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Bild 1: Försättsblad  Vy från området norr ut mot 
kvarnen

Bild 2 nedan: Flygfoto taget från söder



1.1 Bakgrund & Syfte
Bakgrund
Det finns ett behov av mark för nya bostäder i 
lämpliga lägen i Borgholms kommun. 
I Sandvik finns ett positivt planbesked gällande en 
fastighet strax söder om Sandviks kvarn. 
Intentionen med denna mark är att kunna stycka av 
tomter för bebyggelse. Fastigheten heter Legenäs 
1:39. Detta är ett område på ca 3 hektar som består 
av betad alvarmark uppe på klinten öster ut där 
bebyggelsen övergår i natur. Positivt planbesked 
gavs 2013. 
Detta planprogram för Legenäs 1:39 är ett första 
steg för att utreda möjligheten till en eventuell de-
taljplan här. Planprogrammet går nu ut på samråd.
I planprogrammet infogas en plankarta. En under-
sökning av betydande miljöpåverkan i planarbetet 
bifogas även.

Syfte
Syftet med planprogramet är att studera förutsätt-
ningarna för bostadsbebyggelse med en omfattning 
på totalt ca 15-20 enbostadshus inom området. 
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Förutom fastighetsägarna så finns även ett intresse 
från kommunen om att utforska möjligheterna för 
en eventuell exploatering av kommunalägd mark 
som angränsar söder ut. 

1.2. Planområdet 
Läge: Programområdet är beläget på klinten i den 
sydöstra delen av Sandviks tätort, väster om den 
södra infarten till Sandvik från väg 136. 

1.3 Markägoförhållanden
Planprogram-området är privatägt (Legenäs 1:39) 
där två delägare har delat området i en nordlig och 
en sydlig del. Båda parter är intresserade av att en 
detaljplan kommer till stånd och ägaren till det syd-
ligt belägna området är intresserad av en exploate-
ring - och fastighetsindelning snarast möjligt.
 Dikt an mot området söder ut ligger dessutom 
kommunalägd mark (Persnäs - Sandvik 1:1) där 
det alltså kan bli  möjligt för kommunen att avyttra 
cirka 5-6 fastigheter.

Bild 3:Översikt Sandvik, 
skala 1:7000
Fastigheten Legenäs 1:39 
markerad i orange kulör

mars 5, 2020
Granskningskarta
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2.1 Sandviks historia
Området är rikt på fornminnen. Alldeles sydväst 
om området, längs kalkstensbranten, har man 
funnit fornminnen i form av ett flertal gravfält och 
rester av stensättningar.  
Ytterligare något söder ut ligger Knisa mosse med 
mängder av rester av husgrunder och hägnadsys-
tem från förhistorisk tid. 
När man omkring 1870 anlade ett ångslipverk på 
Stenninge utmark, ovanför den lilla hamnbukten 
som Sandvik utgjorde, så börjar orten utvecklas. 
Det som från början var ett litet fiskeläge blev till 
utskeppningshamn. 
Den stenfabrik som startats upp fick ny ägare 
1872 och det var Johan Gustav Hammarstedt som 
byggde upp Ölands Mekaniska Stenhuggeri.
En provisorisk men djupare hamn byggdes vid den 
här tiden i Sandvik och ett samhälle kring hamnen 
började byggas upp av inlånade stenarbetare från 
bland annat Kinnekulle och Stockholm.

2.2 Dagens Sandvik
När man ser Sandvik ur ett bebyggelseperspektiv 
är den lilla fiskebyn - som sedermera blev ett sten-
industrisamhälle - en liten tätort som har växt fram 
mycket organiskt. Idag har byn blivit ett sommar-
paradis för semesterfirare. Till samhällets befintliga 
bostadsbestånd finns idag även en del nyare till-
skott. Inte minst i samhällets norra delar kan man 
se bostäder av samtida karaktär, och i söder finns 
sommarhus som tillägg. De utgör idag alla en del 
av samhällets struktur. 
Den milsvidda utsikten över Kalmarsund och fast-
landet är slående, inte minst uppifrån klinten.
Det som idag utgör Sandviks gemytliga sommar-
hamn är alltså ursprungligen det fiskeläge som idag 
mest fungerar som gästhamn med 40-talet platser 
och parkeringsplats även för husbilar. 
Med gästhamn, parkeringsplats, en fin badstrand, 
en av världens största kvarnar och god service är 
Sandvik alltså ett populärt turistmål med mycket 
liv och rörelse sommartid. 
Hamnorten Sandvik har till viss del övertagit 
Södviks roll som centralort i socknen, inte minst 
sommartid. 
Med mataffär, som också är post- och systembo-
lagsombud och med fyra restauranger under som-
marmånaderna, finns ett gott utbud. Båtgästerna är 
många i hamnen då.

