inte något lågområde med risk för vattensamling vid hög nederbörd. 
Strax norr om planområdet finns ett lågområde med risk för vattensamling, ytavrinningen inom 
planområdet bedöms inte rinna åt det hållet. Den huvudsakliga ytavrinningen  sker söderut-
sydväst. Nordöst om väg 136 finns en höjdrygg med några lågområden där vatten samlas vid 
hög nederbörd. I östlig-västlig riktning sträcker sig diken till för vattnets avrinning. Längre 
söderut sker ytavrinngen österut mot Bödabukten och slutligen Östersjön som är ytvattnets 
slutrecipient. 

På nästa sida syns en karta över höjdkurvor över området. Största delen av planområdet ligger 
på 8 meter över havet. Marknivån i norra delen av planområdet är något högre än i södra delen, 
9 meter över havet. Grannfastigheterna söder om planområdet ligger på samma höjdnivå som 
planområdet, 8-8,5 meter över havet. Grannfastigheterna öster och norr om planområdet ligger 
på en högre marknivå än planområdet, 9-10 meter över havet. In i planområdet kommer vatten 
från norr och öster. Ytavrinningen från planområdet sker söderut-sydväst. 

I dagsläget finns ingen kommunal dagvattenlösning på platsen, dagvattnet omhändertas genom 
markinfiltration. Vid framtida exploatering är det viktigt att dagvattnet omhändertas lokalt genom 
markinfiltration samt fördröjning då det saknas kommunalt ledningsnät. Det är även viktigt att 
beakta höjdsättning och ytavrinning så att det inte uppstår problem med instängda områden. 
Det finns flera sätt att hantera stora mängder ytvatten, ett sätt är att bygga fördröjningsmagasin 

Bild 7. Bilderna visar avrinning och instängda områden
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där stora mängder ytvatten kan magasineras vid behov. Dessa kan exempelvis utformas som 
slutna betongbehållare eller försänkta gräsytor. Då ytavrinningen sker söderut och fastighetens 
mark är lägre i den södra delen är det därför lämpligt att en fördröjningsyta tillskapas i den 
södra delen av planområdet. Det finns goda infiltrationsmöjligheter i marken och en försänkt 
gräsyta längs fastighetsgränsen i söder kan användas till avrinning för skyfall. Med en 
fördröjningsyta i planområdets södra del kan tillkommande mängd dagvatten från planförslaget 
omhändertas lokalt genom fördröjning och rening. En fördröjningsyta i planområdets södra del 
kan undvika att tillkommande mängd ytvatten rinner vidare söderut mot grannfastigheten. Det 
är fastighetsägarens ansvar att en fungerande dagvattenlösning tillkommer inom planområdet. 

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet. Borgholm Energi AB är 
huvudman för det allmänna nätet. 

Avfall
Borgholm Energi AB hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av nya bostäder är 
det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. sopbilar). Hushållsavfall 
hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. Förpackningsavfall och tidningar 
lämnas på återvinningsstation medan skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral. 
Närmaste återvinningscentral finns i Böda. Avfallshantering sker enligt Borgholms kommuns 
avfallsföreskrifter.
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Bild 8. Bilden visar planområdets höjd i förhållande till omgivningen
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El- och tele
Området är idag anslutet till el- och fibernät. BRS Networks har fiberledning inom området och 
E.ON har elledningar inom området. 

4� avvägningar enligt miljöbalken 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål som de är 
mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange föreskrifter angående mark, vatten, luft eller 
miljö, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljö. Planförslaget 
bedöms förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Undersökning
Vid detaljplaneläggning ska kommunen göra en undersökning om planens miljöpåverkan. En 
undersökning är den analys som görs för att avgöra om planen eller projektets förslag kan antas 
påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 
Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB enligt PBL 4 kap 34 §. Syftet är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I undersökningen beskrivs platsens 
miljöförutsättningar och motiverar ett ställningstagande för om planen kan förväntas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

Borgholms kommun har utfört en undersökning. Den samlade bedömningen är att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier. 
Undersökningen av miljöpåverkan är en del av planhandlingarna.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland är utpekat som riksintresse. Det 
är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska beaktas 
vid exploatering eller andra ingrepp i miljön. Planområdet är redan ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för riksintresset.

