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Beskrivning av våra tematiska tillägg och fördjupningar. Borgholms kommuns 
översiktsplan 2002 blev senast aktualitetsförklarad år 2014. Kommunstyrelsen 
har fattat beslut om att upprätta en ny kommuntäckande översiktsplan 2016. 
Arbetet med en ny ÖP planeras att startas när de fördjupade översiktsplanerna 
och de tematiska tilläggen är färdigställda.

Borgholms kommuntäckande översiktsplan vann laga kraft år 2002 och aktua-
litetsförklarades senast 2014-08-18. Till en översiktplan kan man göra fördjup-
ningar i områden och tematiska tillägg. Nedan beskrivs de fördjupningar och 
tillägg som tillhör Översiktsplanen och hur långt arbetet med dessa har kom-
mit.
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Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkrok

Startad 2012. Laga kraft 2017

Fördjupad översiktsplan - Sätt Löttorp på kartan

Startad 2002. Laga kraft 2008

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet

Startad 2011, samråd 2012, utställning 2017

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik

Startad 2009, samråd 2014, utställning 2017

Fördjupning av översiktsplanen för Rälla Stora Rör och Ekerum

Startad 2008. Laga kraft 2012

Tematiskt tillägg Vindkraftsplan

Startad 2008. Laga kraft 2012
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Sammanfattning
Den fördjupade översiktsplanen innefattar Borgholm och Köpingsvik, en stad 
och ett samhälle som med tiden växt samman. Båda har en rik historia och 
befolkas idag av invånare som är stolta över sin hemort. 

Köpingsvik är unikt inte bara för Öland. Teorier har bland annat funnits om att 
Köping var Birka. Boplatser från stenåldern har hittats i Köpingsvik, norr om 
väg 136. Söder om vägen har omfattande fynd hittats som visar att Köpingsvik 
var en av Sveriges första och största vikingatida handelsplatser. Hela samhället 
är av riksintresse för kulturmiljön. Köpingsvik har vuxit fram runt skärnings-
punkten mellan vägkorsningarna på land och farleden till havs.  

Borgholm är en av Sveriges yngre av kronan utpekade städer som har en riks-
intressant och unik stadskärna. Området runt orterna har också höga värden, 
Borgholms slott och Solliden representerar ett kulturarv. Landsbygden runt 
Borgholm-Köpingsvik är dessutom rik på välbevarade radbyar som är sällsynt i 
resten i Sverige. Naturen innehåller ett flertal områden som tillhör de artrikare 
i Sverige. Jordbruksmarken består av stabil brunjord och är bördig. 

Allt detta ligger längs en vacker kustlinje och drar varje år hundratusentals 
besökare, vilket placerar området bland Sveriges populäraste turistmål.

Området är en unik del av Sverige. Det är av stor vikt att en framtida  utveck-
ling av området sker med stor hänsyn till de många värden som finns. Det är 
därför som en sammanställning av Borgholm - Köpingsviksområdets förutsätt-
ningar och möjligheter med riktlinjer om en framtida utveckling har samman-
ställts i en fördjupad översiktsplan. 

Förtätningar och utbyggnadsområden 

Positiva samhällseffekter uppstår genom att antalet boende i kommunen kan 
komma att öka. Det ger underlag till bättre kommunal service och lokalt 
näringsliv. Det kommer också innebära att fler arbetstillfällen skapas i samband 
med byggnation och genom möjliggörande av fler ytor för handel och verk-
samheter.

Planförslaget innehåller också följande

• Riktlinjer för säkrare gång- cykel- och bilvägar 

• Bevarande av natur och jordbruksmark

• Plan för hänsynstagande och utvecklande av värdefulla miljöaspekter i 
området, natur, kultur och landskapsbild och god hushållning av natur-
resurser

• Uppfylla mål i Översiktsplanen och andra strategiska dokument
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1. INTRODUKTION

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Enligt 1 kap. 3 § plan-och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att 
klargöra hur samhället och markanvändningen inom det berörda området kan 
utvecklas i framtiden.

Fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik har upprättats för 
att det är ett av de fem fördjupningsområden som identifierades redan i den 
kommunomfattande översiktsplanen antagen 2002. Anledningen till att en 
fördjupning behövs över Borgholm Köpingsvik är att området är kommunens 
största tätort med stora behov av både utveckling och bevarande. 

Enligt kommunens ”Översiktsplan 2002” utgör Borgholm- Köpingsvikområ-
det ett område där omfattningen av motstående intressen är stort och bebyg-
gelsetrycket är uttalat. Därmed är området föremål för en fördjupning av över-
siktsplanen.

1.1.1 Uppdrag 
Att för Borgholms stad och Köpingsviks samhälle ge en mer detaljerad redovis-
ning av den framtida mark- och vattenanvändningen. 

Att samla information om området i ett dokument för att få ett bättre besluts-
underlag.

Att ge en bild av hur Borgholm Köpingsvik har växt fram och hur de kan växa 
i framtiden.

1.1.2 Vad innehåller planen?
Fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik är uppdelad i 
fyra delar:

1. Introduktion 
Kapitlet innehåller följande:
• Sammanfattning av planförslaget 
• Beskrivning av planområdet och arbetsprocessen
• Planens huvuddrag, inriktning och övergripande ställningstaganden

2. Framtidens Borgholm Köpingsvik
Kapitlet innehåller följande:  
• Beskrivning av befintlig och framtida vattenanvändning
• Beskrivning av befintlig och framtida markanvändning 
• Riktlinjer för framtida utveckling inom planområdet 

3. Planeringsunderlag
• Gällande lagstiftning
• Mål och strategier från internationell till kommunal nivå
• Historik
• Beskrivning av analyser och utredningar som har genomförts

4. Miljökonsekvensbeskrivning

5. Referenser och bilagor
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1. INTRODUKTION

1.1.4 Hur går arbetet till?
I arbetet med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen går man ige-
nom följande steg:

• uppdrag

• arbetsgrupp bildas

• området avgränsas

• området analyseras, vad vet vi idag och vad behöver vi veta/utreda innan 
vi kan gå vidare?

• information samlas in, utredningar genomförs

• tidiga möten hålls med boende, intressenter, länsstyrelse med flera för yt-
terligare informationsinsamling

• områden som är olämpliga för tillkommande bebyggelse identifieras 
genom hela processen

• områden som bedöms bevarandevärda får en beskrivning av vari dess vär-
den ligger och riktlinjer som ska vara vägledande för hur områdets värden  
ska tas tillvara formuleras 

• förslag på att förändra markens användning ges för de områden där värdet 
av exempelvis tillkommande byggnation bedöms överväga värdet av 
befintlig användning 

• utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder identifieras och arbetas in

• genom hela processen viktas värdet av en föreslagen förändring mot för-
ändringens konsekvenser

• förslaget samråds med allmänheten och myndigheter och bearbetas 

• det bearbetade förslaget går ut på granskning till allmänheten och myn-
digheter och bearbetas igen

• beslut om antagande sker samt inväntande av att beslutet vinner laga kraft

1.1.3 Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är ett visionsdokument som vägleder hela kommunens mark- 
och vattenanvändning. För mer detaljerad reglering av utvecklingen kan en 
fördjupning av översiktsplanen upprättas för en geografisk eller tematisk del 
av kommunen. Fördjupningen har ett mer strategiskt angreppssätt. Fördjup-
ningen av översiktsplanen ersätter den kommunövergripande översiktsplanen 
över det område som fördjupningen omfattar.

En översiktsplan är:

En vision för hur kommunen kan utvecklas i framtiden

En vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning

En avvägning och förklaring mellan olika intressen

En fördjupning av översiktsplanen ger en mer detaljerad bild av ett avgrän-
sat område i översiktsplanen. Fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm 
Köpingsvik ska vara en komplettering av Översiktsplan 2002 där området 
beskrivs mer ingående utifrån förutsättningar och utvecklingspotential. De 
övergripande strategier och mål som finns i Översiktsplan 2002 gäller även för 
Borgholm Köpingsvik. I de fall där fördjupningen och översiktsplanen säger 
olika saker ska fördjupningen ersätta ÖP 2002. 

Planen är inte styrande för framtida beslut, det innebär att om det kan visas att 
förutsättningarna har ändrats eller att en ny bedömning av området finns får 
beslut fattas som strider mot ställningstaganden i översiktsplanen. 

Fördjupningen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Uti-
från visionerna och strategierna kan sedan detaljplaner upprättas, som bestäm-
mer vad marken ska användas till och var bebyggelsen ska förläggas. Detaljpla-
nen är juridiskt bindande och styr bland annat bygglov. För områden som inte 
omfattas av detaljplan kan mindre tillägg prövas genom bygglov.
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1. INTRODUKTION

1.2 Planområdet

1.2.1 Översikt
Planområdet ligger centralt i Borgholms kommun. 4 mil norr om Ölandsbron. 
Området är 4-8 km högt och 2-8 km brett.

1.2.2 Avgränsning 
Planområdet berör de områden i och i nära anslutning till Borgholm och 
Köpingsvik där betydande förändringar beräknas ske under de kommande 
20-30 åren. Området omfattar i norr Nedra Vannborga; i öster Sammelstorp, 
Törneby och Solberga,  i söder Ramsättra,  Tryggestad och Borgehage. I väster/
nordväst utgör Kalmarsund gräns 100 meter ut i vattnet. Vattenområden som 
är kopplade till markanvändningen såsom badplatser och hamnområden ingår 
i planen, även Måsholmarna ingår i planområdet. Planområdets avgränsning 
visas på kartan nedan.

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

0 1 20,5 Kilometer±

Borgholm
Köpingsvik

Övra Vannborga

Nedra Vannborga

Lundegård

Sammelstorp

Klinta

Solberga

Ramsättra

Kolstad

Björkviken

Furuhäll

Borgehage

Tryggestad

Svarteberga



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

11

1. INTRODUKTION

1.2.3 Områdesbeskrivning 
Borgholm och Köpingsvik är två av Sveriges mest kända och välbesökta bador-
ter. Borgholms badortsverksamhet startade redan 1865 och blev populär mycket 
tack vare kungafamiljernas sommarvistelse i staden. Köpingsviks badortstid 
började 1938 då man uppförde badrestaurangen Sinus. Från att ha startat med 
societetsliv har badortsverksamheten idag övergått till en massturism. Detta 
tack vare längre semesterledighet, bättre privatekonomi och inte minst Ölands-
brons tillkomst 1972. Kusten är grunden till hur orterna har växt fram till vad 
de är idag. Badplatser, campingar och hamnar är nav längs kusten som många 
av högsäsongens aktiviteter kretsar kring.

Borgholm Köpingsvikområdet har helt olika framtoning beroende på säsong. 
Under lågsäsong är det mycket tack vare de uppskattade åretruntöppna buti-
kerna, restaurangerna och verksamheterna som orternas folkliv hålls levande. 
Orterna är då lugna och stilla med en tydlig gemenskap där man hälsar och 
pratar med bekanta man möter. 

När högsäsong närmar sig börjar uteserveringar byggas upp, tomma lokaler 
dammas av, butikerna fyller upp sina lager och säsongspersonal anlitas. Hela 
området sjuder av förväntan i förberedelserna för de mängder av besökare som 
snart fyller gatorna. 

Under högsäsong är det tätt mellan evenemang och aktiviteter. Restauranger 
och butiker, gator och stränder fylls av människor och en positiv anda finns 
mellan helårs-, delårsboende och besökare. Från påsk till skördefest märks den 
stora tillströmningen av människor med hög koncentration av besökare från 
midsommar till och med första veckan i augusti. 

Efter skördefesten pustar orterna med dess boende och verksamma ut efter 
säsongens högtryck och börjar utvärdera, förbättra och förbereda till nästa års 
utmaning. 

1.2.4 Befolkning och prognos
Inom hela planområdet finns det 4400 invånare idag. Av dessa tillhör 3108 st 
Borgholm, 90 st Räpplinge och resterande 1202 Köpingsvik församling.  Om 
invånarantalet ökar med 1 % jämfört med föregående år kommer Borgholm-
Köpingsvikområdet att ha 5058 invånare år 2030 och 5587 invånare år 2040. 
Ett genomsnittshushåll i kommunen består av 2,1 personer och medelåldern är 
högst i Sverige med 49,1 år (2016). 

utdrag ur Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2018

Ett av de prioriterade målen i Vision 2020 från 2012 är att invånarantalet ska 
öka med ca 1 % jämfört med föregående år. Resultatet av denna utveckling 
blir att Borgholms kommun 2030 har omkring 12 300 invånare. 

8.3.3 Befolkningsprognoser 
Befolkningsprognosen från SCB visar på ca 12 400 invånare år 
2030. Antaganden som är gjorda är att fruktsamheten antas följa 
fruktsamhetsutvecklingen i riket, dödlighetsrisken antas vara några procent 
högre än i riket, inrikes inflyttning antas motsvara den årliga genomsnittliga 
inflyttningen under åren 2011- 2015. Immigrationen antas uppgå till 0,08 
% enligt riksprognosen. Inrikes utflyttning och emigration baseras på de 
observerade utflyttningsriskerna per ålder och kön under åren 2008-2013. 

8.4 Bostadsbehov 
För att uppfylla tillväxtmålet med 1 % i befolkningsutveckling per år 
bedöms en byggnation på ca 70-80 bostäder per år vara nödvändig. Under 
perioden 2016-2030 motsvarar det 1 000-1 200 bostäder. Bebyggelsen 
ska utvecklas i sådan takt att befintliga investeringar tas till vara och kan 
utvecklas och att så kallade tröskeleffekter för till exempel skolan undviks. 
Vid planering av nya bostäder behöver därför infrastrukturen vägas in, 
både anslutning till befintlig, och investering i ny infrastruktur.

  Borgholms kommun
  antagen av kommunfullmäktige 2016-09-12 § 152
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1. INTRODUKTION

1.3 Frågeformuleringar

1.3.1 Hur ska staden möta landet?
Hur en stad eller hur natur upplevs och ser ut är något som vi alla känner till. 
Det är enkelt att identifiera platser som vi tycker om, som vi ser som vackra. 
När en plan för framtiden tas fram är dessa platser viktiga att bevara, det är plat-
ser som gör att människor trivs och ger orten dess identitet. Hur ska gränsen 
mellan stad och land se ut? Genom att definiera hur marken ska användas och 
var gränserna går får man en tydlighet i hur platsen upplevs. Skog får vara skog, 
åkermark får vara åkermark, trädgård får vara trädgård och stad får vara stad. 
Det är i gränserna mellan användningsområdena som svårigheten uppstår: Hur 
ska staden möta landet? 

Åkerhagen med Slottsruinen i fonden- stad möter land, natur och kulturmiljö

1.3.2 Hur ska staden växa?
Den fördjupade översiktsplanen har arbetats fram genom att områden som har 
liknande karaktärer ex kust, lövskog, alvar, odlingsmark, bostäder och verksam-
heter har ringats in. Dessa olika karaktärsområden har sedan bedömts efter sina 
respektive värden. Grunden i all samhällsplanering handlar om att bedöma vad 
olika mark lämpar sig bäst för. Är platser bäst lämpad för skola, park, strand, 
bostäder, natur eller någonting annat? I området runt Borgholm och Köpings-

¯0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Meter

Natura2000

Natura2000

Slottsalvaret

Åkermark

Åkermark

Åkermark

Vattenskydds-
område
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Åkermark

Köping tall

Riksintresse för 
naturmiljön

Riksintresse för 
kulturmiljön

Riksintresse för 
naturmiljön

vik finns mycket jordbruksmark, natur- och strandområden som av olika skäl 
inte lämpar sig för byggnation. Andra områden kan vara odlingmark, men 
samtidigt vara  ett lämpligt område för verksamheter eller bostäder. Tillåter vi 
då byggnation på en del av jordbruksmarken går vi miste om de värden som 
finns på platsen men kan få andra värden i form av ökad inflyttning, ökat antal 
arbetstillfällen och inte minst kan vi invånare få ha kvar större sammanhäng-
ande naturområden och stränder. Hur ska vi prioritera mellan våra värden? Hur 
ska staden växa?

Natura2000
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1. INTRODUKTION

1.4 Vision och mål

1.4.1 Vision Stad och land i samspel
Följande scenario är en vision av hur området kan utvecklas i framtiden. 

Borgholm och Köpingsvik är sammankopplade genom en naturlig utveckling av 
strand- och kustområdet mellan orterna med bostäder, badplatser och grönytor där 
strandpromenaden i form av en belyst gång- och cykelväg är ett attraktivt alternativ 
till nuvarande vägar.

Hela Borgholm och Köpingsvik är ett område som fungerar hela året och är väl 
anpassat till säsongsvariationerna. Åretruntboende och sommargäster lever sida vid 
sida utan större konflikter. Störningar från sommarverksamheter är minimerade 
genom lämpliga åtgärder och det finns en ökad förståelse för de aktiviteter som 
ändå måste finnas. Genom ökad inflyttning och ett större utbud av ej årstidsknutna 
aktiviteter har variationerna mellan olika årstider minskat.

Genom lämplig och ändamålsenlig planering skapas förutsättningar för ett varierat 
boende från tätt till glest och med alternativa upplåtelseformer från eget ägande till 
hyresrätt. 

Trafikfrågorna har stor prioritet och det finns säkra vägar med god framkomlighet 
för såväl bilister och oskyddade trafikanter. Kollektivtrafiken är förbättrad med 
tätare turer mot såväl norr som söder. Behovet av parkeringsplatser är tillgodosett 
inom ramen för vad som är lämpligt med hänsyn till säsongsvariationerna.

Näringslivet har fått förutsättningar att utvecklas genom att tillgång på lämpliga 
markområden är säkerställd. Sysselsättningsfrågorna är prioriterade och mångfald 
och variation i verksamheter ger fler arbetstillfällen. Turismen är tillsammans med 
jordbruk och servicesektorn fortsatt de viktigaste näringsgrenarna.

Servicenivån i såväl privat som offentlig service är utbyggd i takt med att hela området 
utvecklas. Miljön är fortsatt central i såväl planering som vid genomförande av 
olika projekt. Stor hänsyn tas till såväl Borgholms och Köpingsviks kulturhistoriska 

arv som dess naturvärden. Tillgången på grönytor inom tätorter och ströv- och 
naturområden i anslutning till tätorterna är säkerställd. 

Genom en god planering och åtgärder genomförda i balans med ekonomiska 
förutsättningar är Borgholm och Köpingsvik, som en ort, attraktiv för alla åldrar 
att bo, leva och trivas i.

Fördjupningen av översiktsplanen ska fungera som ett översiktligt 
planeringsunderlag för markanvändningen fram till år 2040. Dessutom 
ska fördjupningen skapa möjligheter för olika näringar att utvecklas under 
tidsperioden.

Målet med fördjupningen är att hitta möjligheter för ovanstående utbyggnationer 
utan att förstöra för andra markintressen inom området. Andra markintressen 
kan vara natur- och kulturområden, vattenskyddsområden eller jordbruksmark. 
Därför har sex strategier tagits fram för arbetet:

- Värna om kultur- och naturområden

- Ett rikt växt- och djurliv

- En ren och giftfri miljö

- Förtäta bebyggda områden

- Värna om jordbruksmarken

- Förlängd turistsäsong

Dessa presenteras närmare i planförslaget Framtidens Borgholm-Köpingsvik, 
under rubriken ”Utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling”.
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1.4.2 Planens mål
Målen är:

• Den fördjupade översiktsplanen ska vara ett brett beslutsunderlag vid 
beslut om samhällsutveckling, ex bygglov, förhandsbesked samt detalj-
planering

• Att beslut om Borgholm och Köpingsviksområdets framtida utveckling 
grundar sig den fördjupade översiktsplanen 

• Att allmänheten är involverade i processen och att planen är förankrad 
både bland allmänheten och i organisationen 

• Att områdets värden och utvecklingspotential vägs mot varandra  och 
att miljökonsekvenserna av detta tydligt ligger till grund för gjorda ställ-
ningstaganden

1.5 Beskrivning av arbetet
Arbetet med fördjupningen har pågått under en längre tid. År 2002 pekades 
området ut i den kommuntäckande Översiktsplanen att fördjupade studier 
skulle göras i området. I maj 2006 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med 
planen omgående skulle startas upp. Planarbetet påbörjades 2006-06-08 med 
att en arbetsgrupp för planarbetet bildades. Efter omprioriteringar beslutades 
det att uppstarten skulle senareläggas. År 2009 startades arbetet med den för-
djupade översiktsplanen upp.

Under hösten 2009 och våren 2010 hölls diskussionsmöten med allmänheten. 
Mötena föregicks av annons i Ölandsbladet och genom inbjudningar till repre-
sentanter för olika intresseföreningar och elevråd. Totalt under första året har 
möten med drygt 100 medverkande hållits. Under dessa möten presenterades 
ramarna för arbetet och diskussioner fördes om Borgholm-Köpingsviks utveck-
ling. Besökarna fick i mindre grupper rita in sina önskemål om vilka områden 
de ansåg vara lämpliga att exploatera eller viktiga att bevara på kartor. Konkret 
ledde mötena till framställandet av 17 kartor. 

Möten med olika föreningar, sammanslutningar och intressenter har hållts 
löpande under 2009-2014, till exempel hölls ett möte i Klintagården 2011-10-26, 
där synpunkter och information samlades in. Arbetsgruppen för fördjupningen 
har även träffat representanter för kommunens olika förvaltningar. Dialog har 
också skett genom mindre möten med både enskilda intressenter och repre-
sentanter för vägföreningar och företagareförening gällande olika delar i plan-
området. Arbetsgruppen har även haft en bred kontakt via epost och telefon 
med intresserade. Under dessa möten och kontakter har olika frågeställningar 
lyfts och mycket information och synpunkter har kunnat vägas in i de bedöm-
ningar som har gjorts i arbetet. Ett stort antal invånare med en god spridning 
i ålder och sysselsättning har varit involverade och engagerade. Även samman-
sättningen mellan kvinnor och män har i stort speglat befolkningssammansätt-
ningen. 

Under arbetets gång har många förslag inkommit där olika gruppers intresses-
färer har kunnat identifieras. Generellt har invånare under 20 år huvudsakligen 
haft  idéer och förslag på utformning av allmänna platser. Företagare har syn-
punkter på infrastruktur, strandskydd och byggrätter. Fastighetsägare vill ofta 
själva kunna få utökade byggrätter men önskar sitt närområde bevarat.

2011-06-21 hölls tidigt samråd med länsstyrelsen. 

Samråd hölls 5 juli till 14 september 2014. Möten under samrådstiden har hållts 
med Länsstyrelsen 26 augusti ca 15 personer, SBN 27 augusti ca 15 personer, 
Företagarfrukost 28 augusti ca 40 personer och Soluddens vf  lördag 30 augusti 
ca 20 personer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-09 att förlänga samrådstiden till 2014-09-
30. De som efterfrågat förlängd samrådstid har fått detta och samtliga inkomna 
yttranden har vägts in i arbetet. Sista yttrandet som inkom

Inkomna yttranden under samrådstiden: 25 stycken från myndigheter, fören-
ingar och andra sammanslutningar och 21 stycken från privatpersoner. 

Hur synpunkterna har beaktats i arbetet beskrivs i samrådsredogörelsen.



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

15

1. INTRODUKTION

1.6 Planprocessen
Planprocessen delas in i fyra skeden, förarbete, samråd, granskning och 
antagande. 

Första skedet i planprocessen är det skede som kräver mest arbete. Utredningar 
görs, möten hålls med ett stort antal privatpersoner, föreningar, politiker 
och myndigheter. När ett förslag till plan finns sker ett samråd där boende, 
myndigheter och andra berörda ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, 
komma med rättelser eller lämna information. Dessa yttranden besvaras sedan 
i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas sedan till nästa etapp, 
granskningsskedet. Mellan samråd och granskning görs ofta ett flertal, ibland 
stora, förändringar av förslaget beroende på vad för yttranden som inkommer.

När planförslaget har bearbetats till ett gransknings-/ utställningsförslag ställs 
förslaget ut igen och tillfälle ges igen att lämna synpunkter på förslaget. Efter 
detta skede sker oftast inte större förändringar av förslaget. Om yttranden 
inkommer som kräver väsentliga förändringar av planen behöver planen gå ut 
på en andra granskning.

Planförslaget bearbetas sedan till det slutliga antagandet som går till politiskt 
beslut av Kommunfullmäktige. Sker sedan inga överklaganden vinner beslutet 
laga kraft och den fördjupade översiktsplanen börjar användas som vägledning 
för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Detta innebär att nya beslut om 
bygglov, förhandsbesked och detaljplaner ska grundas på de ställningstaganden 
som finns i planen. En översiktsplan kan endast överklagas på formella skäl, 
inte på innehåll.

