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Sammanfattning
Detaljplaneområdet utgör den södra delen av fastigheten Höken 8 som ligger i centrala 
Borgholm cirka 200 meter söder om Stortorget i Borgholm. Området utgörs idag av en bollplan 
samt en grusad yta som är uppställningsplats för kommunens fordon. Det finns ett behov av 
bostäder inom tätorten i Borgholm. Planförslaget möjliggör för bostadsändamål samt även 
centrumverksamhet och vård för att möta en framtida utveckling av området. Planförslaget 
möjliggör även för en gång- och cykelväg. 

april 15, 2019
Granskningskarta

 
1:8 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 [m]

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun

K
oordinatsystem

 S
W

E
R

E
F 99 16:30

Bild 1. Kommunkarta

Rälla

Borgholm

Löttorp

Köpingsvik

planområde

Bild 2. Översiktskarta



4

Dnr: 2017-270
Datum: 2020-01-31

Granskningshandling

Planbeskrivning för Del av Höken 8 

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 närmast 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. Dessa har sedan besvärsrätt vilket innebär att de som 
yttrat sig har rätt att överklaga antagandebeslutet. Om planen inte överklagas inom tre veckor 
från att antagandebeslutet har anslagits vinner beslutet laga kraft och planen börjar gälla.

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



Dnr: 2017-270
Datum: 2020-01-31

Granskningshandling

5Planbeskrivning för Del av Höken 8 

1� planens bakgrund och syfte
Planområdet har historiskt sett varit avsatt för plantering samt bäck för avrinning och 
omhändertagande av dagvatten och har senare planlagts för allmänt ändamål. Planområdet har 
inte bebyggts utan har istället präglats av tillfälliga användningar, som bland annat bollpan, 
lekplats, parkering och uppställning av byggbaracker. Området ligger geografiskt centralt i staden 
och det finns ett behov av bostäder i Borgholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
4 april 2017 att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en detaljplan för bostadsändamål för 
del av fastigheten Höken 8.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya attraktiva bostadslägenheter av varierad storlek 
samt ge möjlighet till centrumverksamhet och vård, till exempel i form av trygghetsboende. 
Ny bebyggelse placeras längs med gatan så att kvartersstrukturen förstärks men med ett 
visst avstånd för att bevara karaktären i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra 
gång- och cykelväg som en förlängning till den befintliga gång- och cykelvägen nordväst om 
planområdet. Planbestämmelserna har utformats med flexibilitet för att kunna möta en framtida 
utveckling inom området.

2� plandata
Fastigheten ligger i centrala Borgholm, cirka 200 meter söder om Stortorget. Planområdet 
avgränsas av Östra Kyrkogatan i väster, kommunens kontorsbyggnad och förrådsbyggnad i 
norr samt av Kungsgatan i söder. Öster om planområdet finns villabebyggelse. Planområdet 
består av en gräsbevuxen bollplan samt en uppställningsplats för kommunens fordon i grus och 
gräs. Fastigheten Höken 8 ägs av Borgholms kommun. Planområdet är cirka 1500 kvm.

april 15, 2019
Granskningskarta
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3� förutsättningar

Historik
Borgholms stad grundades 1816 och det var dess läge vid Kalmarsund nedanför Borgholms 
slott där Borgehamn låg som blev stadens utgångspunkt. Staden omfattas av en rutnätsplan 
med breda gator, regelbunden tomtstruktur, stort inslag av trädplanteringar samt återkommande 
utblickar mot Kalmarsund. Rutnätsplanen anlades 1817 och stadsplanens ursprung är bevarad 
i sin helhet. Ursprungligen bestod varje kvarter av fyra tomter. Tomterna har senare delats på 
längden och tvären,  men alltid rätvinkligt. 

Kvarteret Höken ligger precis söder om Badhusgatan och ingår inte i den ursprungliga och 
äldsta delen av stadsplanen från 1817. Kvarteret kom till som ett komplement vid en utvidgning 
som skedde söderut under 1880-talet, när stadens inre delar började vara fyllda. Den fullständiga 
rutnätsplanen som präglar dagens Borgholm uppkom med 1911 års stadsplan. Runt omkring 
kvarteret Höken återfinns många friliggande villor enligt trädgårdsidealet. Norr om kvarteret 
återfinns flerbostadshus från den ursprungliga stadsplanen. Tidigare gick det en bäck genom 
staden som ledde dagvatten från de östra markerna ut i Kalmarsund. I samband med att staden 
utvidgades fick bäcken en ny rak dragning tvärs genom kvarteret Höken och längs med 
Badhusgatan för att sedan mynna ut vid Strand hotell. Inom kvarteret Höken finns det en villa 
från tidigt 1900-tal. Den resterande delen av kvarteret har enligt historiska kartor inte varit 
avsatt för bebyggelse, utan för plantering tillsammans med bäckens dragning. Det var först med 
stadsplanens ändring under slutet av 1930-talet som den resterande delen fick användningen 
allmänt ändamål. 

Bebyggelse
Inom planområdet finns det idag ingen bebyggelse. I den norra delen av fastigheten Höken 
8 finns det två byggnader, en kontorsbyggnad i två plan samt en förrådsbyggnad i ett plan, 
båda uppförda under senare delen av 1900-talet. På angränsande fastighet, Höken 1, finns ett 
villahus med stil från badortsbebyggelsen i två plan. Majoriteten av omgivande villabebyggelse 
är mellan 2-2½ plan med sadeltak eller mansardtak. Bebyggelsen är enligt trädgårdsideal och 
härstammar från badortsepoken, jugendstilen och funktionalismen. Väster om planområdet 
finns Viktoriaskolan bestående av ett flertal byggnader. Viktoriaskolans huvudbyggnad är i 2½ 
plan och uppfördes under tidigt 1900-tal. Huvudbyggnaden och den så kallade Rytgervillan 
(norra skolgårdsbyggnaden) är av kulturhistoriskt intresse.