Öster om planområde ligger naturreservatet och Natura 2000-området Böda backar. Reservatet 
består av sanddynor och flygsandfält bevuxna med tallskog. En utbyggnad av hotellet bedöms 
inte påverka miljöförhållandena i Böda backar.

Nyckelbiotoper
Inom planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. Det har däremot förekommit 
rödlistade arter i form av Fransig Själkrökssvamp på närliggande fastigheter. Vid byggnation 
är det därför viktigt att inga ytor utanför fastigheten används till uppställning av maskiner eller 
liknande innan man har försäkrat sig om att man inte skadar växtlivet.
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Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken. I enlighet med detta har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Vattendirektivet innebär åtgärder som är riktade mot 
ett kommunalt ansvar i syfte att god status ska uppnås och behållas. Om statusen inte anges 
som god finns en angivelse för när god status senast skall uppnås. I normalfallet är denna 
tidpunkt senast 2015, men i vissa fall medges tidsförlängning till år 2021 eller 2027. Öland 
tillhör Vattenmyndigheten i Södra Östersjön. Exempel på objekt/markanvändning som kan 
påverka vatten negativt är förorenade områden, industrier och olika typer av markanvändning 
som åkrar och fruktodlingar. 

Planområdet har avrinning till N Ölands kustvatten (SE570000-170351). Vattenförekomsten är 
klassad som kustvatten med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, medan 
den kemiska statusen överallt överskridande ämnen klassas som god. Vattenförekomsten ska 
senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status. 

Grundvatten på platsen tillhör Bödaformationen (SE634943-157341). Vattenförekomsten har 
klassats som grundvatten med god kvantitativ och god kemisk status. 

Genomförandet av detaljplanen får inte påverka miljökvalitetsnormer negativt. I dagsläget 
kommer påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten från omgivande bebyggelse, till exempel 
tvätt av bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel samt dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor. Planförslaget innebär en liten tillkommande hårdgjord yta inom ett redan bebyggt område. 
Planförslagets omfattning är liten. Det finns ingen kommunal dagvattenlösning i området idag. 
Vattnet ska därför i så stor utsträckning som möjligt fördröjas och renas lokalt inom fastigheten. 
En fördröjningsyta i form av en sänkt gräsyta i planområdets södra del bedöms därför som 
lämpligt för att fördröja och rena tillkommande mängd dagvatten. Den tillkommande mängd 
dagvatten som planförslaget medför bedöms inte ha negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten.
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5� tidigare ställningstaganden enligt pbl

Detaljplan
Befintlig detaljplan för området fastställdes 1973. Fastigheten Böda kronopark 2:114 är reglerad 
för användning som hotelländamål med en byggnadsarea på 500 m2. Den del av fastigheten 
Böda Kronopark 2:119 som detaljplanen omfattar är planlagd för park eller plantering vilket 
inte överensstämmer med verkligheten.

Översiktsplan
Översiktsplan 2002 lyfter turismen som den viktigaste näringen i Böda. Kommunen lyfter inga 
förslag på att ändra den befintliga mark- och vattenanvändningen. Ny bebyggelse ska så långt 
som möjligt anpassas efter den befintliga miljön på platsen vad gäller placering utformning och 
färgsättning.

Servitut
Böda stationsväg tillhör grannfastigheten Böda kronopark 2:119. Det finns ett servitut som 
anger att Böda kronopark 2:114 har rätt att nyttja Böda stationsväg fram till allmän väg.