Det finns olika former av planer som fungerar på olika sätt. En fördjupning av  
översiktsplanen ger inga byggrätter och ger inga inskränkningar i de byggrätter 
som redan finns i form av detaljplaner/byggnadsplaner alternativt bygglov. En 
fördjupning ska fungera som ett beslutsunderlag och en vägledning för framtida 

Från vision till bygglov

Översiktsplan = Vision

Ska ge vägledning och information
Omfattar hela kommunen

Fördjupning av översiktsplan = Strategi

Ska ge vägledning och information
Omfattar en del av kommunen
Ställningstaganden redovisas, riktlinjer för 
framtiden tas fram

Detaljplan = Var och hur

Anger hur marken ska användas
Omfattar en begränsad del av kommunen
Styr vart och hur bygglov får ges

Bygglov = Tillstånd

Utställning

Nu har planen gått igenom planprocessen och antagandebeslutet har vunnit laga kraft

beslut om detaljplaner och bygglov. Fördjupningen av översiktsplanen är en del 
av Översiktsplan 2002 och ersätter denna för det område som fördjupningen 
avser.
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Sammanställning av planens huvuddrag - 
Utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling 
Med hållbar utveckling menar vi hur människor, natur, olika näringar och natur-
resurser kan utvecklas sida vid sida samtidigt som de ger nytta åt varandra. Nedan 
presenteras de strategier för en hållbar utveckling som genomsyrat planförslaget.

Värna kultur- och naturområden

Öland har ett sällsynt rikt natur- och kulturarv. Detta är inte minst en tillgång i 
fördjupningsområdet. Invånarna får dagligen storslagna upplevelser av natur och 
kultur. Området drar också mängder av turister varje år, vilket kan ändras om 
inte arvet förvaltas väl. Det är ytterst viktigt att bevara dessa miljöer för efter-
kommande generationer.

Ett rikt växt- och djurliv

Som en del av de ovannämnda naturmiljöerna ingår ett rikt växt- och djurliv. 
Inom fördjupningsområdet ryms många växt- och djurarter av sällsynta slag. 
Det är av stor vikt för den biologiska mångfalden att dessa arter ges möjlighet 
att sprida sig över större områden. Sammanhängande grönstrukturer och en inte 
alltför utspridd bebyggelse är viktigt för att värna den biologiska mångfalden. 

En ren och giftfri miljö

Inom fördjupningsområdet ryms havskust, ett flertal mindre vattendrag och ett 
stort vattenskyddsområde. Vid ett tillbud kan dessa vatten på kort tid påverka 
en stor mängd människor och djur, varför det är viktigt att vara aktsam med 
utsläpp. Åtgärder för att förhindra, förebygga eller minimera skador vid utsläpp 
och olyckor är viktiga. Markföroreningar inom området bör saneras efter de krav 
som bostäder ställer. Området är så pass tätbebyggt att man måste räkna med 
att det kan bli en realitet på alla platser där föroreningar förekommer. Skydds-
områden för befintliga och framtida vattentäkter ska säkerställas. Kommunal 
vattenförsörjning ska normalt prioriteras före alla andra intressen. Verksamheter 
eller åtgärder som kan inverka negativt på vattenkvalitén eller tillgångarnas stor-
lek ska inte tillåtas.

Förtäta bebyggda områden

Genom att bygga nya bostäder centralt i samhällena ökar underlaget för offentlig 
och kommersiell service samt kollektivtrafiken. De korta avstånden gör att alla 
inte behöver vara beroende av bil i vardagen. Förtätning kan bestå såväl av att 
hitta luckor i samhällena som att hitta och möjliggöra effektiva användning av 
redan ianspråktagen mark. Genom förtätning minskar behovet av att bygga i det 
unika landskap som omger Borgholm-Köpingsvik.

Värna jordbruksmarken

Jordbruket är en näring som är oerhört viktig för hela kommunen och fördjup-
ningsområdet. Det öppna landskapet skänker dessutom kvaliteter som många 
människor uppskattar. Öppna marker som ängar och hagar bidrar även till en 
ökad biologisk mångfald. Tätortsnära jordbruk kommer alltid att ha konflikter 
med växande samhällen. Det är troligt att andelen jordbruksmark i fördjup-
ningsområdet kommer att minska. Kommunens ståndpunkt är dock att den 
brukbara jordbruksmarken ska minska så lite som möjligt. Strategin att förtäta 
samhällena går hand i hand med strategin att värna jordbruksmark.

Förlängd turistsäsong

Öland har idag en turistsäsong som är begränsad i tid. För att utnyttja de resurser 
som går åt till att bygga upp turistanläggningar vore det önskvärt att de använ-
des en längre tid av eller hela året. Detta kan också göra att anläggningar som 
annars bara har anställde en del av året kan komma att ha åretruntanställda. Ett 
annat sätt att utnyttja de resurser som besöksnäringen tar i anspråk är att fritids-
hus byggs efter en standard så att de också kan användas för permanentboende. 
Kommunen försöker att möjliggöra permanentboende i alla nya bebyggelseom-
råden. Planförslaget innehåller också förutsättningar för befintliga fritidsområ-
den att utvecklas till permanentboende. 
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Landskapsanalys ur Bebyggelseutvecklingsprogram, Nyréns 2012

11Bebyggelseutveckling i Borgholm och Köpingsvik
2012-02-01

Landskapets förutsättningar
Det öländska landskapet upplevs mycket tydligt i 
Borgholm och dess omgivningar. Alvarets utbredning 
söder om staden med Slottet och klintkanten skapar 
spännande kontraster till staden. Det fi nns också tydliga 
kontraster mellan naturreservatets täta skog och de 
öppna strandnära ängsmarkerna.

Borgholms utformning och placering vid vattnet skapar 
fi na utblickar not havet i två väderstreck och bidrar till 
känslan att Borgholm i stor utsträckning är en grön stad. 
Den dominerande villabebygglesen med sina trädgårdar 
omgärdar stadskärnan. Även inne i rutnätsstaden fi nns 
mycket grönska. Flera gator är trädplanterade, t ex 
Tullgatan, Badhusgatan, Kungsgatan och Linnégatan. 
Kortare alléer fi nns även utmed delar av Trädgårdsgatan, 
Norra Långgatan och Slottsgatan. 
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I Borgholm-Köpingsvikområdet föreslås bebyggelseutvecklingen ske både på 
obebyggd mark och genom att tillåta ökade byggnadsytor i befintliga bostads-
kvarter. I Borgholms tätort föreslås ny byggnation ske på redan hårdgjorda ytor, 
platser som idag inte är en del av den grönblå infrastrukturen kan omvandlas 
till stadsdelar och öka stadens ekosystemtjänster. På de gröna ytor som pekas ut 
som utredningsområden för bebyggelse är förhållandena de motsatta. En mins-
kad andel grönblå infrastruktur kan ha en negativ inverkan på både samhället 
och enskilda medborgare då denna, som en del av de urbana ekosystemen, pro-
ducerar ekosystemtjänster. Det är därför viktigt att integrera ekosystemtjänster 
i fortsatta planerings- och beslutsprocesser för att i framtiden nå en hållbar 
stadsutveckling. 

I en detaljplan kan identifierade ekosystemtjänster skyddas och/eller utvecklas 
genom planbestämmelser. Se exempel nedan:

Ekosystemtjänster

Liv i alla dess former bildar jordens ekosystem 
och livsformerna skapar varandras livsmiljöer. 
Ekosystemen ger oss människor de flesta 
livsnödvändiga produkter och »tjänster« som 
människan bygger sin försörjning och tillvaro på. 

Ekosystemtjänster kallar vi alla de nyttigheter 
som ekosystemen ger oss människor. Människans 
välbefinnande och utveckling är helt beroende av 
dessa tjänster, till exempel luft- och vattenrening, 
klimatstabilisering, erosionskontroll, pollinering 
av grödor, naturlig skadedjursbekämpning, havets 
förmåga att producera fisk och ekosystemens 
förmåga att lindra effekten av naturkatastrofer. 
Dessutom bidrar ekosystemen till vårt 
välbefinnande genom att ge förutsättningar 
för försörjning, rekreation, hälsa, kultur- och 
naturupplevelser.

Utdrag från Ekosystemtjänster-Vad naturen gör för 
dig, material från Naturskyddsföreningen, Dagens 
Nyheter och Albaeco

Sambandet mellan strategierna ger hållbar utveckling

Tabell från BEST-rapporten (Malmö stad 2016) Planbestämmelser från de studerade 
detaljplanerna som har används i syfte att skydda och utveckla ekosystemtjänster.
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2.1.1 Dricksvattenförsörjning och avloppsnät
Öland har ett speciellt förhållande till vatten. Förutom det faktum att en ö 
omgärdas av vatten är Ölands berggrund annorlunda. Kalkstensgrunden med 
ett tunt till nära obefintligt jordtäcke samt omfattande utdikning gör att mycket 
nederbörd rinner direkt ut i Östersjön. 

Större delen av planområdet är anslu-
tet till kommunalt vatten. Köpings-
viks vattentäkt försörjer större delen 
av kommunen med vatten, från Söd-
vik i norr till Rälla i söder. Under 2015 
och 2016 har ovanligt låga grundvat-
tennivåer iakttagits pga en längre 
period av extremt låg nederbörd vil-
ket medförde en akut vattenbrist på 
Öland.  För att klara vattenförsörj-
ningen på kort och lång sikt vidtogs 
en rad olika åtgärder, vattenledning till fastlandet, vattentransporter via last-
bil, nya brunnar borrades och gamla brunnar togs åter i bruk. Utgångsläget är 
bättre i år än inför sommaren 2016 men grundvattennivåerna är fortfarande 
låga och alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet. Den kemiska statusen 
är god men riskerar att tillfälligt försämras innan ovanstående åtgärder genom-
förts. År 2013 utvidgades vattenskyddsområdet som en del i arbetet med att 
förbättra förekomstens kemiska status. Lindby-Solbergafältet ligger centralt vid 
vattendelaren. Kvantitativ och kvalitativ status är bedömningar som görs i VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) är ett gemensamt system för vattenförvalt-
ning som har utvecklats av Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna i samver-
kan med Havs- och vattenmyndigheten. Bedömningarna är osäkra eftersom 
bedömningsunderlaget har brister.

Kommunen har bedömt att tillgången på dricksvatten av god kvalitet och 
kvantitet som det klart övervägande intresset framför andra intressen. Varje 
bostad, verksamhet och väg ger upphov till en ökad risk att skada täkten. Flera 
hot har identifierats och  åtgärder för att minska riskerna att förorena täkten 
bör genomföras.

2.1 Grön- och blåstruktur

Ur Vision 2015

Säkerställa skyddsområden för 
befintliga och framtida vattentäkter

Normalt prioritera kommunal 
vattenförsörjning före alla andra 
intressen

Inte tillåta verksamheter eller 
åtgärder som kan inverka negativt 
på vattenkvaliten eller tillgångarnas 
storlek.

¯0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Meter

Beslutade verksamhetsområden för vatten och spillvatten
Spillvatten och vatten

Vatten

Större delen av planområdet har redan kommunalt vatten och avlopp. Det 
kommunala avloppsnätet inom planområdet är kopplat till reningsverket i 
Borgholm som har god kapacitet för ökade mängder spillvatten. Borgholms 
kommun planerar utbyggnad av vatten och avloppsnätet enligt VA-planen 
(antagen 2013). Prioriteringen av utbyggnad av avloppsnätet sker utifrån antalet 
bostäder och miljönytta. 
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Riktlinjer 

• Inom primär skyddszon för vattentäkten ska inga nya tomter tillåtas. 
Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras, tillskott av tomter utanför pri-
mär zon endast om det kan ske utan risk för täktens kvalité. 

• Information om vattenskyddsföreskrifterna ska nå alla berörda fastighetsä-
gare

• Förbud mot genomfartstrafik för farligt gods ska utredas för Ramsättravä-
gen samt del av Räpplingevägen.

• Åtgärder för att minska risken för förorening av Strömmen från länsväg 136 
ska genomföras, samt öka olycksberedskapen vid flygfältet

• Kommunens vattenförsörjning ska prioriteras framför alla andra intressen
• Inte tillåta verksamheter eller åtgärder som kan inverka negativt på vatten-

kvaliten eller tillgångarnas storlek.
• Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, befintlig 

bebyggelse ska anslutas i enlighet med VA-plan

2.1.2 Strandskydd
För att bevara växters och djurs goda livsvillkor på land och i vatten, och för 
att trygga allmänhetens förutsättningar till friluftsliv gäller 100 meter strand-
skydd både på land och i vatten. Genom ett beslut av Länsstyrelsen 1975-07-01 
utökades strandskyddet att gälla till 300 meter från strandlinjen både på land 
och i vattnet. Under åren 2010 och 2011 har länsstyrelsen sett över det utökade 
strandskyddet på 100-300 m på Öland. Inom fördjupningsområdet gäller till 
största delen bibehållet strandskydd på 300 meter på mark som inte omfattas 
av detalj- eller byggnadsplan. 

Om det finns särskilda skäl och åtgärden inte strider mot strandskyddets syften 
kan kommunen upphäva strandskyddet i detaljplan eller bevilja dispens. Inom 
Borgholm-Köpingsvikområdet finns flera områden som i inledande skede 
bedöms uppfylla de särskilda skälen för upphävande av strandskydd. Både Yttre 
hamnen och Stationsområdet är platser som trots sin närhet till strandlinjen 
kan tåla mer bebyggelse utan att inkräkta på allmänhetens tillgång till stranden 
eller växters och djurs goda livsvillkor.

Varje bit mark som bebyggs blir privatiserad för överskådlig framtid. Borg-
holm-Köpingsvikområdet har totalt ca 30 km kust och mindre än 3 km kust 
är privatiserad varav ca 1,8 km ingår i skyddsobjektet Solliden. Bortsett från 
Solliden samt ett fåtal villastrandtomter bedöms hela kuststräckan kunna göras 
tillgänglig för allmänheten genom den strandpromenad som föreslås och till 
stor del är genomförd.

Riktlinjer

• Inget ytterligare ianspråktagande av mark som minskar allmänhetens till-
gång till kusten ska tillåtas. 

• Tillgången till stranden ska förbättras genom strandpromenad samt anslu-
tande gångvägar till och från målpunkter.
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Skyddszoner till vattentäkt och strandskydd
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tertiär skyddszon

Strandskydd 100m

Strandskydd 300m
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2.1.3 Dagvatten
Miljöbalken ställer krav på hantering av dagvatten. Föreskrifter och regler har 
även utarbetats av Naturvårdsverket och Boverket. Förorenat dagvatten ska 
renas och vid behov kan krav på rening ställas enligt VA-lagen (Lag 2006:412 
om allmänna vattentjänster). För planområdet har kommunen under 2012 fär-
digställt en rapport om samhällsnära våtmarker (Borgholms kommun, 2012 
LOVA). Rapporten har tagits fram för arbetet med FÖP Borgholm-Köpingsvik 
och FÖP Byxelkrok.

Idag finns belastningsproblem för dagvattennätet i Borgholm och även problem 
i Köpingsvik vid vårflod och kraftiga regn. Nätet blir fullt redan vid inloppet 
och kan inte samla upp vattenmängderna från tätorternas gator. Som lösning 
på problematiken föreslås det i rapporten om samhällsnära våtmarker att dag-
vattnet ska infiltreras, fördröjas eller samlas upp lokalt. Genom åtgärder vid led-
ningarnas början kan kraftiga vattenmängder samlas upp och fördröjas i så kall-
lade fördröjningsmagasin. Det skulle ge mer utrymme för avrinningen längre 
ner i systemet. De låglänta punkter som har inventerats i ovan nämnda rapport 
visar på platser dit dagvattnet naturligt söker sig och kan med fördel utredas 
vidare för fördröjningsmagasin och/eller rening. Utpekade områden är invente-

Tvättfatet Beckmanska parken Borgholm, foto Leo. Eriksson

rade men behöver utredas vidare för att lämpligheten av dagvattenhantering ska 
kunna bedömas. Våtmarkerna omkring och inom planområdet är av stor vikt 
för en naturlig rening och fördröjning av dagvattnet, natur- och rekreationsvär-
den samt för infiltrationen till vattentäkten. Hörninge mosse och Källingemöre 
ligger utanför planområdet men är av värde för vattenhanteringen inom.

Förslag ges också på reningsdammar, ex Tvättfatet i Beckmanska parken, för att 
vattnet som leds ut i Kalmarsund ska hålla en bättre kvalitet. Dagvattnet behö-
ver renas från t.ex. näringsämnen från gödning, bekämpningsmedel och växt-
skyddsmedel. Åtgärderna bedöms medverka till att uppfylla miljömålet Hav i 
balans samt en levande kust och skärgård. 

I den ”Risk- och sårbarhetsanalys avseende klimatförändringars påverkan för 
tätorterna Borgholm och Köpingsvik” som tagits fram i planarbetet har även 
framtida extremnederbörds påverkan studerats. Framtida 100-årsregn har 
beräknats öka med 20% och ett sådant regn skulle ge stora konsekvenser inom 
området. Över hälften av Borgholm-Köpingsviksområdets samhällsviktiga 
byggnader som ingick i analysen skulle löpa risk att bli översvämmade. Detta 
ger ytterligare anledning till att redan idag spara ytor för att möjliggöra fram-
tida åtgärder för hantering av dagvattnet. Ökad hårdgjord yta från exempelvis 
vägar, tak, gårdsytor och parkeringar med asfalt ökar behovet av dagvatten-
hantering. Hårdgjorda ytor kan emellertid ersättas med gröna ytor, gröna tak, 
andra typer av genomsläppliga material eller genom avledning till låglänta för-
dröjningsmagasin. 

Riktlinjer dagvatten

• Att fördröjningsmagasin ska anläggas vid Rosenfors samt vid Vattenverket. 
• Att reningsdammar anläggs längs kusten med jämna avstånd t.ex vid Meje-

riviken
• Att fortsätta miljöarbetet för ett renare Kalmarsund.
• Åtgärdsförslag syftar i första hand till att styra avrinningen till ytor som kan 

tilllåtas översvämmas, samt underlätta en kontrollerad transport ut mot 
havet. Kombinera grönstruktur med vattenstråk.

• Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras, för att hin-



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

25

2. FRAMTIDENS BORGHOLM KÖPINGSVIK

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

dra avrinning från högre belägna områden att föra vatten in i tätbebyggt 
område.

• Möjligheten att anlägga diken för att styra avrinningen inne i tätbebyg-
gelsen bör undersökas.

• Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala åtgärder 
som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten prioriteras.

• Vid nyexploatering är det synnerligen viktigt att anpassa höjdsättningen 
för att undvika översvämning. De problem som identifierats i Risk- och 
sårbarhetsanalysen (DHI, 2014) indikerar att tydliga riktlinjer behövs kring 
höjdsättningsprinciper för att undvika liknande situationer vid framtida 
nybyggen, förslagsvis med Svenskt Vattens publikation P 105 om hållbar 
dag- och dränvattenhantering som utgångspunkt.

• Öppna dagvattenlösningar har flertalet fördelar jämfört med traditionella 
dagvattensystem under mark. Grönytor och diken genererar långsammare 
avrinning och kan leda till bättre rening och fördröjning av dagvattnet vil-
ket minskar både översvämningsrisker och att förorenat dagvatten rinner 
rakt ut i Kalmarsund

• Varken öppna eller traditionella dagvattensystem kan utformas för att han-
tera extrema regn utan någon översvämning. Det är därför viktigt att som 
komplement till dagvattensystemet utforma bebyggelsestrukturen så att 
en del ytor kan tillåtas översvämmas enstaka gånger utan att det leder till 

Åtgärdsförslag för Borgholms och Köpingsviks tätorter

Översvämningen i Borgholms stad år 1925, två 
män är ute och ror i bäcken vid Badhusgatan

stora konsekvenser, samt att 
avrinningen vid extrema regn 
leds till dessa ytor. Genom att 
använda översvämningsbara 
ytor vid extremregn kan vat-
tenmängder magasineras tills 
dagvattennätet kan ta emot 
och rena detta. 



Översvämmade områden vid beräknat högsta högvattenstånd om 100 år. Gröna 
byggnader inrymmer samhällsviktig verksamhet men är ej översvämmade. Svarta 
polygoner är övriga byggnader.
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2017-08, version 2 tas ett helhetsgrepp om grönstukturen.

Redan idag kan vi se att vi har många områden och funktioner som riskerar 
stora skador redan de närmsta hundra åren. Dessa bör framöver flyttas alter-
nativt skyddas. Innan dessa områden har utretts och konstaterats möjliga att 
finansiera skyddsåtgärder till ska dessa områden inte få tillskott i form av nya 
tomter. Detta eftersom varje tillskott kan öka framtida skador och kostnader 
samt minska de ytor som kan behövas för att skyddsåtgärder ska vara möjliga 
att anlägga. Den befintliga bebyggelse och infrastruktur som ligger lågt i Borg-
holm-Köpingsvikområdet bör till så stor del som möjligt skyddas. Beroende 
på exempelvis marksammansättningen samt bebyggelsetyp och omfattning av 
åtgärder kan detta dock visa sig dyrare än en eventuell flytt. Innan en strategi 
för framtida åtgärder har tagits fram ska försiktighetsprincipen enligt Miljöbal-
ken råda och därför föreskriver kommunen minsta markhöjd för tillkommande 
bostäder, verksamheter och funktioner.

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram riktlinjer för fysisk planering med hänsyn 
till ett förändrat klimat gällande översvämningar. Till grund för länsstyrelsens 
ställningstagande har en analys av länets nuvarande samt beräknande havsvat-
tenstånd och extremvattenstånd tagits fram av SMHI på uppdrag av länsstyrel-
sen, rapport NR 66, Havsnivåer i Kalmar län.

SMHI använder de senaste resultaten från IPCC:s femte rapport, för att 
beräkna den globala vattenståndshöjningen år 2100. För att beräkna det lokala 
medelvattenståndet har den lokala landhöjningen använts, och för beräkning 
av extremvattenstånd lokalt idag och 2100 har observerade havsvattenstånd 
använts.

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun beslutade 24/9-15 ”att med-
dela Länsstyrelsen i Kalmar följande: Borgholms kommun avser att, vid pla-
nering och frågor om bygglov, i princip följa de riktlinjer och säkerhetskrav 
som redovisas av Länsstyrelsen med möjlighet att göra särskilda bedömningar 
avseende befintliga turistanläggningar och enkla byggnader.”

Sammanfattning av Risk- och sårbarhetsanalys avseende klimatförändring-

2.1.4 Anpassningar till framtida klimatförändringar
Som underlag till bedömningarna om hur området ska utvecklas i framtiden 
har ”Klimatanpassning i fysisk planering” (Länsstyrelserna, 2012), ”Havsnivåer 
i Kalmar län” (Länsstyrelsen Kalmar län, SMHI), ”Risk- och sårbarhetsana-
lys för området Borgholm-Köpingsvik” (Borgholms kommun, 2014, se bilaga 
1) samt ett flertal forskningsrapporter och utredningar för andra kommuner 
använts. Av riskfaktorerna har störst vikt lagts vid stigande havsnivåer och ökad 
extremnederbörd då dessa faktorer har bedömts ge mest konsekvenser inom 
planområdet. Konsekvenser av ökade temperaturer har valts bort då planen 
omfattar ett kustområde där havet har en temperaturutjämnande effekt. 

Det finns alltid en osäkerhet i forskningen som presenterats, ju längre tidsper-
spektiv desto större blir osäkerheten. Viss forskning menar att utvecklingen med 
stigande temperaturer kommer att eskalera. Annan forskning räknar utifrån en 
jämnt stigande temperatur. Risk- och sårbarhetsanalysen som har tagits fram 
för Borgholm-Köpingsvikområdet har utgått från det scenario som använts i 
den regionala analysen, en höjning på 1,2 meter av medelvattenytan till år 2100.  
I FN’s klimatrapport (IPCC, 2013-2014) tyder forskningen på att växthusef-
fekten kommer att innebära stora klimatförändringar som leder till exempelvis 
höjda havsnivåer. Forskarna har här också konstaterat att det är högre säkerhet 
i prognoserna och att de under de senaste åren har observerat allt snabbare och 
kraftigare klimatförändringar än vad som tidigare förutsetts.