Bild 4. Borgholm 1817. Kvarteret Höken  
markerad med röd cirkel. 

Bild 5. Borgholm 1910. Kvarteret Höken markerad 
med röd cirkel.
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Trafik
Planområdet angränsar till Kungsgatan och Östra Kyrkogatan. Skyltad hastighet på Kungsgatan 
är 40 km/h. Den del av Östra Kyrkogatan som angränsar till planområdet är avstängd för biltrafik. 
Norr om fastigheten Höken 8 löper Badhusgatan. Skyltad hastighet på Badhusgatan är 40 km/h 
samt 30 km/h förbi Viktoriaskolan. Den största delen av trafiken i området sker till och från den 
kommunala parkeringen samt hämtning och lämning vid skolan. Den kommunala parkeringen 
kommer att flyttas och en stor del av trafiken i området kommer att minska. Den resterande 
delen av trafiken utgörs av boende i området. Längs med Östra Kyrkogatan och Badhusgatan 
finns det trottoarer på båda sidor om gatan. Längs med den västra delen av Kungsgatan finns 
det en gång- och cykelväg på vardera sida av gatan som är avskild med trädplanteringar från 
biltrafiken. Den östra delen av Kungsgatan saknar trottoarer. Från Tullgatan, som är belägen 
öster om planområdet, sträcker det sig en gång- och cykelväg mellan kvarteren som slutar 
där fastigheten Höken 8 tar vid. Historiskt har gång- och cykelvägen även sträckt sig genom 
fastigheten Höken 8 fram till Östra Kyrkogatan och Viktoriaskolan.

Bild 6. Bebyggelse längs Kungsgatan Bild 7. Viktoriaskolans huvudbyggnad från tidigt 
1900-tal

Historisk kartbild över det område som omfattar planområdet och omkringliggande kvarter. Planområdet markerat med röd streckad linje och 
den gamla vägen som sträcker sig från Tullgatan fram till skolan markerad med blå linje.  

Viktoriaskolan 

Bild 8. Historisk kartbild över området. Planområdet med röd streckad linje och den gamla  
gång- och cykelvägen som sträcker sig från Tullgatan fram till skolan med blå linje
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Närmaste busshållplats finns på Badhusgatan strax norr om planområdet och trafikeras av några 
skolskjutslinjer. Borgholms busstation finns drygt 500 meter norr om planområdet. Denna 
trafikeras av Kalmar länstrafiks samtliga busslinjer som går till och från Borgholm.

Borgholms kommun har tagit fram en parkeringsnorm (2017-09-18 §145) som anger en 
parkeringsnorm på 0,2-1,1 parkeringsplatser per lägenhet för flerbostadshus. Det aktuella 
projektets förutsättningar får sedan utifrån olika faktorer som bland annat bostadens läge, 
tillgång till service i närområdet och kollektivtrafikförsörjning anpassa behovstalet.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka frekvenser 
det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts för det. Mätvärden 
förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. Bokstaven A står för 
A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av det mänskliga örat, får större 
vikt vid en mätning. Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå 
och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett dygn. 

Den största bullerkällan i området är trafik från Badhusgatan som utgör en huvudgata i 
Borgholms tätort. I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik har en översiktlig 
bullerberäkning gjorts utifrån trafikmängd och hastighet på Badhusgatan, där bostadshus som 
överstiger 55 dBA vid fasad har markerats ut (dåvarande riktlinjer). Enligt beräkningen har 
bostadshusen inom fastigheterna Höken 1 och Duvan 1, 2, 3 värden som överstiger 55 dBA 
vid fasad. Det framgår inte hur mycket bullernivån överstiger 55 dBA. Beräkningen visar inga 
bostadshus söder om nämnda fastigheter som överstiger 55dBA vid fasad. Bostadshus som 
ligger i höjd med Viktoriaskolan längs Badhusgatan där hastigheten är 30 km/h är inte medtagna 
i beräkningen. 

Enligt förordningen om riktvärden för trafikbuller bör buller från väg- och spårtrafik inte 
överskrida nivåer enligt tabell på nästa sida.

Bild 9. Befintlig gång- och cykelväg sett österifrån.
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Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA
Ljudnivå utomhus vid 
bostadsbyggnadsfasad 601  -

Ljudnivå utomhus vid uteplats
i anslutning till bostad 50 702

1 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet 65 dBA. Om ljudnivå ändå överskrids bör
       • minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
 ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
       • minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
 ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasad.
2 Om ljudnivån ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Utifrån bullerberäkningen i den fördjupade översiktsplanen görs bedömningen att riktvärdena 
för trafikbuller inte överstigs inom planområdet. Planförslaget bedöms inte heller generera en 
så pass stor ökning av trafiken att bullerriktvärdena överstigs.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet ligger centralt i Borgholm med närhet till kommersiell och offentlig service. Precis 
väster om planområdet ligger Viktoriaskolan med förskola och årskurs 1-5. Strax söder om 
planområdet, cirka 100 meter, ligger Slottsskolan som har årskurs 6-9. Drygt 800 meter nordöst 
om planområdet ligger Borgholms hälsocentral och inom ett avstånd på cirka 400 meter nås 
mataffär. 