Sandvik är ett av de områden, som tidigare nämnts,  
där man bygger nytt i socknen. Sandviks klint är 
alltså ett exempel på det, där gammal bruksmark 
blivit till område med bebyggda fastigheter, och 
med utsikt över havet.

  3. PLANFÖRHÅLLANDEN

3.1 Detaljplan
Dagens aktuella markområde angränsar bland 
annat till en detaljplan från 2003 här i den södra 
delen.
Man kan se det aktuella området som ett naturligt 
tillägg - ytterligare en årsring - till den bebyggelse 
som tillkommit under senare år. Alldeles öster om 
planområdet ligger fastigheten Persnäs 10:1 där 
dagens lilla flygplats ligger med placering söder 
om aktuellt område. 
Det man kan säja om en kommande detaljplan är 
att denna måste hantera dagvattenfrågan för den 
tillkommande bebyggelsen.

3.2 Översiktsplan
Dagens Översiktplan är från 2002
 I gällande översiktsplan för Borgholms kom-
mun   finns inga närmare rekommendationer för hur 
bebyggelseutvecklingen ska ske inom tätorten, men 
den beskrivs som en tillgång.
Man skriver också att tillkommande bebyggelse så 
långt som möjligt bör anpassas till den befintliga 
miljön på platsen vad det gäller placering, utform-
ning och färgsättning. 
Stor hänsyn ska därför tas till omgivande kultur-
miljövärden samt att ny bebyggelse ska få en god 
gestaltning med hänsyn till att området ligger inom 
riksintresse för kulturmiljö.

3.3 Miljöbedömning
Vid upprättande av detaljplaner skall bestämmelser 
i 6 kap 11-18 och 22 §§ Miljöbalken tillämpas, om 
planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan 
som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Det ställs inga 
krav på att även planprogram ska miljöbedömas.
Undersökning av betydande miljöpåverkan för 
planområdet som redovisar om ifall planen kan   
utgöra en betydande miljöpåverkan har upprättats 
av Borgholms kommun.
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direkt på alvarmarken. 
Såhär under tidig vår är det svårt att se att en flyg-
plats existerar, men här ligger ”Flygplats Sandvik” 
som för övrigt hette ”Mellanlanda” förrut.

Enligt Luftfartsverket sker här ett antal start, - och 
landningar sommartid, främst i juli och halva au-
gusti, när området inte är vattensjukt. Uppgifterna 
går isär men omkring 10-12 mindre propellerplan lär 
komma för landning och start under tidsperioden. 
På avstånd kan man ana några markeringar för land-
ningsbanan.
 
4.2 Teknisk försörjning
Området ligger i anslutning till kommunalt VA-nät.

Riksintresse för rörligt friluftsliv bedöms inte påver-
kas negativt då förslaget innebär en utveckling av 
tätorten. 
Riksintresset för obruten kust gäller även här. 
Se vidare text i kapitel 8. 
Kuststräckan här kallas ibland för Stenkusten. Den 
är karg och stenig med vidsträckta alvarmarker, spår 
av stenbrytning och sparsam bebyggelse. 

4.4 Radon
Just på fastigheten Legenäs 1:39 har inga mätvärden 
uppmätts - men den översiktskarta som finns för ra-
donhalter på ön antyder inga ovanliga värdemängder
för området, som därmed inte ingår i något högrisk-
område.

4.3 Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt 
område eller enstaka objekt och anses viktigt/ viktiga 
ur en nationell synvinkel. 

Riksintressen ska långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan komma att skada dess värde. 

Planområdet omfattas av bestämmelserna i 4 kap 
1-3§ Miljöbalken. Dessa bestämmelser omfattar hela 
Öland på grund av sina samlade natur - och kultur-
värden. 

Turismen och friluftslivets intressen ska särskilt be-
aktas med betoning på det rörliga friluftslivet. 

Bild 4: Närbild av sommaren på Legenäs 1:39

 4.1 Markanvändning
”Legenäs 1:39”, utgörs alltså av ett område på klin-
ten alldeles söder om Sandviks kvarn. Fastigheten 
på ca 3 hektar består av alvar-/ betesmark. 