Genom sitt läge längs kusten sker en viss temperaturutjämnande verkan, även 
grönstrukturer och mångfunktionella ytor är temperaturutjämnande vid vär-
meböljor och kan minska riskerna för översvämning. Genom att de stora för-
tätningsområdena som föreslås i Borgholms stad pekas ut på redan hårdgjorda 
ytor ex Hamnområdet, Stationsområdet och Industriområdet ökar inte belast-
ningen på dagvattennätet i staden för dessa ytor. Dock kommer dagvatten-
mängderna att öka efterhand redan bebyggda villaområden tillåts bygga ut då 
infiltrationsytorna minskar. Ett arbete med hanteringen av dagvatten i Borg-
holm har inletts och dessa frågor kommer att hanteras där. I den rapport som 
togs fram Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik, Borgholms kommun 
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Vallar eller barriärer för skydd av de västra delarna av Borgholms tätort vid framtida 
havsnivåhöjning. Färgmarkerade byggnader  innehåller samhällsviktiga funktioner

ars påverkan för tätorterna Borgholm och 
Köpingsvik (Borgholms kommun, 2014)

Konsekvenser av stigande havsnivåer:

• Högvattensituationer på 30 års sikt 
bedöms inte ha några påtagliga konse-
kvenser för samhällsviktig verksamhet 
och kulturvärden.

• Enskilda kustnära byggnader kan 
komma att påverkas vid högvattensitu-
ationer på 30 års sikt. Bedömningen är 
dock att det på kort sikt (innan 2040) 
inte kommer att krävas några perma-
nenta åtgärder för att skydda befintlig 
bebyggelse.

• På 100 års sikt leder högvattensitua-
tioner till att stora delar av Borgholms 
tätort hamnar under vatten. Detta 
påverkar både ett flertal samhällsviktiga 
funktioner samt samhället i stort. Även 
mycket vanligt förekommande högvat-
tenstånd i storleksordningen +0.5 m 
(1.8-2.0 m) kommer att orsaka skada. 
Bedömningen är att det på 100 års sikt 
kommer att krävas permanenta åtgär-
der för att skydda befintlig bebyggelse.

• Skred, erosion och ras- I RSAn beskrivs 
Köpingsviks strand och utfyllnadsom-
råden som ökat känsliga för strandlin-
jereträtt till följd av stigande havsnivåer 
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om ca 150 m fram till år 2100. Erosionen som orsakas av en stigande havs-
nivå kan motverkas något av den långsamma tillsandningen som sker idag. 
Det kan vara nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder för att förhindra 
förlust av byggnader eller egendom på lång sikt.

Konsekvenser av extrema regn:
Vid kraftiga regn bidrar även grönytor till en avsevärd mängd avrinning då vatt-
net inte hinner infiltrera. Dagvattensystem är inte dimensionerade för denna 
typ av extrema regn och översvämning kommer därför att ske.

• Flertalet samhällsviktiga byggnader riskerar att bli översvämmade i sam-
band med extrema regnhändelser. 

• Flertalet gator samt privata fastigheter kommer också att stå under vatten.

• Stor negativ påverkan på natur, kultur, jordbruk, kust, sund och hav.

Riktlinjer 
• Ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på minimum 2,8 meters 

markhöjd.

• Ny lokalisering av offentliga lokaler och samhällsfunktioner, exempelvis 
skolor, idrottshallar, vårdlokaler, reningsverk mm ska placeras på minst 4 
meter markhöjd.

• Strategi för framtida åtgärder - befintlig bebyggelse, samhällsfunktioner 
samt infrastruktur ska utredas när och hur ett skydd kan ske. Även en prio-
ritering ska göras. Se s. 28 förslag på placering av vallar.

• Ny bebyggelse får placeras lägre än föreskriven höjd om utredning konsta-
terat att skyddsåtgärder är genomförbara samt att beslut om åtgärd fattats.

• Styra avrinningen vid extrema regn till ytor som kan tillåtas översvämmas, 
samt fördröja transport ut mot havet.

• Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras, för att 
hindra avrinning från högre belägna naturområden runtomkring att över-
vämma bebyggelsen.

Säkerhetskrav för Kalmar län (utdrag från Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015)

Riktvärden Kalmar län
Säkerhetskrav för bl.a. samhällsviktiga funktioner och bostadsbebyggelse m.m. i ett 
planeringsperspektiv sett till år 2100 innebär en plushöjd vid ny byggnation på 280 cm över 
dagens medelvattenstånd.

Fysisk planering som ska genomföras i närheten av vatten bör föregås av en riskanalys och 
utredning om översvämningsrisker.

Sårbara eller samhällsviktiga funktioner ska inte förläggas till översvämningshotade områden.

Riktlinjer för översvämningszoner
Markområden med låg sannolikhet för översvämning (zon 1)

Områden upp till 2,8 m över dagens medelvattennivå (t.ex. bostäder, samhällsviktiga funktioner, 
infrastruktur)

Markområden med viss sannolikhet för översvämning (zon 2)

Områden över 2,5 m över medelvattennivå, samhällsfunktioner av mindre vikt (t.ex. 
servicebyggnader, sporthallar, campingstugor eller liknande). Förläggning av bostäder, 
dagligvaruhandel kräver klimatanpassningsåtgärder.

Markområden med stor sannolikhet för översvämning (zon 3)

Markområden 2,2 m över dagens medelvattennivå (t.ex. endast enkla byggnader som 
garage, uthus, sjöbodar, utbyggnader av befintliga byggnader, vägar med alternativa 
förbifartsmöjligheter).

• Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala åtgärder 
som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten prioriteras.

• Ny bebyggelse ska anpassas för att översvämning ska undvikas. 

• Geoteknisk lämplighet ska hanteras i detaljplaneringen samt bygglov.

Mark i framförallt lågpunkter, grönstråk och kustzoner ska lämnas obebyggda. 
Detta för att kunna leda vatten till dessa översvämningbara områden vid extrem-
regn för att fördröja avrinningen till Kalmarsund och ge naturlig rening. Spara 
ytor att bygga skyddsbarriärer på, ex vallar, mot kusten vid stigande havsnivåer.
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innebära välskötta parker, farbara skogsvägar eller skyltning. 

Ölands höga naturvärden har i undersökningar av Ölands Turist AB visat sig 
rankas allt högre som öns största attraktion. Detta och det höga exploaterings-
trycket ställer ytterligare krav på att grönområdena värnas. Sociala värden är 
dock mer förenliga med exploatering än de biologiska, då forskning har visat att 
tillgänglighet är viktigare än storlek för den upplevda tillgången. 

Inom planområdet är Borga Hage/Slottsskogen, Slottsalvaret, Köping tall och 
strandområdena exempel på flitigt använda tätortsnära rekreationsområden, 
som därmed har stora sociala värden. Rekreationsvärdena för delar av plan-
området beskrivs även i Inventering av Natur- och rekreationsvärden för Borg-
holm-Köpingsvik, (Ekologigruppen 2011).

2.1.5 Grönstruktur
Borgholm – Köpingsvik har en tillgång i sina olika grönområden och närhet 
till havet. Det finns åkrar, skogar, våtmarker, strandområden, parker och pri-
vata trädgårdar. Varje grönområde har sin speciella funktion och karaktär. Vissa 
är viktiga för den biologiska mångfalden, andra är viktiga platser för lek och 
umgänge. Privata trädgårdar kan exempelvis vara viktiga för den biologiska 
mångfalden eftersom de kan utgöra gröna korridorer som möjliggör spridning 
av vissa arter. Även vägrenar, alléer och diken kan fylla samma funktion. De 
offentliga parkerna kan istället vara viktiga platser för rekreation och återhämt-
ning för de som saknar egen trädgård. Åkrar är inte tillgängliga för allmänheten 
men de spelar ändå en viktig roll i landskapsbilden och kan bidra till en rikare 
naturupplevelse. Tillsammans utgör olika grönområden det som kallas grönst-
ruktur. De större sammanhängande ytor som pekas ut i kartan för grönområ-
den är en viktig del av grönstukturen och där bevarandet av och tillgången till 
respektive område ska värnas, se även Grönstrukturplan (Borgholms kommun, 
2013/2017)

Sociala värden
Grönstrukturen har stora sociala värden, det vill säga stora värden för männ-
iskor, som exempelvis plats för rekreation, motion, möten, lek, och vila. Närhet 
till grönområden och parker är också viktigt ur folkhälsoaspekt, då det har visat 
sig ha positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Upplevelser av 
gröna områden lindrar stress och psykiska och fysiska besvär samt är bra för 
barns utveckling. Grönområdena har också pedagogiska funktioner, och kan 
berätta om såväl växt- och djurliv som gamla tiders brukande av platsen. 

Olika typer av grönområden fyller olika funktioner och behov. Människor 
efterfrågar olika karaktärer för sin närrekreation, från anlagda parker med bän-
kar och planteringar till vildvuxna skogar med gläntor och gamla träd. Därför 
är det viktigt med ett rikt och varierat utbud. Det är också av grundläggande 
betydelse att grönområdena upplevs som tillgängliga för att de ska användas. 
Tillgängligheten ställer krav på närhet, framkomlighet och trygghet, vilket kan 

Rekreationsstråk i område 3 norr om Köpingsvik
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Bostadsnära natur

Den bostadsnära naturens betydelse har fått större uppmärksamhet i och med 
den ökade urbaniseringen. Mer än 80% av svenskarna önskar ha rekreations-
skog inom gångavstånd och 75% besöker skogen varje vecka, då oftast en tät-
ortsnära. 

Den bostadsnära naturen har många funktioner, såväl sociala som biologiska. 
Den bidrar bland annat till bättre hälsa, renare luft och vatten, mindre bul-
ler och stimulerande upplevelser. Därför är det viktigt att bostadsnära natur 
bevaras och utvecklas och nya bostadsområden utformas så att dessa funktioner 
samt det historiska arvet inte fördärvas. 

LOVA-områden

År 2012 togs utredningen Samhällsnära våtmarker (Samhällbyggnads i Borg-
holm Rapport 2012:02) fram. Pro-

Klassindelning
Klass 1 – Hög lämplighetsgrad
En åtgärd i området bör utföras

Klass 2 – Lämpligt
En åtgärd i området är att 
rekommendera 

Klass 3 – Måttlig lämplighetsgrad 
En åtgärd kan vara lämpligt i ett 
längre perspektiv

Klass 4 – Olämpligt
En åtgärd i området inte 
är lämpligt för närvarande 
(redovisas inte i kartan) ¯0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
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LOVA utredningsområden
Klass
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3

jektet är ett samarbetsprojekt inom 
LOVA, finansierat av Borgholms 
kommun, BEAB och Länsstyrelsen 
Kalmar län.  Rapporten beskriver 
en rad olika förslag till åtgärder och 
tillämpningar för dagvattenhante-
ring. Att utföra några av dessa är 
av rekommendation för att minska 
belastningen av föroreningar till 
Kalmarsund och för att minska flö-
desbelastningen på dagvattennätet. 
De områden som pekas ut är intres-
santa för dagvattenhantering och är 
i olika behov av fortsatt utredning/
projektering. Bedömningskriterier 
baserar sig främst på följande; en 

åtgärd kan minska risker för översvämningar, en näringsreducerande effekt, ett 
rekreationsvärde och en ökad biologisk mångfald. Klassificeringen som rap-
porten använder sig av är en fyrgradig skala beskriven i faktaruta till vänster.  
Ett LOVA-område har utretts närmare efter att rapporten togs fram och har då 
omvärderats, se områdesbeskrivning för nr 3 Solbergamarken sida 35.

Ytterligare information om dagvatten finns på sida 24-25.
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Jordbruksmark

En stor del av marken inom planområdet består av jordbruksmark. Jordbruks-
marken har en viktig funktion som odlingsmark, betesmark och som sprid-
ningsarealer, men även som ett kulturhistoriskt och karaktärsskapande inslag. 
Kommunen ser jordbruksmarkens värde ur ett lokalt och regionalt perspektiv. 
Att värna om jordbruksmarken bevarar landskapsbilden samt de natur- och 
kulturvärden som hävden under lång kontinuitet har skapat. Därför bör jord-
brukets intressen prioriteras om inte marken bedöms mer lämplig för annat 
ändamål. Detta ska då avvägas och beskrivas i en konsekvensanalys. 

Utöver själva brukandet har de många landskapselement som finns i och kring 
jordbruksmarken höga kulturhistoriska värden. Det rör sig om åkerholmar, 
odlingsrösen, fägator, rester från linframställning, diken, solitärträd och spår 
efter torp eller ännu äldre bosättningar. Många åkerlappar har namn som berät-
tar om forna tiders hävd, tidigare ägare eller jordmånens beskaffenhet. Det fak-
tum att ett och samma ställe brukats i generationer utgör ett särskilt kulturhis-
toriskt värde. Ju mer ett landskap kan berätta om historien, desto högre kultur-
historiskt värde har det. Alla dessa spår är viktiga för förståelsen av landskapet.

Jordbruksmarken erbjuder möjligheten till rekreation, motion och återhämt-
ning. Forskning visar att naturen har en läkande effekt på oss, men värdet av 
den kan vara svår att uppskatta. Betesmarkerna på Slottsalvaret, Köpings klint, 
Blå Rör mfl områden är av stort värde för rekreation och naturvärden. 

Ekosystemtjänster från jordbruksmark- den viktigaste nyttan – mat

Nyttan av jordbruksmarkens ekosystemtjänster är både universella och lokala. 
Jordbruksmarkerna världen över producerar vår livsviktiga mat, både odlad mat 
från åker och mat från djur som går på betesmark. Närproducerad mat minskar 
transporterna, öppnar landskapet nära den som ska äta maten och minskar 
samhällets sårbarhet. Jordbruksmarken kan ta hand om en del biprodukter och 
avfall från samhället. Genom att återföra till exempel matrester, trädgårdsavfall 
eller godkänt rötslam blir åkermarken en del av ett kretslopp och löser många 
av samhällets avfallsproblem.

Åkern och dess randområden utgör livsmiljö för ett mycket stort antal arter 
som var och en och tillsammans är både delar av ett fungerande ekosystem och 
en nödvändighet för ekosystemens överlevande. Randzonerna och betesmar-
kerna har en stor biologiskmångfald av betydelse inte minst för insekter som 
svarar för pollineringen av blommor, även våra nyttoväxters. 

Betesmarkerna växer igen, odlingsarealerna behövs för att kunna hålla djuren 
på bete under säsongen eftersom spridningsarealerna behöver vara tillräckligt 
stora. Inom planområdet har den jordbruksmark som pekats ut som utred-
ningsområden för byggnation bedömts vara mindre produktiv än övrig jord-
bruksmark. Dessa ytor är gränsande till betesmarker med marginell skillnad 
i brukningsvärde och på några områden har de som idag brukar marken har 
själva utryckt en önskan om att bebygga. Även i den kommunala Översiktspla-
nen (Borgholms kommun, 2002) finns riktlinjer om att bevara jordbruksmark 
med undantag för just Borgholm-Köpingsvikområdet som är huvudorterna i 
kommunen. För att nyttan med att bebygga odlingsmark ska överväga befintlig 
användning ska marken utnyttjas effektivt,  Endast tät bebyggelse (hög grad av 
flerbostadshus, par-, kedje- och radhus) med samhällsstöttande verksamheter i 
direkt anslutning till utbyggd infrastruktur bedömts ge fler vinster än förluster. 

Rekommendationer

• De stora sammanhängande jordbruksarealerna inom området ska priorite-
ras. Det är viktigt inte minst för att bevara kulturvärdena 

• Vattentäkten sammanfaller med jordbruksmarken, Ingen exploatering bör 
vara möjlig inom denna, framförallt inte inom den primära zonen. Att 
skydda täkten från påverkan som kan skada grundvattnet prioriteras fram-
för annan form av utveckling.
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området med bostäder. Är även en del av Köpingsviks entré/final med kontras-
ten mellan tätorten och de öppna markerna.

3. Sammanhängande strand med rekreationsstråk.
Från Vannborga till Klinta bodar - Viktigt med tillgänglighet även visuellt. 
Hela den obebyggda kustremsan genom stad och tätort upp till Vannborga har 
ett stort värde för friluftsliv och rekreation. På stora sträckor längs kusten har 
kommunen anlagt en strandpromenad som är tänkt att sträcka sig från Borg-
holm i söder upp till Lundegård i norr. På vissa platser är blockeras fri passage 
längs stranden, det är viktigt att dessa hinder avhjälps.
Strandnära friskängar vid Klinta bodar. Naturvärdesklass: 4, naturvärde av 
lokalt intresse då strandnära öppna marker utgör skyddsvärda miljöer. Viktigt 
att kontakten längs hela kusten är god och att det tysta området består.
Köpingbukten Klinta till Blå Rör- Bevara obebyggt. Plantering som kan hindra 
erosion bör övervägas. Förstärka kopplingen till stranden. Sammanhängande 
strand med rekreationsstråk, Viktigt med tillgänglighet även visuellt. Hela den 
obebyggda kustremsan genom stad och tätort upp till Lundegård i norr har ett 
stort värde för friluftsliv och rekreation. På stora sträckor längs kusten har kom-
munen anlagt en strandpromenad som är tänkt att sträcka sig från Borgholm i 
söder upp till Lundegård i norr. På vissa platser blockeras fri passage längs stran-
den, det är viktigt att dessa hinder avhjälps. Små, enkla byggnader som gynnar 
områdets användning för det rörliga friluftslivet kan tillåtas.
Solbergamarken. LOVA-område. Våtmark i kombination med natur. Området 
har biologiska värden, får ej tillföras förorenat dagvatten. Lågliggande, kommer 
att bli helt översvämmat. Hamn.
Dovreviken, strand med rekreationsstråk, dagvattendamm, badplats.
Sjöstugeviken, viktigt rekreationsområde med badplatser och hundbad. Sjöstu-
gan har kulturvärden som är viktiga att bevara, läs mer på s sida 70.
Mejeriviken/Marknadsplatsen. Öppna havsstrandängar med buskar och träd 
som ek, rönn och ask. Låglänt område vid mejeriviken för dagvattenhantering 
vid behov. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.
Kapelludden, bostadsnära natur, campingområde, stugor. Naturvärdesklass: 4, 
naturvärde av lokalt i intresse då grova träd utgör skyddsvärda miljöer. Flera 

Områdesbeskrivningar

1. Nedra Vannborgas omgivande odlingslandskap. Ett öppet odlingslandskap 
som står i kontrast till radbyns täthet. Krav på att markerna ska hållas obe-
byggda eftersom värdet ligger i att radbyns omgivningar hålls öppna och obe-
byggda. Annan utveckling av t.ex. andra verksamheter och bostäder får ske om 
det inte begränsar lantbrukens utvecklingsmöjligheter. 

2. Törneby och Sammelstorps omgivande odlingslandskap. Större samman-
hängande öppen mark. Odlingsmark och lantbrukets utvecklingsmöjligheter 
ska prioriteras. Annan utveckling av t.ex. andra verksamheter och bostäder 
får ske om det inte begränsar lantbrukens utvecklingsmöjligheter. Viktigt att 
behålla de öppna markerna och inte fragmentera. Markerna omkring radbyn 
ska bevaras öppna då de är värdeskapande för radbyn. Markerna väster om väg 
136 ska bevara öppna då de är en avskiljande zon mellan väg 136 och det större  

Prästhag
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rödlistade arter. Viktigt att skyddsvärda träd bevaras och att möjligheten att ta 
sig in i området förbättras. Ytterligare plantering av träd för att binda marken 
för att undvika erosion ska övervägas. 
Borgholms kyrkogård där viktiga utblickar ska skyddas.  Bevara det tysta. Kyr-
kogård med parkkvalitéer.  S:t Elavi kapell och dess omgivande kyrkogård är 
ett offentligt rum för livets alla skeden. Platsen är öppen för alla och inbjuder 
till en stunds lugn för den som vill. Kapellet saknar en traditionell altartavla, 
utformningen bygger istället på utblicken från kyrkorummet över havet och 
den obrutna horisonten. Det finns även en intakt siktlinje mellan staden och 
kapellet som tydliggör kopplingen dessa funktioner emellan. Kyrkogården län-
kar därtill samman viktiga grönstråk från stadens norra till stadens södra delar 
via Kapelludden och Beckmanska parken. För att inte inkräkta på dessa värden 
och den integritet platsen fordrar så ska det finnas en buffertzon till nytillkom-
mande kringliggande bebyggelse.

4. Rekreationsområde bakom Köpings kyrka med fotbollsplaner och lekplats. 
Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.

5. Större sammanhängande öppen mark omkring Solberga. Odlingsmark och 
lantbrukets utvecklingsmöjligheter ska prioriteras. Annan utveckling av t.ex. 
andra verksamheter och bostäder får ske om det inte begränsar lantbrukens 
utvecklingsmöjligheter. Viktigt att behålla de öppna markerna och inte frag-
mentera. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.

6. Lummig natur öster om Ramsättra.

7. Prästhag. Naturområde av högsta lokala värde. Tätortsnära hässle med hög-
vuxen och valvbildande hassel. Trädskikt av klibbal, getapel, oxel, tall, ask och 
sälg. Rik svampflora med flera rödlistade arter. Området är starkt igenväxt på 
sina ställen. Naturvärdesklass 3, högt naturvärde av kommunalt intresse då dess 
hässlen utgör livsmiljöer för många rödlistade arter. Potentiellt förorenad mark, 
se sidasida 94 f.

Köping tall. Naturvärdesklass: 2, mycket högt naturvärde av regionalt intresse 
då sandiga öppna miljöer och äldre naturskogsartade skogar hyser värdefull 
flora och fauna. Sandiga marker med till största delen tallskog och åkermark. I 
skogsområdena finns även inslag av och mindre bestånd med lövträd som ek, 
hassel, bok och björk. I länets natur- och kulturmiljöprogram har Solbergafäl-
tet klassats till mycket högt naturvärde, klass 2 och Lindbyfältet till högt natur-
värde, klass 3. Tillsammans utgör markerna det största sandfältet på Öland med 
ca 900 ha isälvsmaterial med mäktiga grusavlagringar. I Solbergafältet finns ett 
mindre tallskogsområde med biotopskydd med benämning Äldre naturskogs-
artade skogar. Naturområde av högsta lokala rekreationsvärde med välutveck-
lade stigsystem även med inslag av odlingsmark.  Inom primär skyddszon för 
vattentäkten ska inga nya tomter tillåtas. Dricksvattenförsörjningen ska prio-
riteras, tillskott av tomter utanför primär zon endast om det kan ske utan risk 
för täktens kvalité.

LOVA Tings Ene/Kolstad med tillhörande Kolstadbäcken. Det är lämpligt att 
dämma upp bäcken för att få en fördröjning av bäcken i det östligaste biflödet 

Köping tall
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där BEAB har sin ytvattentäkt. Detta kan minska driftkostnaderna för BEAB 
genom att mindre mängd vatten behöver pumpas från Långbromosse. En upp-
dämning ger också en fördröjning av sommartorkans inträde och ytvattentäk-
ten kanske inte torkar upp under sommartid. Genom att öka bäckens över-
svämningsbara ytor och fördröja och bromsa upp flödet kommer det att ske 
en viss näringsämnesreducering. Genom att skapa en varierande struktur mel-
lan mer stillastående partier med mer forsande partier i bäcken och med den 
naturliga flödesvariationen, ges en förutsättning för en hög biodiversitet. Den 
största fördelen är framförallt en utjämning av flödestopparna och att avlasta 
dagvattenproblematiken för Köpingsvik. 

Odlingsmark vid Rosenfors. Område för fördröjningsmagasin LOVA.

Marker kring Kolstad och Målaretorp. Odlings-, betes- och naturmark ska 
prioriteras.

8. Klinten med närområde. Kultur- och naturområde av högsta lokala värde. 
Röjning och hävd samt stigar skulle öka områdets tillgänglighet.

9. LOVA, Kolstad stenbrott. Området består av ett gammalt stenbrott med ett 
mindre våtmarksområde på 0,8 hektar. avrinningsområde är på ca 17 hektar 
bestående av kala brottsytor med öppna markytor och ett skogsområde i öster, 
med fritidshus runt omkring. Området är beläget på en klipphäll med utsikt 
mot norr, över Solbergamarken. Röjning och hävd samt stigar skulle öka områ-
dets tillgänglighet. Rekreationsvärdet och tillgängligheten skulle öka med en 
vandringled runt området, eventuellt fågel/utsiktstorn.