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består idag av en gräsbevuxen inhägnad bollplan och en grusad 
uppställningsplats för fordon samt en gräsyta längst österut. På den östra delen av planområdet 
finns det två träd samt buskage.

Bild 10. Vy över planområdet sett från Östra Kyrkogatan
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Fornlämningar
Inom planområdet finns det inga kända fornlämningar. Om man vid markingrepp skulle påträffa 
fornlämningar som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap. 5§ kulturmiljölagen (1988:950). 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närheten av planområdet har ett par 
enstaka radonmätningar genomförts som visar 0-55 becquerel per kubikmeter. Vid radonvärden 
som överskrider 200 becquerel per kubikmeter bör åtgärder vidtas. Det är inte ovanligt att 
radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis förhöjda värden. Anledningen är 
att radon sprider sig genom sprickor och håligheter i berggrunden via grundvatten och 
jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga radonhalter. Andra skifferarter har låga 
till normala radonhalter. I ett bälte längs med landborgskanten underlagras lerskiffern och 
kalkstenen av alunskiffer. Alunskiffern kan gå i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. 
Landborgskanten sträcker sig i nordsydlig riktning längs Ölands västra kust. Det finns därmed 
mindre risk för höga radonvärden på Ölands östra sida än på västsidan.

Planområdet ligger på Ölands västra sida i närheten av landborgskanten. Bedömningen är 
därmed att det kan finnas en förhöjd risk för höga radonhalter inom planområdet, även om 
uppmätta halter i närområdet är låga. Byggnation bör därför utföras radonsäkert.

Geologi
Planområdet täcks av sedimentärt berg bestående av vittringsjord, lera-silt. Marken inom 
planområdet har låg genomsläpplighet. Planområdet ligger relativt lågt 2,1-3,0 meter över 
havet. Det ligger inte inom riskområde som kan komma att översvämmas. Enligt en kartering 
över havsnära fysisk planering ligger området inte under 2,8 meter över havet. 

Bild 11. Landyta under 2,8 meter. Planområdet är 
markerat med svart 
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Översvämning
Planområdets marknivå ligger över Länsstyrelsens säkerhetsnivå för havsnära fysisk planering. 
Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på 
+ 2,8 meter. Kommunen följer Länsstyrelsens riktlinjer. 
 
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik har 
Borgholms kommun tagit fram riktlinjer för hur den höjda havsnivån ska hanteras i ett större 
perspektiv i rapporten ”Risk- och sårbarhetsanalys avseende klimatförändringars påverkan 
på tätorterna Borgholm och Köpingsvik” (DHI, 2014). Enligt rapporten befinner sig inte 
planområdet inom ett område med risk för översvämning från stigande havsnivå vid beräkning 
om högsta högvattenstånd om 100 år. I rapporten har även en beräkning av ytvattendjup vid 
framtida 100-årsregn gjorts. Planområdet har ett djup på >0,1 meter samt en mindre yta på >0,3 
meter. Beräkningarna har kategoriserats efter graden av olägenhet. 0,1-0,3 meters djup är den 
lägsta graden av olägenhet och innebär besvärligt att ta sig fram och att risk finns för skada.

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Längs 
omkringliggande gator om planområdet finns det idag dagvattenledningar. Dessa har sin 
slutrecipient i Kalmarsund. Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Inom planområdet sträcker det sig en dagvattenledning. Ledningen är en kulverterad 
ledning som härstammar från den historiska bäcken som tidigare har gått genom planområdet. 
Ledningen inom planområdet kommer att ledas om.  

Dagvattennätet i Borgholm har belastningsproblem vid vårflod och kraftiga regn. Nätet blir fullt 
redan vid inloppet (öster om väg 136) och kan inte samla upp vattenmängderna från stadens 
gator. Problemet är att vid inloppet finns det omgivande jordbruksmarker, vars avrinning sker 

Bild 12. Högsta högvattenstånd om 100 år. Gröna 
och röda byggnader inrymmer samhällsviktig 
verksamhet där röd är översvämmad och grön ej

 

DhI Sverige ab / emn/mrn/cer / 
http://seprojects/12802586/Deliverables/rSa_borgholm�docx 
uppdragnsnr: 12802586 
utskriftdatum: 2014-04-30 
 

7 

 
Figur 2-2.  Översvämmade områden vid beräknat högsta högvattenstånd om 100 år. Gröna byggnader inrymmer samhällsviktig verksamhet men är ej översvämmade. Svarta 

polygoner är övriga byggnader.  

Bild 13. Beräknad ytvattendjup samt konsekvenser 
på samhällsviktig verksamhet vid framtida 
100-årsregn (gula, orangea och röda byggnader). 
Gröna byggnader är ej översvämmade
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Figur 2-13.  Beräknat ytvattendjup samt konsekvenser på samhällsviktig verksamhet vid framtida 

100-årsregn, centrala Borgholm. Gröna byggnader inrymmer samhällsviktig verksamhet 
men är ej översvämmade. Svarta polygoner är övriga byggnader. 
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mot ledningsnätet. Vid vårflod eller kraftiga regn blir det därför fullt redan vid nätets inlopp och 
skapar problem med upptagning av dagvatten inne i staden. En konsekvens av detta kan leda till 
att det ansamlas stora mängder regnvatten inne i staden. Stor del av marken inom staden har låg 
genomsläpplighet, vilket gör att dagvattnet inte kan infiltreras på samma sätt som för mark med 
hög genomsläpplighet. Som lösning på problematiken föreslås det i rapporten ”Samhällsnära 
våtmarker” (Borgholms kommun, 2012) att dagvattnet ska infiltreras, fördröjas eller samlas upp 
lokalt i tätorten innan det släpps på det kommunala ledningsnätet.