  Kalkstenen går i dagen här och där. Bland annat 
  nypon och hagtorn har fått fäste i sprickor i kalk
  stensgrunden och utgör mindre buskage. Rester av 
  inhägnad längs lokalgatan och ut mot alvarmarken
  vittnar om mångårigt bete.
  Användningen ”bostäder” ställer krav på markens 
  lämplighet. Planen ska bli grund för en permanent
  boendemiljö.På den aktuella fastigheten går kalk
  stensgrunden i dagen här och var och jordlagret är 
  tunnt på många ställen. 
Den intilliggande flygplatsen hyr in sig under några 
veckor av den lokale markägaren - då han flyttar de 
djur som annars går där på bete, med landningsbana 

4. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR



4.7 Kulturmiljö & utvecklingsmöjligheter
Kulturmiljö
Sandvik är ursprungligen en av Ölands gamla fiske- 
och stenindustribyar med en egen karaktär och 
höga kulturvärden. 
Byn, som är belägen i en, av naturen skyddad 
hamn, är friliggande från bebyggelsen norr över 
som har med stenindustrin att göra. 
Den starka karaktären av gammalt fiskeläge ut-
gör bykaraktären och nere vid hamnen ser man 
båtar för både fiske och för segling. Den vackra 
stenstranden på öns norra sida upplevs nästan exo-
tisk och på avstånd anas delar av den gamla stenin-
dustrins bebyggelse.Det är viktigt att bevara byns 
solitära känsla. 

Utvecklingsmöjligheter
Ny bebyggelse i Sandviks by, Persnäs socken, är 
välkommet tillägg till befintlig struktur och bör, 
som tidigare nämnts, anpassas till redan bebyggd 
miljö. 
Man bör eftersträva en utbyggnad, helst med året-
runt-bostäder för boendemöjlighet hela året. På 
andra sidan av väg 136 ligger Södvik, en av Ölands 
radbyar, och som varit en central ort i området med 
bageri, hotell, pensionat, gästgivargård, möbelaffär 
och skjutsstation en gång i tiden. 
Södvik är ett levande samhälle än idag och som-
martid finns bland annat service som populärt 
bageri med café.
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  4.5 Bebyggelsen - befintlig och ny
  Bebyggelsen intill - på Kvarngatans västra sida - 
  utgörs främst av sommarbostäder med året-runt-
  standard. Några av husen i den södra änden tillhör 
  en nyare bebyggelsestruktur.
  Likvärdig bebyggelse avses tillkomma på den aktu
  ella fastigheten och även på kommunens mark. 
  Man tänker sig en fastighetsindelning likvärdig den
  på motsatt sida av gatan. 
  Gestaltningen som kommer till har betydelse för 
  hur lokala kulturvärden påverkas.Husen placeras 
  med avstånd från varandra som ger utblickar både 
  åt havet och de bortomliggande alvarmarkerna. 
  En känsla av småskalighet skapar en genuin lokal
  känsla, gör samhället ”lätt att läsa” och utgör ett
  organiskt tillägg till det redan befintligt byggda.
  Att den kommande bebyggelsen avsiktligt bör
  skapa en mild utfasning mot alvarmarken är även 
  av vikt för flygets krav på intilliggande bebyggelse 
  vad gäller siktlinjer och öppen vy vid inflygning 
  och avgång.

 4.6 Befolkning
Öland i sin helhet har ett positivt befolkningsnetto 
gällande inflyttning men Borgholms kommun står 
för en mindre andel inflyttad population. 
Intentionen är att öka befolkningsmängden och 
denna exploatering ligger helt i linje med att till-  
gängliggöra för utökad bebyggelse i Sandvik.

Bild 5: Foto från sydligaste delen av Kvarnvägen med befintlig vändplan
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4.8 Trafik
Kollektivtrafiken till och från Sandviks samhälle 
existerar endast sommartid. När man tar sig ut till 
väg 136, en promenad på cirka 2 km, så finns buss-
linjer där. Vinterurerna är inte lika frekventa som 
sommarturerna men då trafikeras väg 136 av rikligt 
med bussar både norr och söder ut. 
Här finns även ett året-runt-stopp för Silverlinjen 
som trafikerar Stockholm.
Med bil är avståndet till Borgholm knappa 3 mil, en 
resa på ca 25 minuter enkel väg.
Hamnen har ingen båtlinjetrafik, men gästhamnen 
är mycket populär - inte minst för möjligheten att 
”bunkra” tack vare livsmedelsaffären, som ligger 
ovanpå klinten, där vägen från Stenninge möter 
infartsvägen från väg 136.