10. LOVA, Kolstad skog med våtmarksområde på ca 10 hektar delvis sumpskog. 
Naturområde med våtmark, viktig för den naturliga dagvattenhanteringen 
samt för biologisk mångfald. Ingår i riksintresse för kulturmiljö. Genom att 
skapa stigar skulle fler kunna ta del av detta vackra område. Möjligheter till 
utvidgning av naturligt fördröjningsmagasin genom restaurering av våtmarken

11. Blå Rör. Lövskogsområde mellan Borgholm och Köpingsvik. Gammal kul-
turmiljö med ett stort bronsåldersröse. Betad hagmark med björk, alm, ask, ek, 
oxel, asp och äldre fruktträd. Markskiktet är rikt på örter som mandelblom, 

Åkerhagen, grönområde vid Ekbacka med Slottsruinen i fonden
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18. Vasahuset. Vacker kulturmiljö med allé, fornlämningar, kungsgården och vy 
mot alvar och slottsruinen. 

19. Slottsalvaret och Slottsskogen/Borga hage. 

Slottsalvaret, Natura 2000-område. Representativt odlingslandskap med betade 
alvarmarker med lång kontinuitet. Slottsalvaret utgörs av framförallt av örtrika 
torrängar med förekomst av alvarmalört och kalkkrassing. Området har även 
högsta rekreations- och upplevelsevärde.  Av stor vikt för områdets värden är 
fortsatt skötsel i form av bete samt förbud mot trafik. Ett gestaltningsprogram 
för slottsområdet finns och ger goda riktlinjer för ex hur skyltar kan utformas 
utan att inkräkta på omgivningens värden. 

Slottsskogen, Borga hage. Naturreservat och Natura 2000-område.

20. Betesmark mellan flygfältet och väg 136. Den öppna betesmarken förstärker 
intrycket av alvar och kopplingen mellan slottsruinen och Vasahuset. De öppna 
markerna vid entrén till Borgholm står i kontrast till allén vid Kungsgårds-
backen.

21. LOVA, Strömmen, vattenskyddsområde. Dricksvattenförsörjningen ska 
prioriteras, tillskott av tomter ej lämpligt. Omgivande odlings- och betesmar-
ker ska behållas. Åtgärder behövs på väg 136 och Räpplingevägen för att minska 
risken för förorening av täkten t.ex i form av avåkningsskydd.

22. Solliden, värdefull park och jordbruksmiljö.

23. Borga hage. Större sammanhängande lövskogsområde mellan kusten och 
landborgen. I området dominerar tät ekskog med stort inslag av hassel, men 
även alm- och avenbokskog förekommer. Lövskogen innehåller en mycket rik 
flora och fauna med 100-tals rödlistade arter. Naturvärdesklass: 1, högsta natur-
värde av nationellt och regionalt intresse då grova då kustnära ädellövskogar 
utgör ovanliga och skyddsvärda miljöer. Natura 2000-område, Naturreservat 
samt riksintresse för natur- och kulturmiljö. Inslag av jordbruksmark.

humleblomster, teveronika och smörblomma. 

Grön zon mellan väg 136/Norra infarten och bostadsområden

12. Låglänt grön kil väster om Triangeln och grön kil i bostadsområdet Lin-
den, Rönnen. LOVA-Områdena är lämpliga för dagvattenhantering och har en 
kapacitet att utjämna flöden och kunna reducera bort föroreningar.  Det större 
grönområdet skulle fördelaktigt lämpa sig för en våtmark. Ytan på våtmarken 
skulle kunna hantera dagvattnet från bostadsområdet Linden Rönnen och det 
vatten som kommer från svackdiket och skogsområdet.

13. Norra och Södra parken. Parkområde med grova ädellövträd. Lindallé som 
sträcker sig längs hela parken. Askar, ekar, lönnar och almar. Området ingår i 
riksintresse för kulturmiljö.

14. Beckmanska parken/Tvättfatet. Befintlig dagvattendamm.

15. Societetsparken med omgivande parkmark. Förstärk kontakten med havet 
genom att ta bort eller tona ner vägen mellan park och vatten. Upprätta en plan 
för skötsel av befintliga träd, föryngring av dessa samt komplettering. Hamn

16. Grönområde norr om Åkerhagen. En frodig och örtrik ek-hasselskog med 
inslag av andra ädla lövträd. Området ingår i riksintresse för naturvård, riksin-
tresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö.

Grönområde vid Ekbacka. En frodig och örtrik ek-hasselskog med inslag av 
andra ädla lövträd. Området ingår i riksintresse för naturvård, riksintresse för 
friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö. LOVA Rosenforsbäcken, delområde 
centrala Borgholm. Delar av bäckens naturliga dragning finns kvar nordost 
om vårdcentralen, igenom ett grönområde och tomtmark. Det är rekommen-
derat att gräva upp och skapa ytor som är översvämningsbara, samt synlig-
göra bäcken. Detta skulle öka näringsreduceringen samt öka rekreationsvärdet 
i området.

17. Åkerhagen. Staden möter landet. Odlingsmark i direkt anslutning till värde-
full kultur- och naturmiljö samt stad. Storslagen vy som ska värnas.
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2.1.6 Friluftsliv, rekreation och turism
Planområdets friluftsliv, rekreation och turism är knutna 
till natur, kultur och kust. I Borgholm-Köpingsvikområdet 
finns ett flertal naturområden som är  viktiga för friluftslivet, 
Borga hage/Slottsskogen, slottsalvaret, alvaret vid Klinten 
och Prästhag-Köping tall är de större i planområdet.
Borgholm-Köpingsvikområdets kulturmiljöer är viktiga för 
besökare, Borgholms slott, Köpingsviks historia, kallmurade 
kalkstensmurar och byggnader, fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är några exempel.

Cykel- och vandringsstråk finns många. De oftast besökta 
områdena är stigsystemen genom Slottsskogen/Borga hage 
och Prästhag-Köping tall och kustpromenaden Borgholm-
Köpingsvik-Lundegård. 

Besöksnäringen är väldigt viktig för fördjupningsområdet. 
De många besökarna genererar inte bara arbetstillfällen under 
sommaren utan skapar underlag för handeln. Det kommer-
siella utbudet ligger på en hög nivå jämfört med andra stä-
der i samma storlek. Ett prioriterat mål för kommunen är 
att förlänga turistsäsongen. Besökare är ofta begränsade till 
semesterperioder för att besöka ön. 

De stigar och gång- och cykelvägar som finns idag är vik-
tiga för områdets besöksmöjligheter. Idag finns flera brister 
främst i skyltning, både gällande information om platsers 
värden och väganvisningar från gång- och cykelvägar. Genom 
att förbättra skyltningen finns det stora möjligheter för ökad 
användning. Flera områden har potential till ett ökat antal 
besök och en ökad kvalité på upplevelsen. En stor risk med 
en ökad mängd bebyggelse är att ny bebyggelse minskar upp-
levelsevärdena av de rekreationsområden som finns idag. 
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Planområdet saknar en upplyst motionslinga. Med belysning finns möjlighe-
ten att grönområden kan användas av en större grupp, fler timmar om dygnet 
framförallt under de mörkare årstiderna.

Hela Öland är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Slottsskogen och slott-
salvaret är även av riksintesse för friluftslivet. Ett flertal grönområden har i 
inventeringen av grönområdena pekats ut för sina höga rekreativa värden.

Friluftslivet präglas till stor del av den omedelbara närheten till havet. Inom 
området finns Borgholms hamn och fyra privata hamnar. Under 2017 planeras 
en tillsyn av hamnarna i kommunen. Vid muddringsarbete i Borgholms hamn 
(2012) har provtagning av massorna visar på acceptabel risk för vattenmiljön 
under muddringsarbetet. I Borgholm finns ett hamnområde med gästhamn. 
För mindre båtar finns hamn vid Klinta bodar, ”Hildebrands hamn” och 
hamnen vid Björkviken. 

Flera badplatser finns inom planområdet. Badvattenkvalitén testas på fyra 
platser inom området, Kallbadhuset, Sjöstugan, Köpingbaden och Klinta. 
Provtagningarna har visat att badvattnet håller god kvalitet. Kommunen 
är i inledande fas med att bedöma behovet av utökad provtagning även för 
tungmetaller på badplatser där viss ökad risk för föroreningar kan förekomma. 
Ca 200 m väster om badplatsen vid Sjöstugan finns en gammal deponi under 
marken. Prover för tungmetaller och kolväten har vid ett tillfälle tagits vid 
en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Prov togs bl.a. i en bäck (där 
utsläpp av dagvatten sker) som går ut mellan deponin och badplatsen. Halterna 
låg under riktvärdet för känslig markanvändning.

Riktlinjer för framtiden

• Skyltning av kulturmiljöer behöver kompletteras med information om 
platser för att förhöja upplevelsevärdena.

• Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver gemensam 
skyltning.

• Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver i sträckning 
kompletteras för att få sammanhängande stråk.

• Ett respektavstånd till de värdefulla miljöerna krävs för att dessa värden 
inte ska gå förlorade. Nytillkommande bebyggelse bör inte placeras visuellt 
nära upplevelsevärden. Finns en siktbarriär ex i form av en skogsdunge 
kan 50 meters avstånd vara tillräckligt. Är landskapet öppet bör minst 100 
meter lämnas obebyggt, vid särskilt känsliga miljöer kan längre avstånd 
krävas. 
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lika vanligt förekommande. Kommunens befolkning har i ett längre perspektiv 
varit  konstant men behovet av bostäder har ökat. Tätorternas tidigare åretrunt-
bostäder används idag i större omfattning som delårsboende samtidigt som fler 
av våra delårsboende bosätter sig i sina stugor permanent. En trend har iden-
tifierats att många delårsboende stannar en allt längre tid av året och har som 
mål att framöver flytta hit permanent. Ökningen av distansarbete ger ytterli-
gare möjlighet för delårsboende att tillbringa mer tid i Borgholms kommun. 
Genom satsningar på goda digitala förbindelser till exempel bredband/fiber kan 
denna utveckling främjas.  

2.2 Bebyggelseutveckling

2.2.1 Beskrivning av bebyggelseutvecklingen
Efterfrågan på fritidsboende är stor i Borgholm-Köpingsviksområdet. Många 
som köper sommarbostad övergår till att använda denna till delårs- och hel-
årsboende. Fritidshusområdena byggdes perifert men har nu när staden vuxit 
kommit att bli centralt belägna och därmed viktiga omvandlingsområden till 
året-runtbostäder. Kommunen har under de senaste åren sett ett ökat behov av 
att ändra dessa områdens detaljplaner för att möjliggöra permanent boende-
standard. I arbetet med FÖP Borgholm-Köpingsvik har flera områden identi-
fierats som både ligger centralt och har utrymme för nya bostäder och verksam-
heter i befintliga områden. 

De boendes önskemål på bostadsyta har ökat med tiden. Kommunens året-
runtbefolkning är relativt konstant medan antalet delårsboende har ökat. Borg-
holms kommun är exceptionell på det sättet att helårs- och delårsboende är 

Invånare i kommunen från 1968 till 2015

Faktaruta planområdet

Yta – 3565 hektar
Invånare – (2014) 4400 st, (2016) 4509 st
Medelålder kommunen– (2005) 46,4 år, (2016) 49,1 år
Befolkningstäthet – (2016) 126 invånare/km2
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2.2.2 Utredningsområden - riktlinjer
Borgholm och Köpingsvik är två av Ölands viktigaste tätorter. Centralt belägna 
både på Öland och i Kalmarsundsområdet har orterna fått speciella förutsätt-
ningar. Området har kontinuerligt varit en plats för boende och verksamheter 
sedan förhistorisk tid och präglas starkt av de spår tidigare generationer har 
lämnat efter sig. För att orterna ska kunna utvecklas utan att föröda sina rika 
värden tar nu Borgholms kommun fram en fördjupad översiktsplan för områ-
det. Bebyggelseutvecklingsprogrammet är en viktig del utav detta arbete.

Borgholm och Köpingsvik, vars centrala delar ligger cirka fyra kilometer från 
varandra i öst-västlig riktning är sammanlänkade i kuststråket. Tätorterna 
omges av odlingslandskap, värdefulla kulturmiljöer, fornlämningsområden, 
naturreservat, Natura 2000-områden, ett större vattenskyddsområde och inte 
minst kust och hav. Genom att uppmärksamma orternas naturliga förutsätt-
ningar främjas även en hållbar samhällsutveckling. Intentionen är att i första 
hand förtäta ianspråktagna områden och där det inte är framkomligt, nyttja 
obebyggd mark.

Utgångspunkten för Borgholm respektive Köpingsvik ser olika ut. I Borgholm 
handlar det främst om att hitta strategier för hur den befintliga stadskaraktä-
ren kan bevaras och utvecklas på bästa sätt. Köpingsvik har en rikare historisk 
grund samtidigt som stranden och vägen är viktiga utgångspunkter. I planför-
slaget läggs en kurs ut för orternas framtida utveckling – var för sig, tillsammans 
och med närområden. Efter att planeringsunderlaget, se kapitel 3, sammanställ-
des har en bedömning gjorts av varje del av planområdet. 

Utredningsområden är områden som har bedömts möjliga att utreda vidare 
för tillkommande byggnation. I vissa fall är det utökade byggrätter som pekas 
ut , i andra fall ett helt nytt område för verksamheter i kombination med han-
del eller områden där bostäder ska prioriteras vid ny detaljplaneläggning. Två 
av områdena nr. 2A och nr. 24 är specialområden som pekas ut som utred-
ningsområden för utveckling av evenemangsplats samt utvecklingsområde för 

kulturcentrum. Dessa två specialområden avses inte utredas för byggnation. 
Områdenas respektive gränser visar på mark som bör utredas. I vissa fall har 
även kända värdefulla områden fått ingå. Dessa avgränsningar har gjorts för att 
områdets framtida utformning ska ske med hänsyn till de värden som pekas ut, 
inte för att värdena ska byggas bort. 

Vid detaljplaneläggning/planerad byggnation ska dagvattenhanteringen utre-
das, se sida 24f. Flera av de utpekade utredningsområdena i Borgholms stad 
är redan idag till stor del hårdgjorda/asfalterade och genom en omvandling av 
dessa områden till kvartersbebyggelse med bostäder, handel, kontor och icke-
störande verksamheter skulle öka möjligheterna till en bättre dagvattenhante-
ring, planera in översvämningabara ytor med koppling till reningsdammar osv.
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1. Hjortholmsstigen 
Området sydöst om bäcken som korsar Dalbyvägen ska i en framtida detaljplan utredas 
för fler och utökade byggrätter. De gröna kilarna mellan de befintliga bostäderna ger plat-
sen sitt eget uttryck och tillför värden till området och ska till största del alternativt helt 
bevaras. När området ses över ska lämpligheten för att ta viss del av grönkilarna i anspråk 
och eventuell utökning av tomtmark till befintliga tomter undersökas. Området innefattar 
till viss del jordbruksmark. Nya tomter ska prövas för en bebyggelsestruktur med större 
tomtstorlekar. Detta för att ge möjlighet till självhushållning med egen odling och/eller 
egen djurhållning.  Det är viktigt att området utformas så att värdena i kulturlandskapet 
tas tillvara.  Potentiellt förorenad mark, se sidasida 94 f. Avgränsning, lokalt omhän-
dertagande av dagvatten och markanvändning ska utredas i inledande detaljplaneskede.

2A-2C. Klinta-Lundegård
2A Utvecklingsområde för rekreation och evenemang, avses inte utredas för byggnation. 
2B bebyggt och 2C obebyggt- utredningsområden för fler och utökade byggrätter. I fram-
tida detaljplanearbete ska även hanteringen av dagvattnet innefattas. Området har utfor-
mats i ett öppet landskap men bostäderna ligger idag inbäddade i vegetation. Bland husen 
tillför grönskan en kvalité till området men i de gemensamma ytorna som finns var den 
ursprungliga tanken att bevara havsutsikten från respektive tomt. Dessa gemensamma 
ytor har förlorat sin funktion och i ändrad plan ska ansvaret för skötseln utredas. Alter-
nativt att ett mindre antal tomter kan tillkomma eller befintliga tomter kan ges möjlighet 
att utvidgas. Det är viktigt att vidare byggnation i området sker med hänsyn till områdets 
kvalitéer, hänsyn till Klinta bodar ska tas.

3A och 3B. Klinta
Framtida utredningsområde för utveckling av rekreation och camping. I norr och väster 
ska framkomligheten till och längs stranden prioriteras. Stranden mellan strandpromena-
den och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation. Det är viktigt att enskilda 
intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella tillgång till området. Idag 
upplevs strandsträckan bitvis som en barriär och en ny utformning av strandpromena-
den för att tillgängliggöra passagen är därför viktig att genomföra. För sydöstra delen ska 
campingens utvecklingsmöjligheter prioriteras framför andra enskilda intressen. Viktiga 
siktlinjer från Klintabacken ska iakttas och hållas öppna. Potentiellt förorenad mark, se 
sida 94 f.
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från norr till söder). En strand-
promenad går längs Köpings-
viken och fortsätter norrut till 
Lundegård och västerut till Sol-
lidens port. Promenadstråket 
har god standard längs större 
delen av sin sträckning, på ett 
fåtal platser är den dock svår-
framkomlig. Köpingsvik har 
flera ytor för evenemang och marknad, dessa platser används framförallt under 
högsäsong och när dessa inte används är de istället en del av grönstrukturen.  

Riktlinjer

De boende och verksamma i Köpingsvik ska prioriteras. 

Förbättra kopplingarna till stranden samt utveckla gång- och cykelstråk: Stran-
den är direkt knuten till Köpingsviks identitet. Flertalet boende och verk-
samma i orten har pekat ut stranden som en av ortens viktigaste tillgångar 
som ska värnas. Det är därför viktigt att förbättra kopplingarna till stranden. 
Detta kan ske genom att öppna upp välkomnande stråk för att fotgängare 
obehindrat ska kunna röra sig mellan strandområdet och de centrala delarna. 
Hinder längs dessa stråk ska arbetas bort. Även öppna grindar kan upplevas 
avvisande. Köpingsvik har en rik historia och större delen är utpekat som fast 
fornlämningsområde. Området mellan Köpingsviken och de centrala delarna 
är en speciellt intressant plats och har en stark potential som endast i ringa mån 
lyfts fram. Där finns under markytan en dubbel mur som skilt handelsplatsen 
vid stranden från öns inre. Det är viktigt att möjligheterna att lyfta fram dessa 
värden bibehålls. Tillgången till stranden från väster och norr är även dessa av 
stor betydelse. Detta gör att strandpromenaden är av stor vikt att prioritera 
längs kusten. Framkomligheten och upplevelsen ska vara av god kvalité längs 
hela promenadens sträckning. Längs sträckan finns ett flertal vackra utblickar 
där strand, bänkar, eller gläntor kan iordningställas för att uppmuntra flanörer 

4. och 5. Köpingsvik centrum

Köpingsvik präglas av sitt läge där man från samhället har utsikt mot havet. Mest 
påtagligt är det när man färdas längs landsvägen norrifrån där det fortfarande 
går att få en bild av det tidigare sammanhängande sjömarksområdet. Kyrkan 
utgör ett landmärke och centrumpunkt för området. Vid kyrkan och ner mot 
väg 136 finns en större öppen plats med extensiv användning som kan utveck-
las. Gammal bebyggelse med väl utvald placering i samhället blandas med ny 
bebyggelse med mer oplanerad struktur. Detta gäller främst området som idag 
i stort används för camping. Längs strandens västra del ligger byggnader från 
förra seklets badortstid, t.ex. pensionat och badhytter som ger strandområdet 
karaktär. Ny bebyggelse i zonen mellan stranden och huvudgatan har tillkom-
mit i en struktur som följer de långsmala fastigheterna och som delar upp och 
begränsar strandområdet. Det är otydligt hur man tar sig ner till stranden. Väg 
136 passerar genom byn och skapar en barriär mellan strandområdet och större 
delen av Köpingsviks tätort. Sommartid är trafiksituationen svår med långa 
köer. Det saknas ett samlande offentligt rum. Butiker, verksamheter och restau-
ranger ligger utspritt längs huvudgatan (väg 136). Goda cykelförbindelser finns 
med Borgholm och genom Ölandsleden (cykelled som sträcker sig över Öland 

Faktaruta Köpingsvik

Yta – 129 hektar
Invånare – (2014) 1242 st
Medelålder – (2010) ca 42,1 år 
Befolkningstäthet – 963 invånare/km2

4
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till pauser på sin väg till Köpingviken. Det är av stor vikt att befintliga verksam-
heter längs Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid ny 
detaljplaneläggning kan även andra relaterade verksamheter utredas på området 
ex torghandel, marknadsplats, tillfällig handel, lägerverksamhet, utvidgning av 
campingytor, parkering mm. Privatiserande permanenta byggnationer ska und-
vikas, övrig byggnation som är till för verksamheternas drift ska kunna tillåtas 
med varsam utformning och placering.

Torg: Ett centralt torg framför kyrkan kan fylla flera funktioner och stärka 
Köpingsviks identitet som tätort året runt. Torget bör utformas som knutpunkt 
för busstrafik, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Stråk ska öppnas 
så att fotgängare obehindrat kan röra sig mellan strandområdet och de centrala 
delarna. Torget är centralt för att lyfta fram de som bor och vistas i Köpingsvik. 
Göra om väg 136 från barriär till ett välkomnande gaturum: Idag upplevs väg 
136 som en barriär med resultatet att kopplingen till stranden på många platser 
är bruten. Det är viktigt att förbättra miljön runt väg 136 genom Köpingsvik 
centrum och förstärka kopplingen till stranden. En centrumutveckling borde 
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möjliggöras genom att utreda var och på vilket sätt ytterligare byggnation längs 
vägen kan vara lämplig. Genom en tätare stadsstruktur kan gaturummet bli tyd-
ligare. Idag finns en konflikt mellan olika trafikslag sommartid, en stor mängd 
motortrafik, en bristfällig cykelbana och ett stort antal gående som korsar vägen 
utan övergångsställen. En utformning av gaturummet  så att det stämmer över-
rens med den tillåtna hastigheten hos motortrafiken, ökad trafiksäkerhet och 
ett tydliggörande av gatans funktioner föreslås. Genom byte av markbelägg-
ning för att signalera stad, genom upphöjda passager/övergångsställen samt att 
cykeltrafiken i huvudsak separeras från väg 136 är exempel på åtgärder som kan 
göras för att uppnå detta.

Fler och utökade byggrätter i tätortens utkanter: Köpingsvik har en befint-
lig åretruntservice till exempel skola, affär och kommunikationer som har 
utrymme för ett ökat underlag. För att möjliggöra en ökad inflyttning av per-
manentboende föreslås även förtätning genom utökade och fler byggrätter samt 
en utpekad byggnadsriktning österut där ett område kan utredas för tillkom-
mande bostäder. Bullerdämpande åtgärder kan behövas mot lv 136.
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6. Östra Köpingsvik

Utredningsområde för natur/park i kombination med små grupper av nya 
bostäder och verksamheter. Flera höga värden finns inom området och en 
kulturinventering och naturinventering krävs för att avgränsa var ny bebyg-
gelse kan placeras med respekt för dessa värden. Det finns god närhet till skola, 
butik, kommunikationer och annan service. Idag består området av jordbruks-
mark. Tills behov av fler tomter uppkommit samt att områdets lämplighet för 
byggnation har konstaterats ska användningen inte ändras.

7A och 7B. Kustområdet

7A bebyggt och 7B obebyggt. Utredningsområden för fler och utökade byggrät-
ter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör utredas i samband 
med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt åtgärder för 
att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. Särskilt 
viktigt är spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekre-
ation och det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens 
fysiska eller visuella tillgång till området. 

8. Blå Rör

Utredningsområde för fler tomter på befintlig kvartersmark. Framkomlighe-
ten till och längs stranden ska prioriteras. Stranden mellan strandpromenaden 
och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och det är viktigt 
att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella till-
gång till området. Idag upplevs bitvis strandsträckan som en barriär och en 
ny utformning av strandpromenaden för att tillgängliggöra passagen är därför 
viktig att genomföra. Bronsåldersröset är viktigt att framhäva som den betydel-
sefulla plats för området som den är och historiskt sett har varit. 

7A
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9A-9C Kolstad Furuhäll och Klinten

9A. Furuhäll- östra Kolstad. Prioriterat utredningsområde för fler och utökade 
byggrätter för bostäder. Ett behov av uppdaterad detaljplan har konstaterats 
och en ändring av detaljplanen föreslås. Gång- och cykelvägar genom natur-
mark mellan målpunkter bör förbättras. Potentiellt förorenad mark i sydost, se 
sidasida 94 f.

9B. Obebyggt område, detaljplan för bostäder vann laga kraft 2017-03-24.