Ledningsnätet vid planområdet är högt belastat och dagvattnet bör därför inte anslutas direkt 
till det kommunala dagvattennätet. Historiskt har det inte skett några översvämningar vid 
planområdet på grund av det överbelastade ledningsnätet. Marken inom planområdet har låg 
genomsläpplighet vilket försvårar markinfiltration. Vid kraftigt regn kan det finnas en risk att 
vatten ansamlas i området, om ledningsnätet är fullbelastat. Den ökade mängd dagvatten som 
hårdgjorda ytor medför ska omhändertas lokalt inom den egna fastigheten genom uppsamling, 
fördröjning och rening innan det kan kopplas på det kommunala dagvattennätet. Hur dagvatten 
ska omhändertas i planförslaget presenteras senare under planförslag på sida 23. 

In i planområdet rinner inte dagvatten från omgivningen, då det finns ledningar omkring som 
samlar upp det dagvatten. Angränsande fastigheters dagvatten rinner till angränsande gata där 
uppsamling sker i ledningsnätet. Dagvattnet inom planområdet rinner söderut mot Kungsgatan, 
till befintlig ledning. I ett större perspektiv sker ytavrinngen mot nordväst, till Kalmarsund. 
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Bild 14. De blå pilarna visar vilken riktning avrinning sker
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I ett större perspektiv pågår det för tillfället arbete med att förbättra dagvattenhanteringen i 
tätorten. Olika lösningar för fördröjning och rening projekteras och byggs idag för att åtgärda 
en del av belastningsproblematiken som ledningsnätet har. Detta sker söder om planområdet 
och löser en del av belastningsproblematiken kring ett större område söder om planområdet. 
Det pågår även arbete med anläggning och utvidgning av våtmarker öster om väg 136, vid 
dagvattennätets inlopp. Dessa är tänkt att fungera som utjämningsmagasin samt ett första 
reningssteg innan dagvatten rinner vidare mot tätorten och undvika att nätet blir fullt redan 
vid inloppet. Idag rinner mycket av dagvattnet från omkringliggande jordbruksmarker till 
våtmarken och senare till ledningen och skapar ett fullt nät redan vid inloppet. Med utvidgningen 
av våtmarken kommer detta vatten att fördröjas och inte orsaka ett fullt ledningsnät. Det gör i 
sin tur att ledningsnätet har större kapacitet för att ta upp mer av tätortens dagvatten. 

Ovanstående arbeten för dagvattenhanteringen som sker i ett större perspektiv har betydelse för 
det lokala omhändertagandet av dagvattnet inom planområdet. Detaljplanens omfång är liten 
och även om en åtgärd för omhändertagande av dagvatten tillkommer i planområdet återstår 
fortfarande den större belastningsproblematiken som Borgholms stads ledningsnät har. 

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ny 
tillkommande bebyggelse kan kopplas på det befintliga nätet. Det finns en brandpost utplacerad 
på Kungsgatan angränsande till planområdet. Brandposten har en kapacitet på 20 l/s.  

Avfall
Borgholms Energi AB hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av nya bostäder 
är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon. Hushållsavfall hämtas vid 
fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. Förpackningsavfall och tidningar lämnas 
på återvinningsstation medan skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral. Närmaste 
återvinningsstation finns i industriområdet Hammaren, cirka 900 meter nordöst om planområdet. 

El och tele
Skanova har markförlagda teleanläggningar i anslutning till planområdet. Dessa finns inte 
geodetiskt inmätta. IP only har markförlagda tele och fiberstråk strax norr om planområdet.
Borgholm Energi Elnät AB har ledningar angränsande till planområdet. Telia har markförlagda 
kablar och kanalisation som sträcker sig in i planområdet, dessa är inte inmätta och läget är 
osäkert. Den kabel som finns inom planområdet används ej idag och kommer att tas bort vid 
framtida exploatering. 
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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 
miljön, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljön. Planförslaget 
bedöms som 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 av planens miljöpåverkan. Undersökningen 
är gjord utifrån tidigare lagstiftning och benämns därför som behovsbedömning. Den samlade 
värderingen är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens 
kriterier. Behovsbedömningen bifogas planhandlingarna.

Riksintressen
Hela Öland utpekas som riksintresse för det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska 
beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön enligt Miljöbalken 4 kap 1-2§§ samt för 
obruten kust enligt Miljöbalken 4 kap. 3§. Bestämmelserna utgör inget hinder vid utveckling av 
befintliga tätorter eller lokalt näringsliv. Planförslaget ligger centralt i Borgholms tätort och är 
därmed ingen målpunkt för det rörliga friluftslivet. Planförslaget i detaljplanen bedöms därför 
inte påverka ovanstående riksintressen negativt. 