5. FLYGET

5.1 Flygplats Sandvik
Mitt i högsommaren finns flygplats Sandvik till-
gänglig för främst en-motoriga sportflygplan.
Start - och landningarna är få men de som hittar hit 
tycks se det som ett riktigt ”smultronställe” för en 
dagsutflykt.

Under ett par dagar under högsommaren anordnas 
”glidflygningsdag” som utgör något av en folkfest.

IATA/ICAO-koden för landningsbanan (f d ”Mel-
lanlanda”) är ”ESFS”

På nätet kan man läsa att man varnar för vattensjukt 
område på södra delen av landningsbanan. Denna 
består ju av den rena kalkstensgrunden och ibland 
står dagvatten i öppen dager ovan kalkstenen. Man 
kan även utläsa att man varnar för vindkraftverk 
som står strax norr om samhället. En mindre land-
ningsavgift tas ut. Information som går att finna på 
nätet är dock inte helt uppdaterad. 

När man läser Transportstyrelsens författningssam-
ling ska en landningsbana ha en viss lutning - något 
som inte riktigt finns här. Sandvik tycks ändå vara 
en populär liten flygplats under högsommaren och 
lämpar sig alltså väl för besök under dagsutlykt. 
Då jag pratade med en kontakt på Luftfartsverket 
så berättade denne att det brukade bli ett dagsbesök 
från Norrköping med just en trevlig promenad ner 
till byn för ett besök på någon av restaurangerna.
Man påtalade även vikten av att hålla en landnings-
bana i funktion här med tanke på eventuellt kris-
läge.

Bild 6: Närbild på ett en-motorigt 
propellerplan.

Bild 7: Luftfartsverkets profilbil-
der för in,-och utflygning.  Dessa 
parametrar utgör befintliga 
restriktioner i relation till bebyg-
gelse, för landningsbana av klass-
ningen  ”ESFS”
Man kan se att eventuell tillkom-
mande bebyggelse inte berörs 
men önskemål finns att hänsyn tas 
så att sikten förblir så god som 
möjligt.
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Kommunal mark  
Yta aktuell för exploatering
Legenäs 1:39  - exploatering
till sin helhet på sikt     

Bild 8: Aktuellt område i rött - inklusive kommunal mark i blått.

Bild 10: Förslag på möjlig bebyggelse på området 
samt med fastigheter för kommunen - enkel rad.

6. PROGRAMFÖRSLAGET

Bild 9A -B. 
Förutsättnings-
lös idéstudie 
för ytterligare 
årsringar av 
bebyggelse:
en respektive 
två rader
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Bild 12: Området med vyn väster ut mot det nyare tillskottet av bebyggelse och med äldre hus t h i bild

7. AVVÄGNINGAR ENLIGT MIL-
 JÖBALKEN

7.1 Förenligt med 3, 4 och 5 kap Miljöbal -
ken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grund-
läggande bestämmelser för hushållning med
mark,- och vattenområden. 
Mark,- och vattenområden skall användas för 
det ändamål som de är mest lämpade till. 

mars 9, 2020
Granskningskarta
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Bild 11: Kommunalägd mark i Sandvik med omnejd.
Aktuella exploateringsytor inritade i rött respektive 
blått.
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Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddszonen upp 
till 300 meter om det behövs för att tillgodose 
strandskyddets syften. 
I Borgholms kommun finns ett utökat strandskydd 
på 200 meter längs hela kuststräckan med några få 
undantag. Programområdet omfattas inte av strand-
skydd.

7.6 Undersökning av betydande miljöpå-
verkan

  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.
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förut-
sättningarna för allmänhetens tillgång till
strandområden. Syftet är också att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten. 
Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och 
undervattensmiljö. 

  Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB enligt 
  PBL 4 kap. 34 §. 
  Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att 
  en hållbar utveckling främjas.

  En undersökning av miljöpåverkan har tagits fram 
  av miljöstrateg på Borgholms kommun i oktober 
  2019. 
  Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpå-
  verkan.