9C. Obebyggt område, planbesked beviljat för bostadsändamål.
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ningar kan ett ökat underlag 
skapas. 

Eftersom verksamheter har 
bedrivits under en lång period 
på föreslagna områden före-
kommer förorenad mark. 
Högt nyttjande av marken ger 
bättre möjligheter att fördela 
eventuella saneringskostnader.

Markens sammansättning gör att infiltrationsmöjligheterna är små i Borg-
holm. För att hantera extrema regn ska dagvattenhanteringen ges utrymme i 
ny detaljplanering, läs mer om dagvatten på sida 24f.

På de närmsta uppslagen beskrivs varje föreslagen ny stadsdel för sig. 

Faktaruta Borgholms stad

Yta – 256 hektar
Invånare – (2014) 3108 st
Medelålder – (2010) ca 45,8 år 
Befolkningstäthet – 1214 invånare/km2

Område 10-13 Borgholms stads centrumutveckling - nya stadsdelar

När Borgholms stad växte fram lades störande verksamheter och industrier 
i stadens ytterkanter. Efterhand staden växte har dessa områden kommit att 
hamna centralt. Under de senaste decennierna har en trend iakttagits där till-
verkningsindustrin  minskar samtidigt som andelen tjänsteföretag ökar. Hamn-
verksamheten och järnvägen har försvunnit och ersatts av vägtrafik. För Borg-
holm innebär denna utveckling att det som tidigare var stadens ytterområden 
nu står inför omvandlingen att införlivas i stadens centrum. Genom att bygga 
tätare i befintliga strukturer används ledningssystem, vägar och annan service  
på ett mer effektivt sätt. Eftersom dessa områden redan är ianpråktagna kan 
bostäder och ytor för handel och verksamheter tillkomma utan att inkräkta på 
natur- och jordbruksmark. De pågående klimatförändringarna ställer ökade 
krav på dagvattensystem och skydd av befintlig bebyggelse. Det är därför viktigt 
att gröna genomsläppliga ytor behålls samt att lågpunkter planeras för att vara 
översvämningsbara. 

För Borgholms stad har fyra utredningsområden bedömts som lämpliga som nya 
stadsdelar. Dessa områden omfattar tillsammans 40 hektar och bedöms tillräck-
ligt för att svara mot behoven av mark för bostäder, verksamheter, handel och 
tillhörande ytor i minst 30 år. En förutsättning för att en blandstad ska ges 
möjlighet att växa fram är att dessa ges plats, till exempel genom att ytkrävande 
verksamheter flyttar till stadens nuvarande utkanter som Triangeln och Rosen-
fors. Genom att ge möjlighet till flyttkedjor och ha en långsiktig plan för stadens 
utveckling kan staden växa fram långsamt eller snabbt beroende på behov och 
konjunktur.

Genom att tillåta en blandning av verksamheter, handel och bostäder ges en 
flexibilitet i markanvändningen för framtida behov. Blandstaden med arbets-
platser i kombination med bostäder innebär att människor rör sig i området 
dygnet runt. Idag finns ett behov av ett ökat underlag till befintliga verksamhe-
ter i stadskärnan, genom att öka antalet bostäder, arbetsplatser och besöksanled-



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

50

2. FRAMTIDENS BORGHOLM KÖPINGSVIK

BEBYGGELSEUTVECKLING UTREDNINGSOMRÅDEN - RIKTLINJER

”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige” (SjöV 
Dnr 16-00767) utpekat hamnen i Borgholm som en potentiell hamn för kust-
sjöfart. Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte blän-
dar sjöfarande eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för 
sjöfartens säkra navigation.” Ur Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Målsättning och strategi 

Vid fortsatt detaljplaneläggning ska följande riktlinjer vägas in vid utform-
ningen av planen:

• Hålla skyddsavstånd till reningsverket och pumpstationer samt göra de 
åtgärder som krävs för att inte riskera människors hälsa och säkerhet. Fram-
förallt ska de kända faktorer som lukt, buller och trafik som idag kan upp-
stå hanteras i planarbetet

• Hänsyn till kyrkogården samt koppla samman ex kyrkogårdens trädallé 
med en fortsättning på allén in i nya stadsdelen.

• Utforma den nya stadsdelen med tät bebyggelse i kvartersstruktur för att 
uppnå en effektiv markanvändning.

• Området ska säkerställas för framtida översvämningsrisker, genom exem-
pelvis vall eller höjning av mark i enlighet med risk- och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014).

• Sanering av förorenad mark samt undersökning av markens beskaffenhet 
då marken består av utfyllnadsmassor vars bärighet är okänd.

• Bevara hamnkaraktär, tre ikonbyggnader ska behållas-Vänthallen på yttre 
kajen, maltfabrikens magasin samt Kalmar Lantmäns (Centralföreningens) 
lagerbyggnad av tegel ritad av arkitekt Gösta Gerdsiö på 1950-talet.

• Bevara funktion, hamnens möjligheter att även i framtiden kunna ta emot 
mindre passagerarbåtar och fraktfartyg ska ej byggas bort.

Hamnområdet. Utredningsområde verksamheter 

i kombination med bostäder och hamn

Inventering och analys

Hamnen i Borgholm har sedan lång tid tillbaka förlorat sin roll som 
handelshamn och terminal för resande till bad- och kurorten Borg-
holm. Havsnära bebyggelse, främst flerbostadshus men också verk-
lokaler för icke-störande verksamheter i kombination med hamnen 
föreslås. Syftet är att skapa en levande stadsmiljö med nya offentliga 
platser i form av parker och torgytor. En hamnpromenad som kopp-
lar yttre hamnen till omkringliggande kust- och hamnområden och 
Storgatan är ett huvudgrepp i planen. Stadsdelen Yttre Hamnen ska 
ses som en utvidgning av Borgholms centrum. Detta kräver en god 
avvägning i att få in blandade funktioner, men också hänsyn gent-
emot stadens historiska och kommersiella centrum. Området lig-
ger inom riksintresset för kulturminnesvård K23. Något principiellt 
hinder  mot en ändrad användning föreligger inte, vilket ytterligare 
motiverar att hänsyn måste tas när det gäller ny bebyggelses karak-
tär och förändringar i anslutning till dessa värden bör därför få en 
högklassig gestaltning. Kommunen har gjort bedömningen att det är 
positivt för detta riksintresse att den delvis skräpiga industrihamnen 
försvinner och att stadskärnan kan växa med nya bostäder. Tillskot-
tet av ny bebyggelse kan även utgöra en så kallad årskrans i stadens 
bebyggelsehistoria om den ges en för vår tid typisk gestaltning. Inom 
området ligger idag ett par byggnader som av antikvariska skäl bör 
behandlas med särskild hänsyn i det fortsatta arbetet. Vänthallen på 
yttre kajen, maltfabrikens magasin samt Kalmar Lantmäns (Central-
föreningens) lagerbyggnad av tegel ritad av arkitekt Gösta Gerdsiö 
på 1950-talet. Området har identifierats som förorenat,  se sida sida 
94 f. ”Att bebygga delar av hamnen kan påverka möjligheten till 
framtida sjötransporter. Sjöfartsverket har i ett regeringsuppdrag 

10
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• Ta hänsyn till att området kommer att ses som en del av 
Borgholms entré sett från havet och det därmed är av bety-
delse hur siluetten utformas. I läget för den stora spann-
målssilon som var ett landmärke för staden bör en ny bygg-
nad med höjd och utbredning lika siloanläggningen kunna 
godtas. I utformningen av en ny byggnad skall släktskapet 
med dess föregångare kunna avläsas.

För att knyta samman stadskärnan med den nya stadsdelen 
samt för att utveckla hela hamnområdet föreslås flera åtgärder 
längs kajen. 

• Borgholm har en stor potential för att bli en framgångs-
rik fritidsbåtshamn och ha ett levande hamnområde. En 
utveckling av hamnens direkta kontakt till stadskärnan har 
uppmuntrats till exempel genom aktiviteter och verksam-
heter på och omkring Sjötorget och en hamnpromenad.  
Hamnvägen har minskats och Societetsparken har förlängts 
fram till vattnet genom en terrassering/ trappa som ger vat-
tenkontakt och fler naturliga sittplatser.  En stor del av den 
nödvändiga strukturen är redan byggd, förbättringsåtgär-
der och utveckling av verksamheter ska tillåtas.

• Idag lever kommunens kultur och upplevelsevärden till 
stor del i det undanskymda i staden. På området mellan 
Beckmanska parken och Societetsparken kan ges plats för 
en profilbyggnad som utformas så att kopplingen mellan de 
större parkerna tydliggörs.

Karta markanvändning, siktlinjer och gångstråk
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fortsatt vara en grön lunga för den växande staden och tillgången till denna 
ska förbättras. Siktlinjen för Kapellet som har utsikten som altartavla ska 
skyddas. En Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholm-Köpingsvik (DHI, 
2014) har tagits fram som en del i arbetet där det konstateras att uddens 
risk för att översvämmas ökar och att detta gör platsen olämplig för till-
kommande byggnation. I östra delen av området ligger fjärrvärmeverket 
som försörjer större delen av Borgholm med värme. Vid planläggning i 
området ska skyddsavstånd mellan bostäder och fjärrvärmeverket beaktas. 
Så länge anläggningen ligger kvar på platsen bör lämpligheten för bostäder 
utredas vid planläggning i kvarteren närmast denna. En detaljplan ska 
tas fram för området där en utveckling av verksamheterna ska utredas. 

Riktlinjer

Nya stadskvarter kan tillföras med blandad bebyggelse i struktur likt den gamla 
rutnätsstaden med bostäder, handel och icke-störande verksamheter. Sandgatan 
kan läggas om mot Norra infarten och istället dras i tidigare järnvägssträckning. 

Stationsområdet- Utredningsområde för 

verksamheter, handel och bostäder prioriteras

Området ligger centralt i Borgholm och är ett av stadens priorite-
rade områden för förtätning och rekreation. Rutnätsstaden tar slut 
vid Sandgatan, norr om denna saknas däremot en tydlig struktur 
och sambandet mellan staden och havet har inte tagits tillvara i 
stadsplaneringen. Området upplevs som rörigt och svårorienterat 
utan tydliga riktningar, vägar och siktlinjer. En tät byggnation i 
rutnätsstruktur på Stationsområdet med fria siktlinjer mot sundet 
föreslås. Det är viktigt att området utformas för att ge ett distinkt 
möte mellan den täta stadsstrukturen och öppenheten på udden. 
Campingverksamheten är viktig för staden och gör att antalet 
sovplatser flexibelt kan öka sommartid och vara grönområde under 
lågsäsong. Behovet av bostadsnära natur för stadens nya stadsdelar 
har gjort att udden pekas ut som grönområde. Kapelludden ska 

Del av Stationsområdets utredningsområde i förgrunden
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att återfå. 
• Det är viktigt att området utformas för att ge ett distinkt möte mellan 

den täta stadsstrukturen och öppenheten på udden. 
• Tillgängliggöra badhus, camping, bowlinganläggning, tennishall, gym 

etcetera. 
• Framtida stigande havsnivåer ska vägas in och rekommendationer i Risk- 

och sårbarhetsanalysen (DHI, 2014) ska följas.
• Viktigt att strand- och naturområden blir mer tillgängliga för boende och 

besökare.
• Strandpromenaden ska gå längsmed vattnet genom området. Det är vik-

tigt att den placeras och utformas för att vara visuellt och fysiskt tillgäng-
lig. Detta innefattar att området mellan promenaden och vattnet ej ska 
ianspråktas. 

• Skyddsavstånd ska hållas mellan fjärrvärmeverk och bostäder.
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Ett grönt brett esplanadstråk norr om Sandgatan ska fungera som entré till 
staden och både skilja och sammanlänka nya och gamla kvartersstaden. Nya 
busstationen infogas i esplanadstrukturen. Stråk, utblickar och siktlinjer mot 
havet är viktiga att bibehålla och förstärka. Parkeringstorg och platser för eve-
nemang, lek och fritid kan infogas i esplanadstrukturen. Kapelluddens grön-
område utvecklas till en strategiskt viktig målpunkt i nära anslutning till de nya 
stadsdelarna vid Sandgatan och hamnområdet. 

Vid fortsatt detaljplaneläggning ska följande riktlinjer vägas in vid utform-
ningen av planen: 

• Ett första steg är att pröva byggnationens förenlighet med strandskyddets 
syften och hur byggnationen kan utföras klimatsäker. 

• Gamla och nya rutnätsstaden ska fortsatt vara läsbara med järnvägens 
gamla sträckning mellan sig, i form av en Esplanad.

• Bevara och återskapa siktlinjerna där dessa har byggts igen och är möjliga 
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utrymme i ny detaljplanering. Norra Infarten är utformad för högre hastigheter 
än vad som tillåts, i en ny plan för området bör vägen integreras i en stadsstruk-
tur.  Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.

Riktlinjer

Industriområdet blir en del av staden genom att verksamhetsområdet omvand-
las till en ny blandad stadsdel med bostäder, handel, kontor och lokaler för 
”icke störande verksamheter”. Området ska infogas i en ny stadsstruktur 
med fler lokalgator i en kvartersstruktur. Stadsdelen ges tydliga stadsfronter 
mot Norra Infarten och Ängsgatan. Inne i området kan en större olikhet till-
låtas.  Olika hustyper och upplåtelseformer är en förutsättning för hushåll av 
olika storlek, ålderssammansättning etcetera och dessa ska kunna finnas inom 
samma område. Längs Ängsgatan placeras ny bebyggelse med handel och verk-
samheter. Våningshöjden i området kan vara upp till 3-4 våningar. Kvarterens 
storlek kan varieras för att understryka den blandade karaktären. Hus får gärna 
placeras mot gatan med tydliga entréer. Längs gatorna föreslås kantstenspar-
kering som ligger indragen mellan träd. Boende i den nya stadsdelen har både 
nära till staden och havet. En del av husen har möjlighet till en placering där 
havsutsikt ges.

Industriområdet- Utredningsområde för verksamheter 

i kombination med bostäder prioriteras

Tillåta en blandning av verksamheter, handel och bostäder i en tätare 
och högre struktur än idag

Industriområdet tar stor yta i anspråk och exponeras ut mot Norra 
infarten med stora byggnadsvolymer och asfalterade ytor för upplag 
och parkering. Viktiga samhällsfunktioner som brandstation, hälso-
central och återvinningsstation finns här. Området upplevs som slutet 
och har bara ett fåtal in- och utfarter. Idag är några fastigheter väl 
utnyttjade men majoriteten av ytorna står lågt utnyttjade. Med när-
heten till havet, och till stadens centrum, är det möjligt att utveckla 
området till en ny stadsdel med en blandning av verksamheter, handel 
och bostäder.  Dess läge med närheten till havet och sträckningen 
in till stadskärnan gör marken i kvarteren Hammaren, Smörblom-
man, Gullvivan och Resedan attraktiv för exploatering.  En förut-
sättning för att en ny stadsdel ska ges möjlighet att växa fram är att 
plats frigörs, till exempel genom att ytkrävande verksamheter flyttar 
till stadens nuvarande utkanter som Triangeln och Rosenfors. Att ge 
möjlighet till flyttkedjor och genom att ha en långsiktig plan för sta-
dens utveckling kan staden växa fram långsamt eller snabbt beroende 
på behov och konjunktur. Genom att tillåta en blandning av verk-
samheter, handel och bostäder ges en flexibilitet i markanvändningen 
för framtida behov. Närheten till väg 136 och stadskärnan är en bra 
förutsättning även för att lokalisera kontor och icke störande verk-
samheter hit. 

Eftersom verksamheter har bedrivits under en lång period på före-
slagna områden förekommer förorenad mark. Högt nyttjande av 
marken ger bättre möjligheter att fördela eventuella saneringskost-
nader. Markens sammansättning gör att infiltrationsmöjligheterna är 
små i Borgholm. För att hantera extrema regn ska avrinningen ges 

12
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Utredningsområde 
för ny stadsdel

Brandstation

Hälsocentral

Exempel på hur nya gator kan utformas
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13 Övre Storgatan och 14 . Kvarteret Vitkålen                               

Handel i kombination med bostäder prioriteras

Storgatan sträcker sig från landsvägen och genom staden fram till 
den ursprungliga hamnen, idag gästhamn. Inom gamla stadskärnan 
kantas Storgatan av tät bebyggelse, men utanför rutnätsstaden har en 
mer obestämd och gles bebyggelse vuxit fram. Den raka och represen-
tativa vägsträckningen kom till när staden anlades år 1816. Tidigare 
hade landsvägen närmat sig köpingen något längre söderut och fort-
satt sin slingrande väg fram till hamnen. På en karta över Borgholm 
från 1878 (ur ”Atlas över Sveriges län och städer” av Magnus Roth) 
kantas vägen av en allé och löper genom odlingsmark. Närmare sta-
den fanns en gårdsbildning med en väderkvarn. Staden expanderade 
mer längs med nuvarande Storgatan efter det att södra Ölands järn-
väg invigdes 1909. Mellan stadskärnan och järnvägsslingan byggdes 
hus på oreglerad mark. Området inkorporerades i Borgholms stad 
1930 och de flesta tomter längs med yttre Storgatan planlades, med 
undantag för områdena närmast järnvägen som korsade gatan i höjd 
med Östra Järnvägsgatan. Liljas bilhandel med tillhörande bensinsta-
tion etablerades längs med Storgatan redan 1928. Närmast landsvä-
gen finns idag villabebyggelse från 1920-40-talet. De små husen har 
generösa trädgårdar mot vägen, var och en med egen infart. Närmare 
staden låg liknande villor med stora trädgårdar, som senare rivits eller 
styckats av så att flerbostadshus och affärslängor kunnat uppföras. 
HSB:s hyreshus är från 1950-respektive 1960-talet. När järnvägen 
lades ner 1961 försvann efter hand även den industribebyggelse som 
hörde ihop med de spårburna transporterna. Där järnvägen korsade 
Storgatan finns idag stora butikslokaler. Järnvägsspårens tidigare läge 
går fortfarande huvudsakligen att urskilja. Det bilburna samhället har 
gjort sitt avtryck vid stadens entré. Vid landsvägskorsningen finns en 
tidigt etablerad bensinmack, åtminstone sedan 1940-talet. Storgatan 
är den historiska såväl  som samtida huvudgatan in till Borgholm. 
Gatumiljön präglas av en viss storskalighet, till följd av långa siktlin-

jer och få vertikala avgränsningar längs med vägen, genom storskalig belysning 
och genom att bebyggelsen ligger indragen från gatan. Detta blir påtagligt när 
stora asfalterade ytor på kvartersmark ligger mellan byggnad och gata. Detta 
kan inbjuda till höga hastigheter, och ett gaturum där biltrafik prioriteras över 
andra trafikslag. Bebyggelsen utmed Storgatan varierar från lantlig villabebyg-
gelse, stora volymbyggnader för handel, lamellhus till en mer tydlig trädgårds-
stadskaraktär. Denna brokiga  bebyggelse och dess relation till gatan bidrar 
starkt till att Storgatan som rum upplevs odefinierat. Bebyggelsen längs gatan 
har utvecklats och exploaterats genom åren utan en tydlig helhetstanke. Identi-
fierad förorenad mark, se sidasida 94 f.

Kvarteret Vitkålen söder om väg 136 innehåller handelsträdgård. I sydvästra 
hörnet av kvareret finns en äldre kalkstensbyggnad som användes för sidenfram-
ställning på 1800-talet. Kalkstensbyggnadens yttre får ej ytterligare förvanskas. 
Tillhörande odling av mullbärsträd finns fortfarande kvar i Drottning Victorias 
vilohems trädgård. Kvarteret rymmer förtätning med bostäder, handel och/eller 
icke-störande verksamheter. Potentiellt förorenad mark, se sidasida 94 f.

Riktlinjer

Att Storgatan får en mer stadsmässig karaktär, med ett tydligare gaturum. För 
att uppnå detta föreslås ett antal olika åtgärder:

• Allé och ny utformning av gatan

Det finns sedan länge en ambition att ge Storgatan karaktär av den stadsgata 
och stadsentré den utgör, genom bland annat trädplanteringar. På karta från 
1878 kan den trädallé som idag endast finns fragment kvar av ses och det är 
längs samma sträckning som ambitionen finns att återskapa denna. Med varie-
rad markbeläggning, gatuträd och kantstensparkering, får gatan en annan skala. 
Tillkommande bebyggelse bör läggas närmare gatuliv för ett tätare stadsrum. 
Innehållet kan vara en blandning av bostäder, bokaler, verksamhetslokaler, han-
del och kultur som är anpassade till den mer stadsmässiga karaktär Storgatan är 
tänkt att få. Gatan ges en tydlig struktur och karaktär genom ett förtätat gatu-

13

14
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rum, likställning av trafikantslag och en skala och utformning som stödjer livet 
längs gatan. Storgatan får ett något smalare körfält än dagens, och trädplante-
ringar längs ömse sidor. Dubbelsidig parkering tillför rörelse till gatumiljön, 
liksom dubbelsidiga generösa gång- och cykelstråk. 

• Torg

I takt med att Borgholm växer behöver staden flera offentliga, samlande rum. 
Korsningen Östra Järnvägsgatan-Storgatan kan utvecklas till en platsbildning. 
Här finns potential att skapa ett torg, med integrerade väderskyddade buss-
hållplatser, och möjlighet till marknadsplats och förtätning av verksamheter. 
Den befintliga bebyggelsen ersätts på sikt med ny bebyggelse, med bättre för-
hållande till stadsmässighet, där också parkeringsfrågan kan lösas på ett mer 
tillfredsställande sätt. Övre delen av Storgatan får ett eget torg, där människor 
kan träffas och där gångtrafikanterna är prioriterade. 

• Förtätning

Bebyggelsen längs gatan kan på sikt utvecklas till att placeras närmare gatuliv, 
vilket ytterligare skulle stärka gaturummet. Genom att ge möjlighet till utbygg-
nader och fler lokaler skapas förutsättningar för fler verksamheter och bostäder 
inom den befintliga staden. 

¯
0 50 10025 meter

Utredningsom
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15 Triangeln

Gällande detaljplan medger ett nytt verksamhetsområde.

16 Furuhäll

Nytt område för bostäder föreslås. Säker anslutning till väg 136 ska ske via ron-
dellen. Ny bebyggelse ska placeras och utformas för att minimera påverkan 
på landskapsbilden kring Kolstad radby. Tillkommande byggnader, staket, och 
andra tillbehör ska ges en dov färgsättning och bebyggelsen ska hållas låg. Res-
pektavstånd till pågående jordbruk. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 
f.  Framtida översvämningsrisk, föroreningar samt fornlämningar ska beaktas, 
inventeras och /eller åtgärdas. Ett första steg är att pröva områdets förenlighet 
med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap 4§.  Hela eller delar av områ-
det ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets lämplighet för byggnation 
utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela området är olämpligt för 
byggnation ska befintlig markanvändning som jordbruksmark kvarstå.

17 Bilprovningen/Backen

Utredningsområde för verksamheter och bostäder. Här finns utrymme för en 
mer effektiv markanvändning. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.

18 Guntorp/vattentornet

Befintlig kommunal verksamhetsyta med möjlighet till måttfull utökning. 
Mötet mellan stad och land ska ges en distinkt utformning till exempel genom 
att avgränsa med ridå av vegetation och/eller hålla verksamheten kompakt ej 
utspridd. Elanläggning i östra delen av området, läs mer på sida 93.
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19A Viktoriaskolan och 19B Höken

Utvecklingsområde för skola 19A och verksamheter och bostäder 19B. Här finns 
utrymme för en mer effektiv markanvändning. 

20. Slottsskolan
Utvecklingsområde för skola. Utrymme finns för en mer effektiv markanvänd-
ning. 

21. Skogsbrynets förskola
Förskola i behov av renovering. Plats finns för ytterligare byggnader till verk-
samheten om behov uppstår.

22. Kvarteret Rödhaken
Kvarteret innehåller idag bostäder och skolor (förskola har tillkommit som ej 
syns på kartan till vänster). Skolan är idag minskande och ny verksamhet i 
lokalerna behövs. Ett samarbete med arkeologiutbildningar där närheten till 
nya utgrävningsplatser kan gynna både utbildningarna samt öka kunskapen 
om Ölands historia skulle kunna undersökas. Det finns ytor för utveckling av 
befintliga verksamheter samt nya inom kvarteret.

19

21

20

22

23

23A-23C. Rosenfors

23A. Utredningsområde för verksamheter/handel. En förtätning av befintligt 
verksamhetsområde bör ske innan ny mark tas i anspråk. 