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården Borgholms slott och stad enligt 
Miljöbalken 3 kap 6§. Riksintressets utbredning omfattas av Borgholms stad och centrala 
delar samt av de bygder däromkring som präglas av Borgholms slottsruin, kungsladugården 
och det kungliga slottet Solliden. Planområdet ligger centralt inom stadens kvartersstruktur. 
Planområdet ingår inte i den ursprungliga och äldsta stadsplanen från 1817. Riksintresset 
som berör Borgholms centrala delar består av den rika bebyggelsen av 1800-talskaraktär 
samt dess historiska och visuella samband med Borgholms kungsladugård och slottsruin. 
Utmärkande för de centrala delarna av Borgholms stad är dess tomtstruktur, trädplanteringar 
samt återkommande utblickar mot Kalmarsund. För att undvika påtaglig skada på riksintressets 
värde är det viktigt att detta bibehålls i stadens centrala delar. Planförslaget i detaljplanen 
möjliggör för en förtätning centralt i Borgholm inom befintlig tomtstruktur. Placering av ny 
bebyggelse följer omgivningens avstånd till bland annat gata. Bebyggelsens höjd är reglerad 
till tolv meter i nockhöjd för att fortsätta låta Viktoriaskolans huvudbyggnad dominera i höjd. 
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Planförslagets höjd är något högre än den omgivande villabebyggelsen, men sammanfaller 
väl med bebyggelsen inom kvartersstaden som finns strax norr om planområdet. Under 
bebyggelsens omgivningspåverkan presenteras planförslagets konsekvenser på omgivningen 
där även illustrationer visar planförslaget i förhållande till omgivningen. Utifrån de framtagna 
illustrationerna gör kommunen bedömningen att planförslaget inte påverkar omgivningen 
negativt och inte inverkat negativt på riksintresset för kulturmiljövården. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd eller av det utökade strandskyddet. 

Förorenad mark
Inom planområdet finns det inga kända föroreningar. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grundlades i 
ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser och direktivet 
ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk 
lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, sjöar, vattendrag och 
kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt inlands- kust och grundvatten ska 
ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda 
fall till 2027. 

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landskapet 
avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön påverkas 
i större eller mindre omfatting inom ett avrinningsområde. Vattnet i planområdet rinner ut till 
Kalmarsund. 

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår i M 
n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 
status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten med överstigande 
gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största delen kvar i bottensedimentet. 
Det finns därmed risk för att god kemisk status inte uppnås till 2021. Den ekologiska statusen 
för Kalmarsunds utsjövatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk 
status till 2021. Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god 
status i kustvattnet. Övergödning är ett miljöproblem i Kalmar läns kust såväl som i egentliga 
Östersjön. Åtgärder behöver genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås 
till 2027. 

Planområdet ingår i grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-
154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder upp till Vannborga i 
norr. Kvalitetskraven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen 
ska vara god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status för Mörbylånga-Borgholms 
kalkberg är klassade som goda. Bedömningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. 
Bedömningen visar att grundvattenförekomsten bedöms klara god kemisk status till 2021. Men 
att det finns risk att god kvantitativ status inte uppnås till 2021 på grund av låg årsnederbörd 
med låga grundvattennivåer och uppståndelsen av vattenbrist vid längre och sammanhängande 
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perioder med nederbördsunderskott. 

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, till exempel tvätt av 
bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 
Planförslaget innebär en tillkommande hårdgjord yta inom ett redan tätbebyggt område.  Marken 
inom planområdet har idag låg genomsläpplighet. Planförslagets omfattning är relativt liten 
och den tillkomna mängden dagvatten som planförslaget medför ska omhändertas inom den 
egna fastigeheten. Dagvatten ska samlas upp, fördröjas och renas innan det kan kopplas på det 
kommunala ledningsnätet. Det är upp tillfastighetsägaren att se till att det finns en fungerande 
dagvattenlösning på platsen. En del av marken inom planområdet ska bestå av genomsläpplig 
beläggning med möjlighet till infiltration där ett magasin under mark ska vara placerad för att 
samla upp, fördröja och rena dagvatten innan det kopplas på till det kommunala ledningsnätet. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte har en negativ påverkan på MKN för vatten. 
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5� tidigare ställningstaganden enligt pbl

Detaljplan
Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för del av Borgholms stad (08-BOR-
72), fastställd 1938-10-28. Stadsplanen medger kvartersmark avsedd för allmänna ändamål 
samt mark som ej får bebyggas längs med Östra Kyrkogatan. Kvartersmarken är avsedd för 
öppet byggnadssätt. 

Översiktsplan
Området redogörs inte detaljerat i den kommuntäckande översiktsplanen (2002). Översiktsplanen 
för Borgholms kommun anger att ”Ny bebyggelse bör så långt möjligt anpassas till den 
befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning”. I den fördjupade 
översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik (2019) är området utpekat som utredningsområde 
för bostäder och verksamheter där det finns utrymme för en mer effektiv markanvändning. 
Planförslaget bedöms således stämma överens med översiktsplanens intentioner. 

Bild 15. Gällande detaljplan för fastigheten Höken 8.
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6� planförslaget och konsekvenser

plankarta
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GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

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

GÅNG Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

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

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

D Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 50% Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

b1
Endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras, PBL 4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

Placering

p1
Byggnad ska placeras minst 4 meter från gata, PBL 4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §
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Anders Johansson
Ingenjör
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Bebyggelse
Planförslaget medger användningen bostäder (B) för att möjliggöra en förtätning av 
kvarteret med bostadslägenheter. Användningen bostäder kombineras med två andra 
användningsbestämmelser för att skapa en flexibel detaljplan. Planen medger även centrum (C) 
och vård (D) för att möjliggöra en kombination av användningar inom planområdet. Exempelvis 
kan bottenvåningen i byggnaden användas för centrumändamål vid behov och resterande för 
bostäder eller vård. Anledningen till att flera användningar kombineras i detaljplanen är för att 
skapa en flexibel detaljplan centralt i Borgholm som kan möta framtida utvecklingsbehov. 