Bild 9. Utdrag ur befintlig detaljplanekarta från 1976.
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6� planförslaget och konsekvenser

plankarta

N=6349000

9,55

8,42

9,77

8,76

9,18

8,98

8,73

9,17

9,06

8,13

8,53

8,29

8,74

8,34

8,72

8,12

8,30

9,31

9,51

9,06

N=6349000

9,55

8,42

9,77

8,76

9,18

8,98

8,73

9,17

9,06

8,13

8,53

8,29

8,74

8,34

8,72

8,12

8,30

9,31

9,51

9,06

e1000

457.5

p1

2:21

2:115

2:20

2:114

2:18

2:170

2:22

2:119

2:137

Böda Kronopark

2:21

2:115

2:20

2:114

2:18

2:170

2:22

2:119

2:137

Böda Kronopark

T

2:21

2:115

2:20

2:114

2:18

2:170

2:22

2:119

2:137

N=6349000

N=6349100

9,77

9,55

9,18

8,98

8,76

8,73

9,17

9,06

8,13

8,53

8,29

8,42

8,34

8,74

8,72

8,12

8,30

9,31

9,51

9,06

14,80

15,72

12,99

14,69

13,40
16,34

12,44

13,77

12,43

12,39

12,94

16,52

15,01

13,46
12,10 8,48

8,51

8,72
8,74

8,48

8,64

8,52

8,39
8,44

8,58

8,86

8,70

9,5

8,5

8,5

8,5

8,
0

8,0

8,5

9,0

9,0

9,0

9,5

9,0

8,5

8,
0

8,5

8,
5

8,5

9,0

Böda Kronopark

45
9

O B

u1

n1

g1

g1

e240

g1

u1

B

Koordinatsysten i plan: Sweref 99 zon 1630
Koordinatsysten i höjd: RH 2000

Skala 1:1000

Mätklass: III

Ingenjör

M E T R I A
KALMAR 2019-05-09

Anders Johansson

Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning
Borgholm kommun, Kalmar län
GRUNDKARTA över Böda Kronopark 2:114 mfl

Dike

Häck
Stenmur
Vägkanter

Höjdkurva
10.6 Punkthöjd

Bostadshus
Uthus

Ägoslagsgräns
Staket

Brunn

BETECKNINGAR
Traktgräns
Fastighetsgräns

Lövskog resp. barrskog
Äng resp. åker. resp kärr

Lövträd resp. barrträd

Egenskapsgräns
Användningsgräns

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Böda Kronopark 2:114

Borgholm kommun Kalmar län

Granskningshandling

2019-06-28 Reviderad 2019-11-28

Plan- och byggenheten Borgholm kommun: Emma Karlsson
Ramböll: Ebba Östman, Hanna Irvenå och Pernilla Knutsson

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
KvalitetsprogramSkala: 

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500 A1

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tillfällig vistelseO

BostäderB

TrafikT

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e000 Största byggnadsarea i kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Högst 30% av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

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

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Allmänna och enskilda intressen
Fastigheten Böda Kronopark 2:114 bedöms lämplig för utbyggnad av hotellverksamhet. Den 
föreslagna detaljplanen innebär inte att någon ny mark tas i anspråk, utan att redan exploaterad 
mark vidareutvecklas inom befintlig verksamhet. Utvecklingen sker i enlighet med befintlig 
översiktsplan där kommunen lyfter turismen som den viktigaste näringen i området. Planen 
kommer att planläggas med placeringsbestämmelse p1 – byggnader ska minst placeras 4 meter 
från fastighetsgräns för att ny exploatering inte ska placeras för tätt inpå kringliggande fastigheter.  
Längs planområdets sydöstra del kommer marken att planläggas med prickmark 10 meter från 
fastighetsgräns för att fungera som buffertzon till närliggande fastighet. Prickmarken kommer 
även att planläggas som u-område eftersom det förekommer allmännyttiga underjordiska 
ledningar inom området.

Detaljplanen är flexibelt utformad med både O (Tillfällig vistelse) och B (Bostäder) för att 
kunna möta framtida utvecklingsbehov. Detaljplanen medger även T - trafik och B - bostäder 
för att planenliggöra den utveckling som skett i området. 

Gränser
Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. Linjerna på kartan är indelade i en 
hierarki. Dessa linjer anges som:

      Plangräns
      Användningsgräns
      Egenskapsgräns

   Egenskapsgräns och administrativ gräns

Plangränsen markerar gränsen för planområdet. En användningsgräns anger gränsen för 
markanvändningen (såsom bostäder, natur m.m.). Dessa områden är kopplade till en viss färg 
och bestämmelserna betecknas med stora bokstäver. En egenskapsgräns markerar gränsen för 
egenskapsbestämmelser och betecknas med små bokstäver eller symboler (såsom ledningar, 
nockhöjd m.m). En egenskapsbestämmelse upphör att gälla vid en korsande egenskapsgräns 
eller en användningsgräns. I de fall flera gränstyper sammanfaller är det endast den högsta i 
hierarkin som ritas ut på kartan. Detta gäller dock inte egenskapsgränser och administrativa 
gränser som ritas ovanpå varandra om de sammanfaller.