23B och 23C. Utredningsområden för verksamheter/handel. En variation av 
storlek på tomter för att komplettera befintligt utbud ska eftersträvas. Området 
gränsar i väster mot Borgholms entré. Det är mycket viktigt att ny byggnation 
inom området inte syns från entréns siktlinjer vid Vasahuset och Kungsladu-
gården. Detta skulle inkräkta på upplevelsen av stadens möte med kultur- och 
naturmiljön. Mötet ska ges en distinkt utformning till exempel genom att 
avgränsa med ridå av vegetation. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.
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24

25

24 Vasahuset

Utredningsområde för nytt kulturcentrum, avses inte utredas för byggnation. Området har 
högsta kulturhistoriska kvalitet med Vasahuset som är en av Borgholms äldsta byggnader 
samtida med Borgholms slott från 1600-talet. Området söder och väster om Vasahuset 
innehåller fornlämningar som visar på en lång tids mänsklig närvaro. Lämningar har 
inventerats från stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltid t.ex. gravfält, brunn, 
kallkälla, husgrunder, stensträngar och en skurkvarn. Områdets historiska värden kan bli en 
historisk park men Vasahuset som centrum där Ölands historia kan presenteras. Förändringar 
ska ske med stor försiktighet och med ledning av byggnadsantikvarie samt arkeologisk 
kompetens för att områdets värden ska förstärkas utan att skador på lämningarna uppstår. 

25A och 25B Borgehage

A och B Utredningsområde för bostäder och byutveckling. Borgehage har vuxit successivt från 
en liten radby till ansenligt villa- och sommarhusområde. Byns unika läge och agrara historia 
ska vägas in i utformning och färgsättning av tillkommande bebyggelse. Hur områdena ska 
nås med bil ska utredas vidare. Byggnader, staket och andra tillbehör ska ges en dov färgsätt-
ning. Hänsyn ska tas till siktlinjer och utblickar från Övre Gärdesvägen. Genom tillkommande 
byggnation i Borgehage erbjuds boende med tillgång till rekreation och naturupplevelser. Med 
fler bostäder görs omkringliggande strand- och naturområden mer tillgängliga för boende och 
besökare. Naturvärdesinventering ska göras. Hänsyn ska tas till omgivningens natur- och kul-
turmiljöer. Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att 
följa MB 3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets 
lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela området är 
olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som jordbruksmark kvarstå.

Område 25 A: Planprogram finns, radonundersökning är genomförd, vatten och avlopp finns 
framdraget. ): Området ligger omringat av höga naturvärden och ett LONA-projekt har 
genomförts. Detaljplanens utformning och genomförande ska ske på sådant sätt att det mini-
merar påverkan på de skyddsvärda arter som finns i närområdet.

Område 25 B: Ett första steg är att pröva byggnationens förenlighet med platsens naturvärden 
och strandskyddets syften.

24 23B

23A

23C

25A

25B
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2.2.3 Kulturmiljö 
Hänsyn i planering

Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt 
före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Spåren efter våra förfäder finns 
runt omkring oss i exempelvis odlingslandskapet, längs med kusten, på alvaret 
och mitt inne i staden. I samhällsplaneringen är det viktigt att tidigt uppmärk-
samma frågor om kulturmiljön liksom andra värden i landskapet och bebyg-
gelsen. Kulturmiljön ger historiska perspektiv på samhällsutvecklingen och är 
också en viktig resurs för områdets stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, 
friluftsliv, turism- och besöksnäring. Samhällsutveckling och bevarande av vårt 
kulturarv går att kombinera. På många platser inom fördjupningsområdet kan 
förekomsten av olika kulturlager betyda att man genom utredningar måste ta 
fram ett fördjupat kunskapsunderlag om vad som faktiskt finns, göra avväg-
ningar utifrån detta och anpassa bebyggelseområdena efter förutsättningarna.

Fornlämningar

Hela fördjupningsområdet Borgholm- Köpingsvik är rikt på fornlämningar från 
samtliga förhistoriska tidsperioder. Till stor del syns lämningarna idag inte ovan 
mark. De förhistoriska lämningarna i och runt Köpingsvik har varit kända länge. 
I hela samhället finns rester efter boplatser från stenåldern, bronsåldern samt 
vikingatid/tidig-medeltid. Till dessa stora boplatser hör ett stort antal gravfält, 
gravar och monument som t.ex. Slottsruinen, Ölands nu största gravröse Blå 
Rör öster om Borgholm stad och Ölands förmodligen dåtida största röse, 
Sote hög samt den kända runstenen Tings flisa i Köpingsvik. Området runt 
Vasahuset är ett område med lämningar från stenålder till nutid och föreslås som 
kulturcentrum där kulturhistorian med fördel kan framhävas. Fornlämningar, 
både synliga och under mark är viktiga spår som får oss att förstå vår historia, 
därför ska så liten skada som möjligt göras på dessa lämningar.

Kulturmiljölagen

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Alla hittills kända forn-

lämningar finns registrerade i fornlämningsregistret, men många lämningar är 
ännu oupptäckta. Det är byggherren som är skyldig att ta reda på om det finns 
fornlämningar. Ärenden och beslut enligt Kulturmiljölagen hanteras av Läns-
styrelsen.

Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelsemiljöer 

Karaktärsområden 

Vårt kulturarv utgörs av det som skapas av oss människor. Byggnader och bebyg-
gelsemiljöer är en del av kulturarvet, men även ortsnamn, traditioner och berät-
telser. Vi måste göra ett aktivt val i hur vi tolkar och för arvet vidare till nästa 
generation. Kulturmiljön är inte statisk. Under vår livstid deltar vi i skapandet 
av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Planområdet bjuder på skiftande 
bebyggelse och miljöer, många av god kvalité. Bebyggelsemiljöerna beskrivs uti-
från sina respektive förutsättningar, kvalitéer och karaktärer. För om-, till- eller 
nybyggnation inom de markerade områdena på kartan krävs att både de över-
gripande riktlinjerna och de områdesspecifika riktlinjerna följs. De byggnader 
och miljöer som idag finns beskrivna är identifierade som viktiga för platsens 
identitet och karaktär. Det är inte bara det exklusiva som är intressant, utan 
även vardagsmiljöerna.  Genom förändringar kan en miljö såväl förstöras som 
förstärkas beroende på hur väl man lyckas anpassa ändringarna till det befintliga. 
Förändringar som exempelvis byte av fönster, tak- och fasadmaterial, ändringar 
av olika exteriöra detaljer och tillbyggnader riskerar att skada miljöns/byggna-
dens kulturvärden, om förändringen däremot görs med respekt och kunskap om 
miljöns karaktär kan områdets kulturvärden stärkas. 

Byggnadsminnen

Ett flertal byggnadsminnen finns inom planområdet. Exempel på byggnads-
minnen är Borgholms bio, Vasahuset, Kronomagasinet, Borgholms slott samt 
Gerlofssonska, Wollinska och Ekströmska villan som är karaktäristiska sommar-
villor från förra sekelskiftet. Byggnadsminnen regleras av Kulturmiljölagen och 
handläggs av Länsstyrelsen. 
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Förbud mot förvanskning

Plan- och bygglagen, PBL, styr hur bebyggelsen ska utformas och hur myndig-
heter ska pröva förslag till bebyggelse. Lagen är övergripande i sina riktlinjer 
för hur bebyggelse ska utformas och förändras. Enligt PBL måste den som 
äger en byggnad bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En 
tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha ett kulturhistoriskt värde även 
om den inte är gammal. En förutsättning för att ett bygglov ska beviljas är att 
åtgärden uppfyller varsamhetskravet PBL 8 kap §14 (2010:900)och inte strider 
mot förvanskningsförbudet PBL 8 kap §13. Varsamhetskravet innebär att änd-
ring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

Två välbevarade byggnader från förra sekelskiftet respektive 1950-talets Borgholm som båda visar exempel på tidstypiska välhållna originaldetaljer. Olika byggnadsepoker särskiljer 
sig mycket i exempelvis material, kulör och byggnadsdelarnas utformning. Vid renoveringar och ombyggnationer ska det eftersträvas att bibehålla eller återskapa husets tidstypiska 
karaktärsdrag. 

miljömässiga och konstnärliga värden. Förvanskningsförbudet anger att bygg-
nader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Som underlag till bedömningar om 
vilka byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla utifrån lagens 
kriterier och därmed omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL 
har ett antal av de viktigaste kulturhistoriskt intressanta miljöerna identifie-
rats i detta kapitel Särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Inom 
markerade områden på kartan för Varsamhetskrav ska respektive värden prio-
riteras och riktlinjer för bebyggelseutvecklingen både de övergripande samt de 
områdesspecifika varsamhetskraven följas.  Angivna övergripande riktlinjer och 
Områdesspecifika varsamhetskrav gäller även åtgärder angivna i PBL 9 kap. 
4-6§§ (2010:900).
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Övergripande riktlinjer

I Borgholmsområdet finns flera områden med arkitektoniska värden. Många 
tidstypiska hus från olika tidsperioder i miljöer som i varierande utsträckning 
är känsliga för förändringar. I många äldre hus finns behov av att energief-
fektivisera, att förbättra badrum och kök mm. Ofta är då en renovering en 
nödvändighet för att uppfylla dagens krav på boendemiljö. Att förbättra 
boendestandarden behöver inte motsäga att karaktären kan bevaras. Genom 
fotografier kan man ta reda på hur huset såg ut när det byggdes och det kan 
ge god vägledning för vilka material och färger som kan användas vid en 
renovering. De övergripande riktlinjerna och de områdesspecifika varsamhets-
kraven ska beaktas. Vid nybyggnation förordas att den avspeglar och uttrycker 
vår tids arkitektur hellre än att imitera äldre bebyggelse. Tillägg i en befintlig 
miljö kan göras på olika sätt med anpassning till det befintliga, utan att en 
otydlighet gentemot den äldre autentiska bebyggelsen uppkommer. 
• Angivna övergripande riktlinjer och Områdesspecifika varsamhetskrav gäller 
även lovbefriade åtgärder enligt 9 kap. PBL(2010:900).
• Bedömning av varsamhetskraven sker av kommunens arkitekt i samband 
med kommunens bygglovprövning och rådgivning i särskilt värdefulla kultur-
miljöer.
• Vid ändringar i områden av särskilt kulturhistoriskt värde ska detta ske var-
samt så att stadsbilden kan bibehålla sitt tidstypiska uttryck.
• Nytillkommande bebyggelse ska beakta den befintliga miljön. Exempelvis 
avseende volym, placering, färgsättning och/eller detaljeringsgrad. 

• Olika byggnader/byggnadsmiljöer har olika toleransnivåer för hur stor änd-
ringen kan vara för att den ska betraktas som väsentlig. Ändringar som syftar 
till att återställa byggnaden till ursprunglig utformning eller om ändringen 
stämmer överens med traditionell utformning enligt aktuell tidsepok ses som 
positivt. Nedan listade åtgärder ska hanteras varsamt:

o Tillbyggnad av huvudbyggnad
o Komplementbyggnader eller andra åtgärder. 
o Tak, byte av material ex tegel, betong eller plåt. Byte av matt till 
blankt eller väsentligt byte av kulör. Ändra storlek på vindskivor, tjock-
lek på tak eller andra ändringar i byggnadens proportioner. Framträ-
dande tillägg exempelvis taksäkerhet eller takkupor.
o Fasad, byte av material ex puts, liggande eller stående panel eller tegel. 
Väsentligt byte av kulör. Vid ny färgsättning eftersträvas i första hand 
originalutförandet. I andra hand kan annan färg från samma tidsperiod 
och stil användas.

o Fönster, ändra karm och båges mått.  Även byte av kulör eller indelning 
av fönstret kan vara avgörande för byggnadens utseende. Lägga till, ändra 
eller ta bort takkupor. 
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Områdesspecifika varsamhetskrav

1. Bebyggt område med närhet till viktig kulturmiljö, Nedra Vannborga by.         
I storlek och utformning ska nya byggnader samt ändringar av befintliga bygg-
nader underordna sig genom att vara låga, ej vara iögonfallande samt ha en dov 
färgsättning. 

2. Nedra Vannborga bymiljö med ålderdomlig struktur och en ovanlig lokalise-
ring nära vatten på västra sidan ön. Stor hänsyn måste tas vid kompletteringar i 
byn och dess omgivningar. Såväl bostadshus som ekonomibyggnader är viktiga 
att behålla. Vid kompletteringar ska förebild tas med volymer från byn. Ekono-
mibyggnaderna är av stor  vikt för byns värden, därför är omvandling av dessa 
positivt för att undvika förfall. Avstyckningar är direkt olämpliga. Gårdarna 
ska bevaras i sin helhet, det historiska värdet ligger i att gårdarna finns kvar i 
sina sammanhang med öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla ett 
byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring byn.

3. Gulaschbaronen  Heineckes högkvalitativa  tegelvilla från 1930-talet är idag 
exteriört oförändrad.  Den noggrant formade parken som sträckte sig ända till 
sundet är sedan länge naggad i kanten av sentida avstyckningar. Trots detta bör 
parkens utsträckning behållas för att vi i framtiden ska förstå anläggningens 
storhet. Ytterligare avstyckningar ska inte tillåtas. Exteriöra förändringar av vil-
lan ska inte medges.

4. Törnebys odlingslandskap. Bevara öppna och obebyggda omgivningar, kul-
turlandskap. Värdet finns i det öppna odlingslandskap som står i kontrast till 
radbyns täthet. Markerna får ej ytterligare bebyggas eftersom värdet ligger i att 
radbyns omgivningar hålls öppna och obebyggda.

Radbyn Törneby är ursprungligen en radby med präktiga gårdar. Mangårds-
byggnaderna ska fortsatt vara de bostadshus som dominerar byn. Komplet-
teringar i och omkring radbyn ska underordna sig i storlek och färg. Två 
utmärkta exempel på detta finns i sen tid utförda i gatan mot Salomonstorp. Nedra Vannborga bymiljö

Heineckes villa
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Ekonomibyggnaderna är av stor  vikt för radbyns värden, därför är omvandling 
av dessa positivt för att undvika förfall. Avstyckningar är direkt olämpliga. Går-
darna ska bevaras i sin helhet, radbyns värden ligger i att gårdarna finns kvar i 
sina sammanhang med öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla ett 
byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring radbyn.

5. Klinta bodar, en ålderdomlig sjöbodplan som på 70-talet mångdubblats 
genom byggnadsplan. I Klinta bodars fall ska den gamla sjöbodplanen hållas 
i minnet och ytterligare tillskott ska inte tillåtas. Ändrad användning till ex 
bostäder ska ej tillåtas och hamnen bör inte göras för vidlyftig. 

Klinta bodars närområde. Sjöbodplanen har  en lång historia på Öland. Här 
hade varje gård i sin sjöbod för husbehovsfiske och kustjakt på säl och sjöfå-
gel. Sjöbodarna låg ofta långt från respektive by den tillhörde. En sjöbodplan 
behöver därför särskilt långt respektavstånd till omkringliggande bebyggelse för 
att dess funktion ska kunna förstås i framtiden. Byggnation inom området ska 
därför inte tillåtas. 

6. Från bronsåldern finns ett antal större rösen i Köpingsvik, bland annat den 
nu skadade men ursprungligen sannolikt närmare 60 m i diameter stora Sote 
hög. Sote hög är en grav uppbyggd av stenar i form av ett röse beläget pre-
cis ovanför Klintabacken invid landborgskanten. Det är lätt att föreställa sig 
att intrycket av det mäktiga röset nerifrån bukten och till havs måste ha varit 
ansenlig, liksom utsikten från platsen då som nu är mäktig och sträcker sig vida 
ut över Kalmarsund, fastandet och Borgholms slott.  Sote hög var förmodligen 
Ölands största röse men är numer skadad av tidigare odling, pålagd röjnings-
sten, vägbygge och bortschaktning. Rösets värde ligger i dess placering högst 
upp i Klintabacken med öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla 
ett byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring platsen för att inte 
inkräkta på dessa värden. Informationsskylt föreslås.

7. Köpingbuktens övre strand. Platsen har högsta kulturhistoriska värde. 
Många lämningar har upptäckts som visar att Köpingsvik var en av Sveriges 
tidigaste och viktigaste vikingatida handelsplatser. Stora delar av området är 

ännu inte undersökt. Kopplingen mellan samhället och stranden är av största 
vikt att upprätthålla. Därför ska öppna passager/vägar finnas från väg 136 till 
stranden. Området används som camping del av året, övrig tid av året finns det 
stort värde i att området är öppet och tillgängligt både fysiskt och visuellt. Även 
olåsta grindar är ett hinder som ska undvikas. Området måste förbli obebyggt 
för att man ska kunna förstå den historiska platsens unika värden samt säkra 
tillgången till stranden som är viktig för hela Köpingsvik med omland. Dessa 
värden ska för all framtid säkras. 

Gröndals krog är en av Köpings äldsta bevarade miljöer. Viktig verksamhet och 
mötesplats i ortens utveckling. Köping bildades mellan handelsplatsen på stran-
den och de viktiga vägarnas skärningspunkt. På denna plats fanns en krog som 
med kyrkan var två nav kring vilka socknens liv utspelade sig. Vid ombyggna-
tion ska hänsyn tas till byggnadernas ursprung. Det är viktigt att det forna 
krogområdet inte görs än mer otydligt med tillkommande bebyggelse och att 
detta beaktas i en framtida detaljplan.  

Köpingbukten från Klinta backe
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9. Köpings kyrka och gamla skolan. Kyrkogården och den första kyrkan på 
platsen har sitt ursprung från 1000-talet. Av denna kyrka finns inte mycket 
kvar efter andra rivningen år 1805. Den medeltida kyrkan, var den största på 
Öland och större än den första domkyrkan i Lund, med sina 42 meter. Kyrkan 
låg i direkt anslutning till handelsplatsen. Den nuvarande kyrkan är den fjärde 
i ordningen och är uppförd år 1955, dock i mindre format än de från 1100-tal 
och från år 1805. Delar av 1100-talskyrkan finns bevarad inne i kyrkan. Gamla 
skolan är numera församlingshem och museum. Kyrkan och dess omgivningar 
är av högsta vikt att respektera i den fortsatta planeringen. Detta utesluter inte 
att platsen norr om kyrkogården utvecklas till ett vackert utformat torg utan 
permanenta byggnader. 

10. Tings flisa med omgivning. Mångbottnad historisk plats vars användning 
sträcker sig över flera tusen år. Högsta bevarandevärde. Tings flisa är en run-
sten av kalksten, tre meter hög och 2 meter bred. Runstenen är placerad på en 
artificiell kulle där den forna tingsplatsen låg. Historiskt har ytan varit öppen 
och obebyggd och ska så bevaras för att inte inkräkta på platsens betydelse. 
Kyrkalléns koppling till prästgården ska återskapas i sin helhet med en gångväg  
i gammal sträckning. 

8. Klinta by är något så unikt som en så när intakt  enkelsidig radby. Att den 
har ett magnifikt läge där byn från sitt höga läge vakar över Köpingsbukten 
och dess rika förflutna gör Klinta by än mer bevarandevärd. Stor hänsyn måste 
därför tas vid kompletteringar i byn och dess omgivningar. I byns norra del är 
fortfarande bytomten obebyggd åt väster och ska så förbli. I dess södra del kan 
komplettering ske i anslutning till Gröna gatan. Såväl bostadshus som ekono-
mibyggnader är viktiga att behålla. Vid kompletteringar ska förebild tas med 
volymer från byn. En tidigare riven lada har i bygatans södra del ersatts på ett 
förtjänstfullt sätt liksom en huvudbyggnad i byns mitt. Ekonomibyggnaderna 
är av stor  vikt för radbyns värden, därför är omvandling av dessa positivt för att 
undvika förfall. Avstyckningar är direkt olämpliga. Gårdarna ska bevaras i sin 
helhet, radbyns värden ligger i att gårdarna finns kvar i sina sammanhang med 
öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla ett byggnadsfritt avstånd, 
både upplevt och fysiskt omkring radbyn.

Klinta radby med öppna marker
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13.  ”Lilla Solberga”, ursprungligen gården Solberga med koppling till Solberga 
gård och Prästgården. Dessa är tre gårdscentra av hög kulturhistorisk och arki-
tektonisk kvalité. Värdet i denna ålderdomliga agrara kulturmiljö ligger i sam-
manhanget med det öppna jordbrukslandskapet. Dessa miljöer är viktiga för 
förståelsen av Köpings ursprung. Samtliga tre gårdars omgivningar har tidigare 
behandlats ovarsamt och ytterligare bebyggelse runt dessa miljöer är olämpligt. 
Avstyckningar ska inte tillåtas. Prästgårdens koppling till kyrkan genom kyrkal-
lén ska återskapas i sin helhet genom ny gångväg längs gammal sträckning. 

Bostäder i Prästhag. Till stor del inom sekundär zon för vattenskyddsområde. 
Angränsar i norr och väst till naturområde med högt rekreationsvärde (natur-
vårdsplan klass 2). Angränsar i söder till prästgården med kulturvärden. I en 
framtida översyn av detaljplanen bör ytterligare hänsyn till områdets omgiv-
ningar tas. Förändringar inom området ska underordna sig ovan nämnda vär-
den. Byggnation/verksamheter i området får endast tillkomma om det kan ske 
utan risk för vattentäktens kvalité/kvantitet. Det är av största vikt att boende 
och verksamma inom vattenskyddsområdet följer gällade vattenskyddsföre-
skrifter.

11. Gamla banvallen och bostäder söder därom. 

Stationshuset som är exteriört i behåll har blivit inklämt i ett villaområde. Vik-
tigt är att stationen bevaras och görs tydligare i sin omgivning genom att ytter-
ligare byggnader nära stationshuset inte ska tillåtas. Den gamla banvallen är ej 
ianspråktagen och ska heller inte tillåtas bli det. 

Bostäder söder om järnvägen. Området angränsar i nord och öst till kultur-
miljö och i sydväst till naturområde med högt rekreationsvärde (naturvårdsplan 
klass 2). Respekt till dessa värden anbefalles. Tillskott utöver vad detaljplanen 
medger är därför inte lämpligt. 

12. Klinten vid vattentornet. Äldre sommarhus där flera har hög arkitektonisk 
kvalité. Dessa hus som ofta var av måttfull storlek hotas av att försvinna där 
stora villalika nytillskott kommer nära inpå. Området angränsar i nordväst till 
viktig natur- och kulturmiljö och i söder till naturområde med högt rekrea-
tionsvärde (naturvårdsplan klass 2). I en framtida översyn bör därför hänsyn till 
områdets äldre unika bebyggelse tas. Kompletteringar ska göras med volymer 
som tar förebild i områdets äldre bebyggelse. 

Cykelväg på gamla järnvägsbanken Solberga gård
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14. Blå rör är Ölands mest kända bronsåldersröse och samtidigt det största med 
en diameter på 40 meter och höjd på 3 meter. Graven finns nedanför vägen 
mellan Borgholm och Köpingsvik och anlades helt nära stranden i ett flackt och 
låglänt område. I omgivningen finns även flera skålgropsblock. Rösets värde  
gynnas av det bete som håller markerna omkring röset öppet. Viss igenväxning 
på delar av området där ytterligare skötsel vore positivt. Det är viktigt att hålla 
ett byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring platsen för att inte 
inkräkta på dessa värden. 

16. Kolstad by med omgivande odlingslandskap.

Kolstad by med främst traditionell bebyggelse. Inom riksintresse för kultur-
miljö. Gårdsmiljöer från 1800-tal samt tillskott på 1900-tal. Gårdarnas kopp-
ling till odlingsmark har gjorts otydliga åt sydväst, väst och norrut (väster om 
Kolstad Kyrkgata. Forfarande går dock gårdsmiljöernas koppling till odlings-
mark och betesmark att se omkring byn trots att en mängd nya bostäder har 
tillkommit under de senaste decennierna. Byns värde ligger i dess sammanhang 
med dess tillhörande öppna marker, för att bevara dessa värden är det av stor 
vikt att behålla ett respektavstånd till bykärnan där ytterligare bebyggelse ej bör 
tillåtas. Tillkommande bebyggelse ska underordna sig befintliga kulturvärden. 
Ekonomibyggnaderna är av stor  vikt för byns värden, därför är omvandling av 
dessa positivt för att undvika förfall. Avstyckningar är direkt olämpliga. Går-
darna ska bevaras i sin helhet, byns värden ligger i att gårdarna finns kvar i 
sina sammanhang med öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla ett 
byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring byn. 