Ny bebyggelse ska utformas så att tillhörande komplement till användningen, såsom teknikrum, 
miljöhus och parkering, ska kunna rymmas inom den egna fastigheten. Planförslaget ligger 
centralt i Borgholm med närhet till service och goda kollektivtrafikförbindelser. Parkeringsantalet 
kan med fördel anpassas till ett lägre behovstal på grund av planområdets lokalisering. 
Tillskapandet av parkeringsplatser inom fastigheten ska utgöras av genomsläppligt underlag 
eller fördröjande markbeläggning för att möjliggöra för infiltration av dagvatten. 

Bebyggandets omfattning 
I plankartan har en bestämmelse om största byggnadsarea av fastighetsarean inom 
användningsområdet satts för att begränsa bebyggelsens omfattning. Planbestämmelsen 
medger att största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Utnyttjandegraden är begränsad för att inte hela ytan ska bebyggas. Planbestämmelsen är 
betecknad med e1 i plankartan.

Höjden på bebyggelsen är reglerad med planbestämmelsen högsta tillåtna nockhöjd och är 
markerad med en figur på plankartan samt en siffra för maximal nockhöjd. Nockhöjden är 
reglerad till 12 meter för att möjliggöra att ett flerbostadshus kan uppföras i två och en halv 
våning alternativt tre våningar. Omgivande bebyggelse varierar mellan två-två och en halv 
våningar. Viktoriaskolans huvudbyggnad  utgör den högsta byggnaden i närområdet med två 
och en halv våning och en nockhöjd på cirka 13,9 meter. Skolbyggnaden utgör en riktlinje för 
den framtida bebyggelsens höjd i planförslaget. Nytillkommande bebyggelse med 12 meter i 
nockhöjd bedöms passa in i omgivande bebyggelse. En byggnad i två våningar med en indragen 
våning blir inte lika påtaglig i omgivningen som ett trevåningshus med tak.

En planbestämmelse som anger minsta takvinkel har satts som anger att bebyggelsens tak ska 
vara minst 27 grader. Planbestämmelsen är markerad med en figur på plankartan samt en siffra 
för minsta takvinkel i grader. Minsta takvinkel har reglerats för att undvika att bebyggelse 
med platt tak uppförs samt för att passa in med omgivande bebyggelse som har blandade 
takvariationer, bland annat sadeltak och mansardtak. En bestämmelse om minsta takvinkel ger 
möjlighet till en större flexibilitet och förändringsmöjlighet i efterhand. 

En planbestämmelse om att marken inte får förses med byggnad har satts i plankartan längs 
med planområdets östra gräns. Planbestämmelsen visas med prickar i plankartan. Prickmarken 
reglerar bebyggandet omfattning genom att begränsa markens utnyttjande. Prickmarken sträcker 
sig fem meter från planområdets östra gräns in i planområdet. Andra anläggningar än byggnader, 
som bland annat parkeringsplatser eller staket får anläggas på prickmarken. Anledningen till att 
prickmark har satts i plankartan är för att begränsa nytillkommande bebyggelse och minska 
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dess påverkan på fastigheten öster om samt visa att marken i planområdets östra del inte är 
lämpad för byggnation.

Placering 
För att undvika att bebyggelsen placeras i gräns med gatan har en placeringsbestämmelse som 
anger att bebyggelsen ska placeras minst 4 meter från gatan angetts i planen. Bestämmelsen 
betecknas med p1 i plankartan. Planbestämmelsen har satts för att bibehålla den karaktär som 
finns i området samt för att ny byggnation inte ska bli allt för påtaglig. Byggnaden norr om 
planområdet har idag ett avstånd på 4 meter till gatan, varpå nytillkommande bebyggelse bör 
bibehålla samma avstånd. Kungsgatan som ligger söder om planområdet är relativt smal och för 
att inte den nya bebyggelsen ska bli allt för påtaglig gäller även placeringsbestämmelsen om ett 
minsta avstånd på 4 meter här.

Utförande
För att styra hur mycket av marken inom planområdet som får hårdgöras används en 
planbestämmelse som reglerar andelen hårdgjord yta. Planbestämmelsen är betecknad med 
b1 i plankartan. Andelen markyta som får hårdgöras inom användningsområdet är reglerat 
till 60%. Det innebär att ytterligare mark utöver den tillåtna byggnadsarean kan hårdgöras. 
Det möjliggör bland annat för att eventuella entréer till byggnaden kan vara uppförda med ett 
hårdgjort material för att säkerställa tillgängligheten till byggnaden. Det finns en stor andel 
yta kvar inom användningsområdet som inte får hårdgöras, men där parkeringsplatser med 
genomsläpplig beläggning kan anläggas. Anledningen till att andelen hårdgjord yta styrs i 
planen är för att säkerställa att inte hela planområdet omvandlas till en hårdgjord yta utan att ytor 
med genomsläpplig beläggning finns kvar som kan omvandlas till ytor för dagvattenhantering. 
För att planområdet ska kunna inrymma parkeringsplatser till en relativt hög exploatering kan 
inte parkeringsytan hårdgöras. I samband med att en parkering med genomsläpplig beläggning 
uppförs är det lämpligt att förbättra markens infiltrationsförmåga. 