Användning av mark och vatten
Planområdet kommer planläggas med beteckningen OB samt B.

O Tillfällig vistelse
B Bostäder

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av hotellverksamhet. Fastigheten 
Böda Kronopark 2:114 planläggs därför med beteckningen O - tillfällig vistelse. För att skapa 
möjlighet för alternativ framtida markanvändning planläggs även fastigheten Böda Kronopark 
2:114 med bestämmelsen B - Bostäder. Bödaområdet utgörs till stor del av bostadsbebyggelse 
vilket gör att bostäder som kompletterande användning för Böda Kronopark 2:114 blir enhetligt 
med kringliggande bebyggelse. En liten del av fastigheten Böda Kronopark 2:119 planläggs för 
B - bostäder för att planenliggöra verkligheten. Idag nyttjas markområdet av fastigheten Böda 
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Kronopark 2:115. En planenlig användning ger möjlighet för framtida fastighetsregleringar.

T  Trafik

Böda stationsväg planläggs som T - Trafik för att möjliggöra införande av en gemensamhets-
anläggning för vägen samt för att planenliggöra användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e000  Största byggnadsarea i kvm
e240 och e1000 anger byggrätt i kvadratmeter och avgränsas av egenskapsgränsen samt den 
kombinerade egenskaps- och administrativa gränsen. Den totala byggnadsarean inom 
planområdet omfattar 1240 m2. Det innebär att en tillkommande bebyggelse på ca 500 m2 
möjliggörs. Anledningen till att bebyggandets omfattning begränsas är för att inte hela 
fastigheten ska kunna bebyggas och att markyta ska kunna användas som fördröjningsyta till 
dagvatten. 
  
  Marken får inte förses med byggnad
Inom områden som på kartan markerats med prickmark får byggnader inte uppföras. Detta 
gäller längs med planområdets södra och östra del där allmännyttiga underjordiska ledningar 
förekommer. Det södra området utgör även en buffertzon mellan fastigheterna Böda Kronopark 
2:114 och Böda kronopark 2:18, därför har något mer mark än vad som krävdes för ledningarna 
planlagts med prickmark. Områdena planläggs även som u-område. Det lilla området i den 
nordöstra delen av planområdet med användningen bostäder markeras med prickmark för att 
säkerställa att inga nya byggnader uppförs. 

  Högsta nockhöjd i meter 
Nockhöjden är reglerad i förhållande till befintlig bebyggelse. Ny tillbyggnad är tänkt att 
placeras så att den inte sticker fram bakom huvudbyggnaden sett från Böda stationsväg. 

  Största takvinkel i grader
Största takvinkel har reglerats till 45 grader för att vara enhetlig med befintlig bebyggelse.

Placering
p1   Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Planen regleras med placeringsbestämmelse p1 för att reglera byggnadens placering. Byggnader 
ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns för att behålla avstånd till bebyggelsen på 
kringliggande fastigheter.

Markens anordnande och vegetation
n1  Högst 30% av markytan får hårdgöras 
Planbestämmelsen innebär att högst 30% av markytan inom den kombinerade egenskaps- och 
administrativa gränsen får hårdgöras. I dagsläget finns ingen kommunal dagvattenlösning på 
platsen. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en fungerande dagvattenlösning inom 
planområdet. För att säkerställa att hela området inte hårdgörs och det fortsatt ska finnas 
möjlighet till markinfiltration har planen reglerats med n1- Högst 30% av markytan får hårdgöras. 
Det säkerställer tillsammans med utnyttjandegraden att inte hela fastigheten kan bebyggas och 
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hårdgöras. Inom planområdet finns det markyta kvar som kan användas för fördröjning av 
dagvatten. Då ytavrinningen sker söderut-sydväst samt att marken inom planområdet är något 
lägre i den södra delen av området är det lämpligt att placera en fördröjningsyta i planområdets 
södra del där dagvatten kan fördröjas och renas. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen den vinner laga kraft.