Områdena med bostäder söder och norr om Kolstad by. Närhet till viktig 
kulturmiljö, Kolstad radby, tillskott ska underordna sig radbyn. I storlek och 
utformning ska nya byggnader samt ändringar av befintliga byggnader under-
ordna sig genom att vara låga, ej vara iögonfallande samt ha en dov färgsättning.

Odlingsmark omkring Kolstad. Värdet i denna ålderdomliga agrara kulturmiljö 
ligger i sammanhanget med det öppna jordbrukslandskapet. Dessa miljöer är 
viktiga för förståelsen av Kolstads ursprung. Därför ska jordbruksmarken i sin 
helhet hållas obebyggd.

17. Området runt Nydala, Guntorp och Rosenfors

Nydala är ett liten charmigt villaområde som länge tillhört Köpings socken. 
Gatorna är smala och saknar trottoarer. Husen var ursprungligen enkla, områ-
dets egenart ska respekteras. Vid om- och nybyggnad ska områdets egna bygg-
nadsstil vara förebilden.

15. Furuhällsvägen. Ålderdomlig bebyggelse längs gamla landsvägen. Tidiga 
byggnader för turism. I branten söder om landsvägens gamla sträckning finns 
några före detta pensionatsbyggnader och ett vandrarhem i behåll. Dessa är av 
olika utförande men tillsammans visar de på en viktig fas i turismens utveck-
ling, området ska ej styckas vidare. 

Blå Rörs bronsåldersröse
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Malmsborg. I sydvästra hörnet av kvarteret Vitkålen finns en äldre kalkstens-
byggnad som användes för sidenframställning på 1800-talet. Husets yttre får ej 
ytterligare förvanskas. I övrigt prioriteras området för verksamheter.

Villor längs Malmsborgsgatan och Tingstugatan. Villabebyggelse av god klass. 
Huvudsakligen från 50-70tal.  Respektive tidsuttryck ska respekteras.

Guntorps herrgård. Gårdsanläggning från tidigt 1900-tal som utvecklats till 
hotell, vars grundkaraktär bör behållas. Hänsyn till befintlig struktur krävs.

Tingstugatan 1A-1S, Guntorp, enhetlig radhusbebyggelse av god klass. Områ-
det är ovanligt väl bevarat i sin ursprungliga utformning. Exteriöra föränd-
ringar tillåts ej eftersom områdets värde ligger i dess enhetlighet. 

Kvarteret Sockerbetan, enhetlig villabebyggelse av god klass danskinpirerad 
arkitektur. Exteriöra förändringar på huvudbyggnad och garage tillåts ej efter-
som områdets värde ligger i dess enhetlighet. Enstaka förändringar av bygg-
nadernas ursprungliga utformning har skett. Ytterligare exteriör förvanskning 
tillåts ej. Vid ombyggnad ska byggnadens ursprungliga utformning i möjligaste 
mån återställas.  

18. Sjöstugan. Inom sjöbodplanen finns en ålderdomlig sjöbod, sannolikt från 
1700-talet bevarad på Sjöstugans tomt. ”Sjöstugan”, är av samma ålder men dit-
flyttad 1927 efter att varit tingshus och gästgivargård i Isgärde. År 1942 inköptes 
stugan av Borgholms stad, som avsåg att bevara den som kulturminnesmärke. 
Konstnären Axel Kargel och hans hustru hyrde under 30-talet och decennierna 
som följde huset som kom att kallas Sjöstugan. Under Kargels tid blev Sjö-
stugan en kaffeservering och en kulturell oas i Borgholm som många konst-
närer besökte. En av Kargels vänner var poeten Nils Ferlin som ofta besökte 
Sjöstugan, en annan besökare var författaren Ivar Lo Johansson. Kvällarna på 
Sjöstugan ägnade konstnärsvännerna åt sång, musikackompanjemang av luta 
och fiol och konstdiskussioner. Både Sjöstugan och den ditflyttade sjöboden 
har starka kulturhistoriska värden. Sjöstugan med sitt höga väggliv och flacka 
tak har i snart ett århundrade varit ett kännetecken för udden. Bebyggelsen är 
därför viktig att bevara.

19. Lilla Nyborg. Utpekat byggnadsminne. En småländsk gård från 1700-talet 
som flyttades från Småland till sin nuvarande plats, utanför den gamla stadstul-
len år 1865. En del av byggnaden användes länge för handelsverksamhet. I huset 
finns handelsbodens fasta inredning bevarad och på gården finns magasin, stall 
och vagnslider kvar. Vera Nilsson, en av 1900-talets främsta konstnärer ägde 
och var verksam i Lilla Nyborg. 

Folkets hus, ursprungligen en herrgård som arbetarrörelsen förvärvade omkring 
1930. Byggnaden har byggts om och till. Även en konservfabrik och mjölkbutik 
byggdes här upp av kooperationen. KF hade butik först på fastigheten Qvarnen 
7 och sedan på Gästgivaren 18. Ny- och ombyggnation ska prövas restriktivt 
från fall till fall. Hänsyn till befintlig struktur krävs.

Betlehemsområdet med tidig bebyggelse utanför tullarna från första halvan av 
1900-talet. Området innehåller en blandning av tidiga småstugor och egna-
hems-bebyggelse. Släktskap med Stensbergsområdet (se nr 25) och Nydala (se 
nr 17). Området har en egen småskalig grammatik med smala gator utan trot-
toarer. En förtätning genom att tillåta delning av befintliga tomter längs Sand-
gatan föreslås. Ny- och ombyggnation ska prövas från fall till fall. Hänsyn till 
befintlig struktur krävs. 

Kvarteret Sockerbetan
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21. Borgholms järnvägsstation i sitt läge i fonden av västra Kyrkogatans med 
järnvägshotellet mittemot måste den nyanlände resenären imponerats. Statio-
nen som är uppförd i tegel är förutom bemålade hörnkedjor utvändigt intakt. 
Vid utvecklingen av Borgholms norra stadsdelar är det viktigt att stationen 
bevaras och ges respektutrymme. Vid ombyggnad/ommålning ska byggnadens 
ursprungliga utformning och färgsättning återställas i möjligaste mån. 

Norra Trädgårdsstaden. Kvarteren mellan Sandgatan och Kvarngatan, från 
Strandgatan till Tullgatan. Bebyggelse av blandad ålder och stil, huvudsakligen 
från 1900-tal. Inslag av mycket hög klass. Karaktär av trädgårdsstad med inslag 
av flera institutioner och verksamheter. Respektive tidsuttryck ska respekteras 
vid om- och nybyggnation. 

Kvarteren Korallen och Atollen. Husen, uppförda 1955, i en serie om fyra följer 
en stadsplan som var skräddarsydd för just dessa villor tillsammans med den 
”Beckmanska parken”. Projektet var resultatet av en donation där givaren fick 
ge sitt namn till parken. I parkens mitt ligger ”Tvättfatet” som ursprungligen 
var ett grunt sund mellan fasta landet och den ö där det medeltida kapellet låg. 

20. ”Kolstad villastad”. I samklang med det tidiga 1900-talets ideal ville även 
Borgholm följa Djursholms exempel och pröva en ”villastad” som uppfördes 
under 1940-50-talen i funktionalistisk stil. Resultatet blev ett område norr om 
Storgatan med tomter för friliggande enbostadshus samt de tre flerbostadshu-
sen i Päronträdet. Området med sitt lugna läge har god kvalitet. Vid om- och 
nybyggnad ska områdets egna byggnadsskick vara förebilden. Gaturummet 
med separat gångbana, husens placering mot gatan och övriga tidstypiska drag 
i stadsplanen har stora kvalitéer och ska bevaras.

Kvarteren Eken och Oxeln. Område med enhetliga atriumhus av god klass. 
Exteriöra förändringar på huvudbyggnad och garage tillåts ej. Enstaka föränd-
ringar av byggnadernas ursprungliga utformning har skett. Vid ombyggnad ska 
byggnadernas ursprungliga utformning återställas i möjligaste mån. Området 
kallades ursprungligen skämtsamt för ”Kumla” då de muromgärdade atrium-
gårdarna var nya inslag i stadsmiljön och att byggnationen sammanföll med 
Kumlaanstaltens tillkomst. Området är idag mycket uppskattat.

Kvarteren Korallen och Atollen Kvarteret Eken 
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Sundet har successivt dämts upp. Landets då ledande landskapsarkitekt Sven 
Hermelin anlitades. Villorna som för sin tid var mycket moderna ritades av 
arkitekterna Arne Delborn och Reed Andersson. Villorna som fram tills nu fått 
vara relativt oförändrade håller hög nationell nivå och är av byggnadsminnes-
klass. Uppmärksammad i dåtidens arkitekturlitteratur som handboken Bygg, 
delen Husbyggnad. År 2000 belönad med första pris i Tyck om Hus, en tävling 
där varje kommuns bästa byggnader alla kategorier korades. Husen bedöms 
med ovanstående bakgrund ha unika kvalitéer och högsta arkitektoniska värde. 
Exteriöra förändringar på huvudbyggnad och garage tillåts ej. Enstaka föränd-
ringar av byggnadernas ursprungliga utformning har skett. Vid ombyggnad 
ska därför byggnadens ursprungliga utformning behållas och där förändringar 
gjorts återställas. 

22. Rutnätsstaden. Innerstaden är fortfarande starkt präglad av sin tillkomst 
på 1800-talet och funktionen som handelscentrum, med hamn, stort torg och 
en stadsmässig bebyggelse med fasaderna i gatulinjen. Även där hus med tiden 
bytts ut eller byggts om efter nya behov har de oftast behållit eller anpassats 
efter den befintliga karaktären och skalan, och den gamla strukturen är ännu 
tydligt avläsbar. De dominerande fasadmaterialen är puts och trä i ljusa färger, 

med mest puts runt Storgatan och mer trä längs långgatorna. Innerstaden kan 
delas upp i en östlig och en västlig del där den östra främst var en köpmannas-
tadsdel och den västra en hantverkarstadsdel. Båda hade i regel borgarhus längs 
Storgatan och långgatorna och magasinlängor längs tvärgatorna, men den östra 
delen var mer välbärgad och enhetlig. Här återfinns också de flesta av de beva-
rade husen i så kallad Borgholmsstil med bottenvåning i kalksten och timrad 
övervåning, av vilka ett par har byggnadsminnesförklarats. 

Borgholms första stadsplan från 1817 är i empire vilket är ovanligt för vårt land. 
Få städer anlades under 1800-talets första del då statsfinanserna var i botten 
efter förlusten av Finland. Däremot anlades städer i Finland och Baltikum 
av ryssarna efter det mönster som Borgholm följer. Stadsplanens utformning 
är bevarad i sin helhet och utgör stadens främsta kulturhistoriska tillgång. 
Ursprungligen bestod varje kvarter av fyra tomter där varje tomt hade måttet 
50 x 60 alnar (ca 30 x 36 meter). Det sammanlagda antalet tomter uppgick till 
100 stycken. Tomterna har sedan delats både på längden och på tvären, alltid 
rätvinkligt. En utvidgning av rutnätsplanen mot söder skedde 1886 samtidigt 
som de nuvarande gatunamnen stadfästes. Tidigare hette Kvarngatan Norra 
Vallgatan, Tullgatan Östra Vallgatan, Badhusgatan Södra Vallgatan och Slotts-
gatan Skeppargatan. Tomtindelningen har förändrats under årens lopp men 
följer ett angivet mönster som är viktigt att inte gå ifrån i framtiden. 

Ursprungligen fanns havsutsikt i två riktningar i varje korsning, de är idag till 
stor del förbyggda och de siktlinjer mot havet som kvarstår är viktiga att inte 
bygga igen. I rutnätsstaden finns inslag av kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der. Innerstadens mest väsentliga värde från kulturhistorisk synpunkt är mil-
jön som helhet. Likväl är det i hög grad enskilda byggnader som förmedlar 
utvecklingsförloppet och bär associativa värden. Det finns inte något kvarter 
som helt är utan kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse. Res-
pektive byggnads karaktär ska därför bevaras, nytillskott ska förhålla sig till 
befintlig bebyggelse på ett respektfullt sätt. För bebyggelse tillkommen före år 
1900 ska kulturvärden prioriteras. Borgholmsstilen med bottenplan i kalksten 
och ovanvåning i trä är av stor vikt att bevara intakt. Ny- och ombyggnation Rutnätsstaden- foton från kvarteren Amfion, Orion, Våren, Delfin och Påven
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ska prövas från fall till fall. Hänsyn till befintlig struktur krävs. Borgholms bio, 
Borgholms stadsmuseum, Sjöbergska gården, Kronomagasinet och Gamla rek-
torbostället (Ölandsbladet) är byggnadsminnen som finns inom rutnätsstaden. 
Vid nybyggnation i innerstaden ska nuvarande byggnadstradition följas. Äldre 
byggnadsstilar ska ej kopieras. 

23. Villagatan och kallbadhuset. Ekströmska, Gerlofssonska och Wollinska vil-
lorna är byggnadsminnen inom området. Hela gatan är viktig att bevara för för-
ståelsen av Borgholm som badort. Vid ombyggnad/ommålning ska byggnadens 
ursprungliga utformning och färgsättning återställas i möjligaste mån. 

Del av kvarteret Verdandi, ”Restis”. Tidstypiskt flerbostadshus av god klass med 
butiker i bottenplan från 1980-tal. Byggnadens särdrag ska respekteras. 

24. Offentliga institutioner samt skola, flera av god arkitektonisk klass. Exteri-
öra förändringar ska därför undvikas. Varje byggnads särdrag och karaktär ska 
respekteras.

Villabebyggelse av god klass från badortstid, jugend och funktionalism. Respek-
tive tidsuttryck ska respekteras. Vid ombyggnad ska byggnadernas ursprungliga 
utformning behållas/återställas i möjligaste mån.

25. Stensbergsområdet. Tidig bebyggelse utanför tullarna. Egen småskalig 
grammatik. Varje byggnads uttryck ska respekteras.

26. Offentliga institutioner, flera med god arkitektur. Exteriör förvanskning 
tillåts ej. Vid ombyggnad ska byggnadernas ursprungliga utformning återställas 
i möjligaste mån.

Ålderdomshem. Huvudbyggnaden på Strömgården är av hög arkitektonisk 
kvalitét och ska utvändigt bevaras. Vid ombyggnad ska byggnadens ursprung-
liga utformning återställas i möjligaste mån.

27. Entrén till Borgholm. En kavalkad av byggnader från medeltiden och 
framåt möter besökaren som kommer landvägen till Borgholm. Borgholms 
slott, Vasahuset, Kungsladugården, Vita villan och Drottning Victorias Vilo-
hem. Samtliga dessa byggnadsverk enskilt och samspelet dem emellan är av stor 
vikt att vidmakthålla och utveckla. Även Rosenfors herrgård och banvaktarstu-
gan Lyckås är viktiga i detta sammanhang. Största försiktighet vid förändringar 
ska tas. Vasahuset samt Borgholms slott är byggnadsminnen.

28. Solliden. Högsta arkitektoniska värde. Anläggning med sekelskiftesvilla i 
park. Viktigt att bevara helheten med park, natur och byggnader.

Kvarteret Verdandi
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29. Kreugervillan. Höga arkitektoniska värden. Viktigt att bevara samman-
hanget mellan villa och park. Skydda exteriören mot förvanskning och behålla 
parken väster om Övre Gärdesvägen obebyggd.

Borgehage radby, Ölands yngsta radby. Stor hänsyn måste tas vid komplet-
teringar i byn och dess omgivningar. Såväl bostadshus som ekonomibyggna-
der är viktiga att behålla. Vid kompletteringar ska förebild tas med volymer 
från byn. Ekonomibyggnaderna är av stor  vikt för radbyns värden, därför är 
omvandling av dessa positivt för att undvika förfall. Avstyckningar är direkt 
olämpliga. Gårdarna ska bevaras i sin helhet, radbyns värden ligger i att går-
darna finns kvar i sina sammanhang med öppen mark omkring. Det är därför 
viktigt att hålla ett byggnadsfritt avstånd, både upplevt och fysiskt omkring 
radbyn.

Borgehage, bebyggelse av malmkaraktär, hantverkarbostäder och äldre fritids-
hus. Mycket av god kvalitet där varje enskild byggnads särdrag ska bevaras. 
Hänsyn till radbyns kulturvärden ska tas genom att nytillkommande bebyg-
gelse samt ändringar av befintlig ska underordna sig radbyn i volym, samt ha 
en dov färgsättning. Arkitektonisk prövning från fall till fall. 

Borgehage radby
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2.2.4 Historik 

Kapelludden med omgivning
Norr om staden låg största delen av stadens utmark, en mager stenbunden 
strandäng med en utskjutande udde längst västerut med två flikar, Kapelludden, 
nämnd efter ruinerna efter ett medeltida bönekapell tillägnat det öländska hel-
gonet S:t Elav. Lämningarna bortforslades redan år 1820 men låg vid den nuva-
rande begravningsplatsens äldsta del. Utmarken användes främst för betesmark 
för hästar, kor och får. Där fanns även en rad väderkvarnar, varav fyra stycken 
fungerade som fondmotiv för gatorna mot norr. Efter dessa kvarnar benämn-
des utmarken ”Kvarnmarken”. Söder om staden fanns en mindre utmark som 
fram till slutet av 1870-talet användes för kreatursmarknader. Därefter flyttade 
marknaden till utmarken norr om staden, till den del som idag kallas för Mark-
nadsplatsen i Tullgatans förlängning. Vid samma tid planterades ett band med 
tall- och granskog närmast stadsfyrkanten, som skydd för hårda vindar. Runt 
sekelskiftet 1900 bebyggdes kvarteren söder om Sandgatan. Där hade redan på 
1880-talet stadens andelsmejeri uppförts i kvarteret Oden. Nuvarande mejeri-
byggnad byggdes på 1930-talet. Utvidgningen norrut hade varit på gång långt 
tidigare, men det utsatta läget gjorde att man hellre bosatte sig söder om den 
ursprungliga stadsfyrkanten. 1906 invigdes Ölands järnväg och området strax 
norr om Sandgatan blev spårområde. Järnvägsstationen uppfördes mitt för Väs-
tra Kyrkogatan som ett modernt fondmotiv i jämförelse med de tidigare väder-
kvarnarna. Järnvägstrafiken lades ner 1961 och spåren revs upp. När spåren rivits 
upp kunde Borgholms andelsmejeri utvidgas med lokaler för torrmjölksfabrik 
och osttillverkning norr om kvarteret Oden. När mejeriet senare byggts ut har 
siktlinjen ut mot havet från Köpmangatan försvunnit. 2004 lades mejeriet ner 
och lokalerna hyrs av olika företag. Strandängarna hade under badortstiden 
främst tjänat som promenadstråk. På 1930-talet förändrades dock badlivet och 
man föredrog att bada ute i naturen. Under andra världskriget kom Kapellud-
den alltmer att användas för camping, på 1950-talet kombinerad med skjutbana. 
Campingen har sedan utvidgats österut på kvarnmarken. På 1990-talet tillkom 

därigenom ett badhus norr om det före detta spårområdet. Flera utfyllningar av 
strandpartierna har gjorts de senaste 20 åren. Sandgatan omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården, som del av Sjöfarts- handels- och sommarstaden Borg-
holm. En av de få anlagda städerna från 1800-talets början som visar stadsbyg-
gandet under 1800-talet och brunnsortens betydelse för stadens utveckling från 
1800-talets slut och kring sekelskiftet samt även som centrum för magasinering 
och utskeppning av säd. Inventering och analys Stadsfyrkanten har en tydlig 
stadsfront mot Sandgatan. 

Storgatan

Tidigare kallades denna gatusträckning för Stadsvägen. Storgatan sträcker sig 
från landsvägen och igenom staden fram till den ursprungliga hamnen, idag 
gästhamn. Inom gamla stadskärnan kantas Storgatan av tät bebyggelse, men 
utanför rutnätsstaden har en mer obestämd och gles bebyggelse vuxit fram. 
Den raka och representativa vägsträckningen kom till när staden anlades 1817. 
Tidigare hade landsvägen närmat sig köpingen något längre söderut och fort-
satt sin slingrande väg fram till hamnen. På en karta över Borgholm från 1878 
(ur ”Atlas över Sveriges län och städer” av Magnus Roth) kantas vägen av en allé 
och löper genom odlingsmark. Närmare staden fanns en gårdsbildning med en 
väderkvarn. Det är troligen gården Stora Nyborg, som sedan tiden runt 1930 
tillhör Borgholms Folkets hus-förening. Lilla Nyborg, mitt emot Nettobutiken, 
är ditflyttat från fastlandet år 1902 av Stora Nyborgs dåvarande ägare Sjögren. 
Där öppnades den första lanthandeln som konkurrerade med butikerna inom 
stadsfyrkanten. Staden expanderade mer längs med nuvarande Storgatan efter 
det att järnvägssträckningen mot södra Öland invigdes 1909. Mellan stads-
fyrkanten och järnvägsslingan byggdes hus på oreglerad mark. Bebyggelsen 
utgjordes både av småhus och verksamheter, däribland Borgholms valskvarn 
från 1923, men ansågs av Borgholms historieskrivare Aréen inte besitta några 
skönhetsvärden. Området inkorporerades i Borgholms stad 1930 och de flesta 
tomter längs med yttre Storgatan planlades, med undantag för områdena när-
mast järnvägen som korsade gatan i höjd med dagens matbutiker Ica och Hem-
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Triangeln och verksamhetsområdet Hammaren kommer att påverka området 
vid Storgatan. Genom att Ängsgatans ändras till genomfarts- och verksamhets-
gata finns det anledning att utveckla korsningen Ängsgatan-Storgatan.

Industriområdet

Norra infarten anlades i slutet av 1970-talet. Dess raka sträckning är till stor 
del parallell med den gamla järnvägsvallen. Norra infarten avlastar Storgatan, 
den ursprungliga infarten, och har dimensionerats och utformats som en tra-
fikled med en hastighet på 70 km/tim. Norra infarten kantas av olika sorters 
bostadsområden som tillkommit på 1960-70-talen. Bostadsområdena har ringa 
eller ingen koppling till infartsvägen. Söder om Norra infarten finns villor för 

köp. Liljas bilhandel med tillhörande bensinstation etablerades längs med 
Storgatan redan 1928. Närmast landsvägen finns idag villabebyggelse från 
1920-40-talet. De små husen har generösa trädgårdar mot vägen, var och en 
med egen infart. Närmare staden låg liknande villor med stora trädgårdar, 
som senare rivits eller styckats av så att flerbostadshus och affärslängor kun-
nat uppföras. HSB:s hyreshus är från 1950-respektive 1960-talet. När järn-
vägen lades ner 1961 försvann efter hand även den industribebyggelse som 
hörde ihop med de spårburna transporterna. Där järnvägen korsar Storga-
tan finns idag stora matbutiker. Norr om Hemköpsbutiken ligger typiska 
villor från tiden runt 1970 i ett och ett halvt plan. Husen står tätt och grup-
perar sig mot en grändliknande bilfri gata som markerar järnvägsspårens 
tidigare läge. Den bilfria och gammelstadsliknande gatan samt viljan att 
anknyta till en lokal historisk situation (järnvägen) är också typiska tids-
markörer. Det bilburna samhället har gjort sitt avtryck vid stadens entré. 
Vid landsvägskorsningen finns en tidigt etablerad bensinmack, åtminstone 
sedan 1940-talet. Inventering och analys Storgatan är den historiska såväl  
som samtida huvudgatan in till Borgholm. Entrén till denna gata, och även 
till Borgholm, annonseras genom en bensinmack. Gatumiljön präglas av en 
viss storskalighet, till följd av långa siktlinjer och få vertikala avgränsningar 
längs med vägen, genom storskalig belysning och genom att bebyggelsen 
ligger indragen från gatuliv. Detta blir speciellt påtagligt när stora asfal-
terade ytor på kvartersmark ligger mellan byggnad och gata. Detta kan 
inbjuda till höga hastigheter, och ett gaturum där biltrafik prioriteras över 
andra trafikslag. Bebyggelsen utmed Storgatan varierar från lantlig villa-
bebyggelse, stora volymbyggnader för handel, lamellhus till en mer tydlig 
trädgårdsstadskaraktär. Denna brokiga  bebyggelse och dess relation till 
gatan bidrar starkt till att Storgatan som rum upplevs odefinierat. Bebyg-
gelsen längs gatan har utvecklats och exploaterats genom åren utan en tyd-
lig helhetstanke. Det finns sedan länge en ambition att ge Storgatan karak-
tär av den stadsgata och stadsentré den utgör, genom bl a trädplanteringar. 
Nyligen har utredningar kring detta utförts på uppdrag av kommunen. På 
kartan från 1878 finns en trädallé inritad. En utveckling av Norra infarten, Storgatan mot öster från torget. Söderströmska gården till höger konstapel Johan 

Magnusson,1867.
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fastboende. Dessa nås från den yttre delen av Storgatan. Närmare staden ligger 
Hammarens verksamhetsområde med handel och lättare industri som utveck-
lades efter det att järnvägsspåren rivits upp i början av 1960-talet. Industri-
byggnaderna är till övervägande del av enkel karaktär. Norr om infarten finns 
ett stort område med mindre feriestugor som med tiden delvis har kommit att 
användas som permanentboende. Bebyggelsen riktar sig mot havet och nåddes 
ursprungligen från Sandgatan. 

inhemska turismen till Öland och efter kriget gav turismen betydande intäk-
ter för ön. Ölandsbrons tillkomst 1972 innebar en ytterligare tillströmning av 
sommarturister och husvagnen slog igenom stort. 1969 uppgick Köpingsvik i 
Borgholms stad, senare kommun. Köpingsviksområdets äldsta bebyggelse finns 
i Klinta by. På denna radbys låglänta utmarker vid havet finns idag Köpings-
viks olika campinganläggningar. Bebyggelsen längs med landsvägen är också 
till delar äldre. Den gamla skolan, det nuvarande hembygdsmuseet, byggdes 
redan 1840. 1900-talets bebyggelse har uppförts i anslutning till landsvägen och 
i anslutning till den tidigare järnvägssträckningen. Större enklaver av villabe-
byggelse från 1960-70-talen ligger inåt landet sydost om landsvägen.