Bebyggelsens omgivningspåverkan
Kartillustrationen till höger illustrerar ytan för nytillkommande bebyggelse enligt planförslag 
(röd) i förhållande till tomtstrukturen (svart streckad linje), utblickar (svarta pilar) och 
befintliga trädplanteringar (grön prickad linje) i staden. I omgivningen av planområdet finns 
det mycket villabebyggelse som har en relativt låg skala och höjd. Väster om planområdet 
finns Viktoriaskolan och norr om finns kvartersstaden. Bebyggelsen inom kvartersstaden 
och Viktoriaskolan är större i jämförelse med villabebyggelsen, både i skala och höjd. 
Planområdet är beläget mellan dessa olika bebyggelsestrukturer. Nytillkommande bebyggelse 
enligt planförslaget håller samma avstånd till gata som ovanliggande byggnad inom samma 
kvarter. Planförslaget bedöms inte bryta stadens raka gator, tomtstrukturer, trädplanteringar 
eller utblickar mot Kalmarsund. Planförslaget innebär en förtätning inom ett redan etablerat 
kvarter som är avgränsat av raka gator. Det bedöms förstärka kvarterets struktur och förlänga 
kvartersstaden. 

Borgholms slottsruin, Kungsladugården och Vasahuset är markerade i illustrationen. Från 
planområdet till Borgholms slottsruin är det cirka 1 km fågelväg. Idag går det inte att skymta 
Borgholms slottsruin från planområdet. 
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Bild 16. Illustrationsplan över planområdets omgivning
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Viktoriaskolans huvudbyggnad dominerar i höjd i området och ska i fortsättningen göra 
detta. Planförslagets nockhöjd är reglerad till 12 meter och överstiger inte Viktoriaskolans 
huvudbyggnad. Nytillkommande bebyggelse enligt planförslag har samma höjd som intilliggande 
flerbostadshus och kontor inom kvartersstaden. Sektionen nedan illustrerar möjlig tillbyggnad 
enligt planförslaget (röd byggnad) i förhållande till omgivande bebyggelse. Planförslaget är tolv 
meter i nockhöjd och har ungefär 27 grader i takvinkel. Omgivande bebyggelse visar ungefärlig 
nockhöjd utan takvinklar. Längst till vänster i sektionen skymtas Slottsskolans idrottshall och 
längst till höger syns flerbostadshus och kontor inom kvartersstaden. 

Exploateringsgraden är begränsad för att inte en ny byggnadskropp ska bli för dominant i 
området och inverka negativt på riksintresset. Riktmärke för nytillkommande bebyggelse har 
varit den kontorsbyggnad som finns inom fastigheten idag. Nytillkommande bebyggelse enligt 
planförslaget överstiger inte denna i exploateringsgraden. 

Utifrån de illustrationer och volymskisser som visar bebyggelsens placering, skala och höjd 
enligt vad som är möjligt i planförslaget, gör kommunen bedömningen att planförslaget inte 
påverkar omgivningen negativt.

Viktoriaskolan

Planförslag

Bild 17. Sektion över planförslag (röd byggnad) samt omgivande bebyggelse

Bild 18. Volymskiss. Området från sydöst.
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Trafik
In- och utfart till planområdet föreslås ske via Kungsgatan då den del av Östra Kyrkogatan som 
angränsar till planområdet är avstängd för biltrafik. I och med att den parkering som finns inom 
planområdet idag kommer att flyttas, görs bedömningen att trafiken till och från området är 
begränsad utifrån planförslaget.

Gång- och cykelväg
Planförslaget möjliggör för gång- och cykelväg i den norra delen av området som ansluter 
till den befintliga gång- och cykelvägen i öster samt till Östra Kyrkogatan i väster. Gång- och 
cykelvägen är markerad med CYKEL GÅNG i plankartan och har en bredd på tre meter. Gång- 
och cykelvägen som löper längs med fastigheten Höken 3 har en bredd på fyra meter. Detta för 
att ta höjd för ett eventuellt avstånd till den befintliga garagebyggnaden. Gång- och cykelvägen 
ansluter till allmän platsmark i både öster och väster där Borgholms kommun är markägare. 
Planförslaget medger att kommunen är huvudman för den planerade gång- och cykelvägen. 
Idag är Östra Kyrkogatan avstängd för biltrafik och gång- och cykelvägens anslutning dit 
bedöms vara säker. 

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsförsörjning
Nytillkommande bebyggelse föreslås anslutas till det kommunala VA-nätet som har kapacitet 
för planerad byggnation. 

Dagvatten
Planförslaget innebär att en hårdgjord yta skapas. Marken inom planområdet har idag 
låg genomsläpplighet vilket innebär att infiltrationsmöjligheten för dagvatten är låg. Den 
hårdgjorda ytan som tillskapas med planförslaget innebär därmed inte en stor förändring 
jämfört med dagens situation över möjligheten för dagvatten att infiltreras i marken. Dagvattnet 
ska omhändertas inom den egna fastigheten innan det kan kopplas på det kommunala 
ledningsnätet. Planbestämmelsen om maximal hårdgjord yta, största tillåtna byggnadsarea samt 
placeringsbestämmelse har tillsatts i planen för att säkerställa att inte hela fastigheten bebyggs och 

Viktoriaskolans huvudbyggnad

Planförslag

Viktoriaskolan
Viktoriaskolan

Kontorsbyggnad

Bild 19. Volymskiss. Området från nordväst.
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hårdgörs, utan att det finns yta kvar där åtgärder för dagvattenhantering kan ske. Bestämmelsen 
om maximal hårdgjord yta gör att en tillhörande parkering ska uppföras med genomsläpplig 
beläggning där markfyllanden kan bytas ut eller fyllas upp med mer genomsläppligt material 
för att öka infiltrationsmöjligheten i marken. För att även kunna samla upp, fördröja och rena 
dagvattnet ska även en uppsamlingsyta för dagvatten i form av ett magasin tillskapas under 
parkeringsytan så att dagvatten kan samlas vid kraftiga skyfall och sedan fördröjas och renas 
innan det kopplas på det kommunala ledningsnätet. Fördröjningen av dagvatten kan anslutas till 
befintliga ledningar som finns i gatan söder om planområdet eller strax norr om planområdet. 
Det skulle möjliggöra för en bättre dagvattenhantering än vad som finns i området idag. Den 
planerade byggnationen förväntas inte att förorena dagvattnet. Det är fastighetsägarens ansvar 
att det finns en fungerande dagvattenlösning på platsen. 