Markreservat
u1  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Inom området för markreservat får inte bedrivas verksamhet eller vidtas annan åtgärd som kan 
hindra eller försvåra bibehållandet av ledningar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 
upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 
försvåras. U-området har även försetts med prickmark - byggnad får inte uppföras.

Gemensamhetsanläggning
g1  Markreservat för gemensamhetsanläggning
Planen möjliggör att gemensamhetsanläggning upprättas för Böda stationsväg.

Illustrationsplan

Bild 10. Illustrationsplan.
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genomförandebeskrivning

Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det 
får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten är att den ska godkännas av kommunfullmäktige i samband 
med antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet.

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med detaljplanen för fastighet Böda Kronopark 2:114 är att anpassa planen till befintlig 
bebyggelseutveckling som skett under åren samt möjliggöra för en utbyggnad av hotellet. 
Användningen utökas också med bestämmelsen B - bostäder, vilket medför en mer flexibel 
användning av området. Detaljplanen syftar även till att planenliggöra den utveckling som skett 
i omgivningen.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
standardförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter finns i samrådsskedet 
samt i granskningsskedet.

Tidplan standardförfarande
Tid           Planprocess 
September 2019         Samråd
December 2019         Granskning
Februari 2020          Antag. av MBN
Mars 2020    Laga kraft

Tidsplanen kan komma att justeras under planprocessens gång. Detta beror på olika 
omständigheter, såsom tillkommande uppgifter som ej kan förutses vid planarbetets 
påbörjan. Kommunen kan inte påverka om planen blir överklagad. Uppskattning för tid av en 
lagakraftvunnen plan utgår från att planen ej överklagas.

Genomförande
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om bygglov, 
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen. 
Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El     E.ON
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Bredband   Brs Networks

Huvudmannaskap
Planområdet omfattas inte av allmän platsmark.

Tekniska frågor
Dagvatten
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det ska finnas en fungerande dagvattenlösning 
inom planområdet. Det finns flera sätt att hantera stora mängder ytvatten, ett sätt är att bygga 
fördröjningsmagasin där stora mängder ytvatten kan magasineras vid behov. Dessa kan 
exempelvis utformas som slutna betongbehållare eller försänkta gräsytor. Då ytavrinningen 
sker söderut-sydväst bör en fördröjningsyta tillskapas i den södra delen av planområdet. Det 
finns goda infiltrationsmöjligheter i marken och en nedsänkt gräsyta i planområdets södra del 
kan användas som uppsamling vid skyfall. 

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut och ledningsrätter
Säkerställande av allmänna ledningars rätt i planområdet har gjorts med u-område, vilket 
innebär att det skapas förutsättningar att bilda ledningsrätt. U-område innebär att området är ett 
markreservat för ledningar och inte får förses med byggnad.

Gemensamhetsanläggning
Planen möjliggör för bildande av gemensamhetsanläggning för fastigheterna Böda kronopark 
2:114 och Böda Kronopark 2:119. 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av fastighetsägaren till 
Lantmäterimyndigheten.

Fastighetsbildning
Vid planläggning av bostäder i hörnet av fastigheten Böda Kronopark 2:119, söder om Böda 
stationsväg, blir det möjligt för fastighetsägarna som nyttjar markbiten att fastighetsreglera. Det 
är först när planen vunnit laga kraft som en fastighetsreglering kan ske i enlighet med planen. 
Det är Lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. 

Ekonomiska frågor
Böda hotell är ägare till fastigheten Böda Kronopark 2:114. Fastighetsägaren bekostar 
framtagandet av detaljplanen. Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan fastighetsägaren till 
Böda Kronopark 2:114 och Borgholms kommun. Planavgift tas inte ut vid bygglovsskedet. 

Eventuella ändringar eller flyttningar av befintliga anläggningar eller ledningar bekostas av 
exploatören. 

Anslutningsavgifter
Respektive fastighetsägare bekostar eventuell utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
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