7.7 Miljökvalitetsnormer för vatten
  EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en 
  nationell lagstiftning som grundlades i ett EU-sam-
  arbete. Syftet är att ge en helhetsbild över länder
  nas vattenresurser och direktivet ska även utgöra ett 
  skydd. 
  Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är in
  förlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvalt
  ningsförordningen. 
  Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten om
  fattas av förordningen.
  Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrin
  ningsområden där höjder i landskapet avgränsar ett 
  område. Beroende på händelse och dess beskaffen-
  het kan vattenmiljön påverkas i större eller mindre

Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden (Öland anges). 
Det femte kapitlet handlar om miljökvalitets-
normer och miljökvalitetsförvaltning. 
Regeringen får ange föreskrifter angående 
mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs 
för att bland annat skydda människors hälsa el-
ler miljön.

7.2 Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geo-
grafiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat/skyddade och anses viktigt ur en na-
tionell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
dess värde. 

7.3 Riksintressen för Rörligt friluftsliv och 
Obruten kust
Programområdet omfattas av bestämmelserna i 4 
kap 1-3 § Miljöbalken. Dessa bestämmelser
omfattar hela Öland p.g.a. sina samlade natur- och 
kulturvärden. Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det inte möter något hinder enligt 2-8
§§ eller om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden.
Hela Öland utgör ett riksintresse för rörligt frilufts-
liv på grund av sina samlade natur- och
kulturvärden, och innefattas av bestämmelser i MB 
4 kap 2 §. Turismen och friluftslivets
intressen ska särskilt beaktas med betoning på det-
rörliga friluftslivet. Riksintresse för rörligt
friluftsliv bedöms inte påverkas negativt då försla-
get innebär en utveckling av tätorten.

7.4 Riksintresset för yrkesfisket
Kalmarsund är riksintresse för yrkesfi sket enligt 3 
kap. 5§ miljöbalken för fångstområde torsk
och ål. Förslag på åtgärder för hantering och rening 
av dagvatten bör tas fram vid fortsatt
planarbete.

7.5 Strandskydd
Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker 
sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. 
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8. TIDPLAN OCH PLANENS 
HANDLÄGGNING
8.1 Tidplan enligt nedanstående:

Bild 13: Tidplan 

omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i 
planområdet rinner ut till Kalmarsund.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för 
södra Östersjön, och planområdet ingår i
Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201) där 
god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Vattenförekomsten bedöms idagsläget inte uppnå 
god kemisk status och den ekologiska statusen
är måttlig. Vattenförekomsten har vissa problem med 
övergödning.
Grundvattnets kvantitet är otillfredsställande pga 
vattenbrist och förändrade förhållanden. 
Den kemiska statusen är god.

I dagsläget kommer påverkan på miljökvalitetsnor-
mer från omgivande bebyggelse, till exempel tvätt 
av bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel 
och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 
Förslaget innebär i viss omfattning tillkommande 
hårdgjord yta jämfört med idag.
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är 
en nationell lagstiftning som grundlades i ett EU-
samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över län-
dernas vattenresurser och direktivet ska även utgöra 
ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och 
är införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenför-
valtningsförordningen. 
Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten omfat-
tas av förordningen.
Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrin-
ningsområden där höjder i landskapet avgränsar ett 
område. Beroende på händelse och dess beskaffen-
het kan vattenmiljön påverkas i större eller mindre 
omfattning inom ett avrinningsområde. 

Vattnet i planområdet rinner ut till Kalmarsund. 

 7.8 Miljökvalitetsnormer för buller
 Miljökvalitetsnormer för buller berör endast kom-
 muner med över 100 000 invånare.

7.9 Miljökvalitetsnormer för luft
 Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte påverkas
 av pågående planärende.
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8.2 Handläggning - medverkande:

Planprogrammet som går till samråd under 
VÅREN 2020 är upprättad av planarkitekt 
Kerstin Persson i Borgholms kommun
 i samarbete med 
Plan-och byggchef Magnus Juhlin. 

En revidering utvecklas utifrån de eventuella 
yttranden som inkommer vid kommande 
samråd.

Kerstin Persson
Planenheten, KLF, Borgholms kommun
Tel 0485-880 64

Magnus Juhlin, chef
Plan och Byggenheten, KLF, 
Borgholms kommun
Tel 0485-881 56
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Bild 14: Sommarbild tagen söder ifrån över Sandvik 
med hamnen i förgrunden. Denna bild tagen från en 
hemsida med information om Sandvik.