Inom planområdet finns det en dagvattenledning. Ledningen kommer att ledas om av huvudman 
för VA. Ledningsrätt behöver därmed inte säkerställas med u-område. 

Uppvärmning
Fjärrvärme finns i omkringliggande fastigheter och kan kopplas på eventuellt nytillkommande 
bebyggelse inom planområdet.

Avfall
Avfallshantering sker på egen fastighet och utformningen av fastigheten behöver anpassas till 
att ge god tillgänglighet vid avfallstömning. Avfallstömning föreslås ske via Kungsgatan.

Medverkande tjänstemän
Kommunledningsförvaltningen

Emma Karlsson  Magnus Karlsson  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöstrateg   Plan- och byggchef 

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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Bild 20. Illustration över dagvattenhantering
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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 i samband med antagandet av detaljplanen. 
Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet.

Sammanfattning av detaljplanen
Detaljplaneområdet utgör den södra delen av fastigheten Höken 8 som ligger i centrala 
Borgholm cirka 200 meter söder om Stortorget i Borgholm. Området utgörs idag av en bollplan 
samt en grusad yta som är uppställningsplats för kommunens fordon. Det finns ett behov av 
bostäder inom tätorten i Borgholm. Planförslaget möjliggör för bostadsändamål samt även 
centrumverksamhet och vård för att möta en framtida utveckling av området. Planförslaget 
möjliggör även för en gång- och cykelväg.

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 
Oktober 2019  Samråd
Mars 2020  Granskning
Maj 2020  Antag. av MBN
Juni 2020  Antag. av KF

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 fem år från den dagen den vinner laga kraft.

Tid   Process
2020  Lantm.-förrättning
2020-2025  Ombyggnad

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. 
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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  Borgholm Energi AB
El     Borgholm Energi Elnät AB
Fjärrvärme   Borgholm Energi AB
Tele    Skanova
Fiber    IP Only

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken (gång- och cykelvägen). Kommunen 
ansvarar därmed för iordningställande och förvaltning av den allmänna platsmarken inom 
planområdet. 

Tekniska frågor
Dagvatten
Omhändertagande av dagvatten sker inom den egna fastigheten, inom kvartersmark. Borgholms 
Energi ansvarar för ledningsanslutningar till kvartersgräns. Det är fastighetsägaren ansvar 
att det finns en fungerande dagvattenlösning inom fastigheten. VA-huvudman ansvarar för 
genomförandet av att den dagvattenledning som finns inom planområdet flyttas och får en ny 
sträckning. Fastighetsägaren bekostar en flytt av dagvattenledningen. Den fördröjning som 
behöver skapas för planens genomförande ligger på fastighetsägarens ansvar. En lämplig åtgärd 
är att skapa ett magasin under en parkeringsyta där vatten kan samlas, fördröjas och renas innan 
det släpps på den kommunala ledningen. Parkeringen ska ha genomsläpplig beläggning och i 
samband med att parkeringen iordningställs behöver mer genomsläppligt material läggas ned 
för att öka infiltrationsmöjlighen i marken. Anslutningsmöjligheter finns både söder och norr 
om planområdet.

El och tele
Inom planområdets sydvästra del finns en kabel utan användning som måste flyttas för att 
genomföra en eventuell exploatering. Exploatören bekostar en flytt av ledningen.

Exploatören har även ansvaret för flytt av övriga ledningar inom fastigheten till följd av 
exploateringen. 

Borgholms kommun renhållningsföreskrifter ska beaktas vid projektering. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med planen. 
Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det Lantmäteriet som genom 
lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. Kvartersmarken i planförslaget är 
avsedd för avstyckning och är tänkt att bilda en fristående fastighet. Den allmänna platsmarken, 
gång- och cykelvägen, ägs av kommunen idag och kan styckas av och ingå i Borgholms kommun 
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större fastighet, Borgholm 11:1, där övriga gator i staden ingår. Planområdet angränsar till 
fastigheten Borgholm 11:1 i både väster och öster där gång- och cykelvägen ansluter. Att stycka 
av och fastighetbilda gång-och cykelvägen med fastigheten Borgholm 11:1 skapar möjlighet 
för framtida försäljning av den resterande fastigheten Höken 8. 

Ekonomiska frågor
Borgholms kommun ansvarar och bekostar framtagandet av detaljplanen. Planavgift ska tas ut 
vid bygglovprövning enligt Borgholms kommun gällande taxa. 

Flytt av ledningar, dagvattenledning och telekabel, kan medföra kostnader för exploatören.

Kommunen avser att teckna markanvisningsavtal med framtida exploatör om exploatörens 
åtagande. Kostnaden för detaljplanen regleras inte i avtalet utan planavgift ska tas ut vid 
byggslovsprövning.

Anslutningsavgifter
Fastighetsägaren bekostar en påkoppling till det kommunala va-nätet. Anslutningsavgifter tas 
ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.

Medverkande tjänstemän
Kommunledningsförvaltningen

Emma Karlsson Alexander Sundstedt   Julia Hallstensson
Planarkitekt  Mark- och exploateringsstrateg  Mark- och exploateringsstrateg
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