Militärer på marsch längs vägen vid Klinta backe, i fonden Borgholm och slottsruinen. 1930-1935

Köpingsvik

Norra Öland har sedan 1850-talet haft en svag 
befolkningsutveckling, undantaget Borgholm 
och Köpingsvik. När badlivet kom till Borgholm 
spillde en del redan från början över till Köpingsvik. 
Köpingsvik var ett utmärkt utflyktsmål och efter 
det att järnvägen invigdes 1906 kom badgäster även 
att bo i Köping. Det första pensionatet ”Strandba-
den” byggdes på 1920-talet och i slutet av 1930-talet 
byggde Sveabolaget semesteranläggningen Sinus. 
Försvaret byggde redan i början av 1930-talet sin 
anläggning ”Lägerhyddan” i den centrala delen av 
köpingsviksbukten. Efterhand kom Köping att 
marknadsföras som Köpingsvik för att inte förväxlas 
med staden Köping i Västmanland. Turismen ökade 
i och med den nya semesterlagen av år 1938, som gav 
människor rätt till en sammanhängande ledighet på 
två veckor. Arbetare och unga semestrade ofta till 
cykel och med tält. Efter hand kom istället bilen att 
bli det huvudsakliga transportmedlet. Bilfärjor gick 
från Kalmar- Färjestaden och Revsudden-Stora Rör. 
Andra världskriget innebar ett uppsving för den 
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2.2.5 Övrig bebyggelse, huvudsakligen områden med bostäder där inga större förändringar föreslås

I bebyggelseområden som är markerade på kartan föreslås inga större föränd-
ringar i form av tillkommande tomter eller ändringar av detaljplan. Bebyg-
gelsen i dessa områden skiftar i karaktär, täthet och ålder. I huvudsak är dessa 
platser fullbebyggda och fler tomter än de som finns är inte möjligt att foga 
in. Där gällande byggnads- och detaljplaner finns bedöms tillåten byggnadsyta 
stämma väl överrens med vad som är genomfört och lämpligt för respektive 
område.  Mindre ändringar i form av kompletteringar, ny-, till- eller ombygg-
nad prövas från fall till fall enligt gällande lagstiftning. Inga ytterligare riktlinjer 
har bedömts nödvändiga för de flesta områden. Inom vissa områden kan för-
utsättningarna innebära att ändringar kan behövas i framtiden, alternativt att 
större krav kan ställas vid tillkommande byggnation. 

Beskrivning av områdena 

1. Lundegårds camping samt några villor. Inga större förändringar föreslås. 
Effektiv användning av marken idag.

2. Hagslätten, livsmedelsproduktion, försäljning och restaurang. Inga större 
förändringar föreslås. Effektiv användning av marken idag. Ytterligare möjlig-
heter att utveckla verksamheten ges (se Utredningsområde nr 1 Hjortholms-
stigen s 32).

3. Bostad. Inga större förändringar föreslås med anledning av dess enskilda läge 
på jordbruksmark, ytterligare byggnation på jordbruksmarken öster om väg 136  
planeras inte.

4. Köpingsvik, blandade funktioner. Inga större förändringar föreslås. Effektiv 
användning av marken idag. 

5. Tomter i anslutning till Klinta radby. Ej ytterligare byggnation för att inte 
inkräkta negativt på radbyns kulturvärden.

6. Köpingsvik, bostäder och verksamheter. Inga större förändringar av markan-
vändningen föreslås.

7, 8, 9, 10 och 11. Ramsättra och Köping tall, bostäder. Inom primär, sekundär 
och tertiär skyddszon till vattentäkten. Ej ytterligare byggnation. Stor försiktig-
het vid förändringar av markanvändning för att inte öka risken för föroreningar 
av täkten. 

12 och 13. Teggatan. Befintligt lantbruk samt närliggande bostäder. Inga större 
förändringar föreslås. 

14. Privat småbåtshamn. Inga större förändringar föreslås.

15 och 16. Bostäder längs kusten, översvämningsrisken gör att inga utökningar 
av byggnation är lämpligt utan klimatanpassningsåtgärder där markhöjden är 
under 2,8 möh. 

17. Del av Björkviken. Tätt bebyggt med bostäder. Inga större förändringar 
föreslås. Förskola med möjlighet att utvidga grönytor samt flytta hämtning/
lämningparkering till Dejans gata.

18. Befintliga bostäder söder/sydost om rondellen. Inga större förändringar 
föreslås.

19. Befintliga bostäder. Strandskydd, översvämningsrisk. Inga större föränd-
ringar föreslås.

20, 21 och 22. Stuganområdet och Sjöstugeudden. Bostäder längs kusten, över-
svämningsrisken för en stor del av området gör att inga utökningar av byggna-
tion är lämpligt utan klimatanpassningsåtgärder där markhöjden är under 2,8 
möh (läs mer på sida 26ff). 

23, 24 och 25. Linden Rönnen villaområde. Inga större förändringar föreslås. 
Effektiv användning av marken idag.
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26. Flerbostadshus med handel i bottenplan. Inga större förändringar föreslås. 
Effektiv användning av marken idag.

27. Flerbostadshus vid Guntorpsgatan. Inga större förändringar föreslås. Effek-
tiv användning av marken idag.

28. Enbostadshus och flerbostadshus runt Torsgatan väster om Storgatan. Inga 
större förändringar föreslås. Effektiv användning av marken idag.

29. Rosenfors bostadsområde. Inga större förändringar föreslås. Effektiv 
användning av marken idag.

30 och 31. Åkerhagen och Kungsträdgården. Inga större förändringar föreslås. 
Effektiv användning av marken idag. Färgsättning ska ske efter områdets varie-
rande karaktär utifrån tidsperiod.

32. Flygfält med tillhörande byggnader. Anpassning för skydd av vattentäkten 
är nödvändigt. Vattenskyddsområde, regionalt viktig vattentäkt. Behovet och 
nyttan av en utvidgning av flygfältet överväger inte behovet och nyttan med att 
skydda vattnets kvalité. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f.

33. Målaretorp. Inga större förändringar av markanvändningen föreslås. 

34. Tryggestad. Inga större förändringar av markanvändningen föreslås.

35. Gamla postvägen. Inga större förändringar av markanvändningen föreslås.

36. Västra Borgehage. Bostäder längs kusten, översvämningsrisken för en stor 
del av området gör att inga utökningar av byggnation är lämpligt utan klima-
tanpassningsåtgärder där markhöjden är under 2,8 möh (läs mer på sida 24-27). 

37. Södra Borgehage. Inga större förändringar av markanvändningen föreslås.
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2.2.6 Näringsliv
Såväl Borgholm som Köpingsvik har ett mycket aktivt näringsliv. Tack vare 
besöksnäringen och ett stort antal delårsboende är utbudet på varor och tjänster 
stort, även på året-runt basis. Tillsammans med jordbruket utgör besöksnäringen 
den största huvudnäringen inom området.  Säsongsvariationerna är mycket 
stora och genomsyrar näringslivets karaktär. Sommartid bokstavligen exploderar 
utbudet då framförallt säsongsbutiker och restauranger öppnar upp. Många är 
återkommande år från år.

Upplevelsen av Borgholms näringsliv är som allra mest intensiv i centrala 
Borgholm och särskilt på Storgatan under gågateperioden är tätheten mellan 
olika rörelser hög. Köpingsvik domineras sommartid av campingarna som 
tar upp stor yta i centralorten och vars servicebutiker kompletterar året-
runt-utbudet. En mängd sommarbutiker och matställen växer också fram i 
anslutning till camping- och uthyrningsverksamheterna. Mellan Borgholm och 
Köpingsvik håller ett nytt handelsområde på att växa fram, kallat Triangeln. 
Ytmässigt innebär det mycket stora ytor som tillkommer, den byggbara ytan 
uppgår till 2 hektar. En del företag förväntas flytta från andra delar av Borgholm 
och kan därmed frigöra yta i andra delar utav staden.

Majoriteten företagare inom fördjupningsområdet är mindre företag, 
enmansföretag eller ett fåtal anställda. Sommartid kan detta förändras drastiskt 
när intensiteten är som högst och säsongspersonalen tillträder. Bredden och 
mångfalden på företagande är mycket stor. Förutom sedvanliga service-, 
restaurang- och handelsföretag finns många företag med inriktning mot boende 
såsom hotell, campingplatser och annan uthyrningsverksamhet. Inom området 
verkar ett stort antal företagare med inriktning mot bygg- och byggrelaterade 
tjänster. Även livsmedelstillverkning är något som utmärker, Borgholm har till 
exempel åter mejeritillverkning genom etableringen av ett lokalt mejeri.

Närmare 100-talet Borgholmsföretagare återfinns som medlemmar i Borgholms 
Cityförening där man samverkar kring frågor som rör det lokala handelslivet. 
Cityföreningens medlemmar representerar hela bredden av det företagande 
som finns på orten. I Köpingsvik samverkar företagare i Köpingsviks 
företagarförening, antalet medlemmar är färre jämfört med Borgholms 
Cityförening men fokusfrågor och samverkansformer är liknande.

Under år 2017 införde Borgholms kommun ett näringslivsråd. Näringslivsrådets 
huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer 
och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, 
nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från 
både näringsliv och kommun.

För att näringslivet ska kunna fortsätta att utvecklas har områden av olika 
karaktär pekats ut som utvecklingsområden, se vidare i planförslagsdelen. 
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Vård och omsorg

Vård

Hälsocentralen ligger i Borgholm, där finns även barnhälsovård, distriktsskö-
terskemottagning, diabetesfotvård och primärvårdspsykolog.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen sker i egen bostad eller på kommunens särskilda boenden. 
Köping tillhör mellersta distiktet och Borgholm det södra. Inom planområ-
det finns tre av kommunens fyra särskilda boenden/äldreboenden. Soldalen i 
Köpingsvik, Ekbacka och Strömgården i Borgholm.

Övrig vård och omsorg

Gruppboenden, Dagcenter, Rehab och flera alternativ för Tandvård finns i 
Borgholm.

Övrig service

Borgholm och Köpingsvik har ett brett serviceutbud året runt. 

Riktlinjer 

• Ny bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig för att effektivt kunna 
utnyttja infrastruktur och närhet till service.

• Skolor, vård och omsorg ska ha god tillgång till trygga gång- och cykelvä-
gar.

• Kollektivtrafiken ska ha goda förbindelser med vård och skolor. 

• Avståndet mellan vårdinrättning och busshållplats ska ej överstiga 100 
meter.

2.2.7 Service
I planområdet finns service i form av mataffärer, skola, vård, omsorg, kollek-
tivtrafik och lekplatser koncentrerade till Borgholm och Köpingsvik. Dessa går 
att se på kartan.

Utbildning

Förskola

Inom planområdet finns Hasselbackens förskola, Köpingsvik, Björkvikens för-
skola, Köpingsvik och Skogsbrynets förskola, Borgholm.

Grundskola

Köpings skola (förskoleklass, skolår 1-6), Viktoriaskolan (förskoleklass, skolår 
1-6) och Slottsskolan (skolår 7-9).

Gymnasieskola 

I Borgholm finns Ölands gymnasium vars utbildning kommer att upphöra. Ett 
större utbud av gymnasieutbildningar finns i Kalmar dit majoriteten av plan-
områdets elever pendlar. 

Övrig utbildning

Komvux Borgholm och Musikskolan finns i anslutning till Ölands gymnasium. 
Särskolan i Borgholms kommun, Björken, är belägen vid Köpings skola.
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2.3 Trafik och kommunikationer

2.3.1 Gång- och cykeltrafik
Från Lundegård, genom Köpingsvik och Borgholm, och hela vägen till avfarten 
till Borgehage finns en separat gång- och cykelväg till stora delar byggd på den 
gamla järnvägsbanken. Gång- och cykelvägen följer väg 136 och är till stor del 
avskild från denna genom vegetation vilket är en kvalité. Belysning finns längs 
hela sträckan genom och mellan tätorterna. Denna cykelväg är gen och av god 
beskaffenhet som pendlingsstråk.

Ett promenadstråk längs kusten mellan Köpingsvik och Borgholm är nästan 
helt utbyggt. Framkomligheten hindras dock fortfarande på några platser vilket 
gör att det idag inte är möjligt att ta sig längs kusten hela vägen mellan orterna. 
Även inne i Borgolm är det svårt att ta sig fram längs stranden. På flera platser 
hindras framkomligheten av bebyggelse, staket eller vegetation. I Köpingsvik är 
det enklare att ta sig fram, ibland på mindre vägar och stigar och ibland direkt 
på stranden. Här saknas dock tydliga kopplingar från strandremsan upp till väg 
136. 

Väg 136 innebär en stor barriär för gång- och cykeltrafiken och gör det svårt 
att röra sig mellan områden på olika sidor om vägen. Det finns därför ett stort 
behov av säkra passager. 

Inne i Borgholms tätort finns ett gång- och cykelnät som delvis är separerat från 
den allmänna trafiken. Nätet sträcker sig framförallt längs de båda infarterna 
och sedan vidare ned mot hamnen bl a förbi Victoriaskolan. Vägar och utfarter 
korsar dock nätet på flera ställen. I övriga delar av staden finns en del kortare 
sträckor av gång- och cykelvägar utan samband med det övriga nätet. I de cen-
trala delarna av staden och längs större vägar finns trottoarer för gående medan 
cykeltrafik sker i vägbanan med biltrafik. 

Vandringsled och promenadstigar finns i Slottsskogen söder om Borgholm. I 
övriga delarna av planområdet är systemet av enskilda vägar stort och används 
flitigt. I allemansrätten ingår att man får lov att gå, cykla eller rida även på 
enskilda vägar. 

Smal cykelbana i Köpingsviks centrum 
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2.3.2 Motortrafik 

Säsongsvariationer

Trafiksituationen i Borgholms kommun är komplicerad och trafikmängderna 
varierar kraftigt över året. På väg 136 är det inte ovanligt att trafikmängden fyr-
dubblas under sommaren jämfört med vintermånaderna och maxbelastningen 
på vägen motsvarar trafiken på en mötesfri motortrafikled. Gång- och cykelvä-
garna i planområdet används mycket. Busstrafiken ökar sin turtäthet.

Under sommarhalvåret ökar antalet besökare och delårsboende stort och där-
med ökar trafikmängderna i motsvarande grad. Sommartid är det ibland brist 
på parkeringsplatser, köbildning på väg 136 och en ökad mängd konflikter mel-
lan motortrafikanter och oskyddade trafikanter. Många går eller cyklar mel-
lan Borgholm och Köpingsvik, mellan butiker, restauranger, campingar, bad-
platser, stugområden och besöksmål. Samtidigt leds trafiken genom centrala 
Köpingsvik.

Under vinterhalvåret är situationen annorlunda. En högre andel av trafiken är 
av pendlingskaraktär, till arbete och skola. Under lågsäsong är kapaciteten på 
väg 136 väl dimensionerad till belastningen. 

Dimensionering

Väg 136 är Ölands pulsåder i nord-sydlig riktning. Att dimensionera väg 136 
efter extremsituationen som finns några få timmar om dagen några få dagar per 
år skulle innebära stora ingrepp med konsekvenser som inte står i proportion 
till  nyttan av åtgärden. 

Resemönster

Borgholms kommun har en hög andel arbetspendlare över kommungränsen 
negativt pendlingsnetto -515 personer (år 2012, SCB). Arbetspendlingen har 
ökat med över 100 personer sedan år 2010 (pendlingsnetto -401). Trots detta 

Figur x, Diagram som visar teoretiskt fordonsflöde, genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT) 
vid mätpunkt strax söder om Borgholm samt VGU:s (VGU, VV publ. 2004:800) 
rekommendationer för maximal ÅDT för olika vägtyper.

har antalet resor med kollektivtrafiken minskat under samma period dock med 
endast -2,6% vilket inte går att säkerställa statistiskt att andelen arbetspendlare 
förändrats. 

Den spridda bebyggelsestrukturen är inte en god förutsättning för förflytt-
ningar med cykel eller till fots. De senaste 20–25 åren har det gjorts ett stort 
antal studier som visar bebyggelsestrukturens påverkan på olika trafikslags för-
utsättningar. Trots detta tycks samhällsutbyggnaden inte ha gått i en riktning 
som gynnat hållbara färdsätt. I ett miljöanpassat transportsystem är alternativet 
till bilen kollektivtrafiken eller cykel och gång. För att kollektivtrafiken ska 
vara konkurrenskraftig krävs resandevolymer som ger underlag för hög tur-
täthet. Stora resandevolymer kan skapas genom att planera samhällsutbygg-
naden i medvetna kollektivtrafikstråk. Om cykeln ska vara ett alternativ krävs 
att avståndet mellan bostad och arbete inte överstiger 4–5 km och gångavstånd 
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räknas för avstånd under 500 meter. Bebyggelsestrukturen måste också ge för-
utsättningar för en attraktiv kollektivtrafik. Att arbetspendlingen sker över allt 
längre avstånd innebär att det finns större chans att de med gång- och cykelav-
stånd till busshållplats väljer kollektivtrafik för hela sin resa, än de som behöver 
ta bil eller buss för anslutningsresan. Detta bebyggelsemönster är det som före-
slås för Borgholm-Köpingsviksområdets framtid. Det finns därför goda förut-
sättningar att resandet med kollektivtrafiken kan öka, om de resor som erbjuds 
motsvarar kundernas behov. 

Trafikbelastning och vägklass

Den mest komplexa trafiksituationen inom planområdet finns längs väg 136 
genom Köpingsvik. Avfarter till sju olika campingar av varierande storlek, 
säsongsbostäder, bed & breakfast och centrumhandeln längs vägen, samtidigt 
som att all genomfartstrafik ska passera genom orten gör att vägen blir överbe-
lastad under högsäsong. 

Inne i Borgholm är trafiken relativt jämnt uppdelad mellan de två infarterna 
även om den södra av dem, Storgatan, har en något högre belastning. Längs 
Storgatan finns många utfarter och runt affärerna, med många besökare och 
transporter, kan det sommartid uppstå liknande problem som i Köpingsvik. 
Norra infartsvägen är bred och rak med få avfarter. Här är fordonens hastighet 
ofta betydligt högre än den tillåtna 50 km/h. Även under Skördefesten är tra-
fiknätet hårt belastat. Med en ökad mängd besökare ökar också andelen trafik 
som levererar varor till butiker i kommunen.

De centrala delarna av Borgholms innerstad är uppbyggda av ett rutnät med 
relativt breda gator på 13 meter. Under sommaren är centrala delen av Storgatan 
gågata och under resten av året gårdsgata med enkelriktad trafik och gatuparke-
ring längs båda sidor. Även gatorna runt torget är under sommartid omgjorda 
till gågata/gårdsgata. 

Statliga vägar

Väg 136 utgör den största kommunikationsleden inom området och går 
genom hela planområdet. Den fungerar också som primär transportväg för 
farligt gods. Länsväg 136 är på sträckan Brofästet till Borgholm av riksin-
tresse för kommunikation. I den Regionala transportplanen som gäller för 
perioden 2014-2025 (beslutad av Regionförbundets styrelse juni 2014, RFKL) 
finns medel avsatta för åtgärder längs hela sträckan Brofästet-Borgholm. Den 
regionala länstransportplanen är länets gemensamrna beslutade verktyg för att 
genomföra infrastrukturåtgärder. 

Den stora trafikmängden sommartid medför under en begränsad period kapa-
citetsproblem i vägnätet med långa köer och fördröjningar som följd. Västra 
landsvägen (länsväg 136) passerar Borgholms östra delar och genom de centrala 
delarna av Köpingsvik. Det finns två infarter från länsväg 136 till Borgholm, 
Storgatan och Norra Infarten. 

Bebyggelsefritt avstånd varierar mellan 30 m (lv 136) till 12 meter (övriga statliga 
vägar) inom planområdet. Byggnation nära väg innebär även att man utsätts för 
miljö- och säkerhetsrisker, ex risker som uppstår vid transporter av farligt gods 
samt bullernivåer ska vägas in vid detaljplaneläggning.

Utredningar

Borgholms kommun har tagit fram ett tiotal utredningar under de senaste 30 
åren där olika lösningar presenterats. Utredningarna har initierats dels på grund 
av den problematiska trafiksituation som uppstår genom samhällena Borgholm 
och Köpingsvik under den trafikintensiva högsäsongen, dels av kommunens 
planer på utbyggnad i de båda samhällena. Syftet med utredningarna har varit 
att utreda behovet av åtgärder i vägnätet i Borgholm och Köpingsvik för att 
minimera de trafikproblem som uppstår under den trafikintensiva sommarpe-
rioden samt att föreslå trafiklösningar för planerade nyetableringar och bostä-
der. Förslagen har alla varit trafiktekniska  som teoretiskt skulle lösa problema-
tiken med framkomligheten för motortrafiken genom Borgholm-Köpingsvik. 
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De flesta förslag skulle även innebära stora ingrepp i människors boendemiljö 
och göra vägen till en större barriär än vad den är idag. Konsekvenserna skulle 
även bli stora för områdets verksamheter och kulturmiljöer. Bedömningen har 
gjorts att vid beslut om dimensionering av vägen behöver hänsyn tas till att 
Köpingsvik är ett levande samhälle där många funktioner ska samsas samt att 
hela området har höga natur- och kulturvärden. Detta innebär att de större 
förslag som presenterats i diverse utredningar inte kommer att genomföras. 

Parkering

I Borgholm finns större parkeringsytor vid Stationsområdet ca 300 platser, en 
mindre bakom kyrkan ca 80 platser, vintertid framför stadshuset 40 platser. Vid 
hamnområdet finns ca 100 och vid idrottsplatsen 70 platser. Vid badplatserna 
vid Sjöstugan 140 platser. I Köpingsvik finns större parkeringar framför kyrkan 
ca 80 platser och i anslutning till Sinus badplats med ca 200 platser, sommartid 
finns också en utökad parkering öster om 136an vid Köpingsviks västra infart 
med ca 60-100 platser. I Köpingsviks östra del finns en större kommunal parke-
ringsyta med minst 200 platser. Utöver dessa finns kundparkeringar/gästparke-
ringar i anslutning till butiker, hotell och campingplatser och även gatuparke-
ringar samt mindre parkeringsytor i övriga delar av planområdet.I Köpingsvik 
finns flera mindre parkeringsytor bl.a. vid kyrkan och vid skolan. I de centrala 
delarna av Borgholm finns parkering längs båda sidorna av nästan alla gator. 
Under högsäsong används parkeringsytorna både i Köpingsvik och Borgholm 
fullt ut. Kommunens parkeringsnorm ska följas för att tillkommande verksam-
heter och bostäder ska tillgodose sina egna behov av parkeringsplatser.

Kollektivtrafik

Planområdet har kollektivtrafik längs länsväg 136, väg 925 och väg 979. Buss-
linjer går även in i Borgholm, till stationen och vänder. Den huvudsakliga kol-
lektivtrafiken i planområdet är länstrafik som trafikerar väg 136 på väg mel-
lan Kalmar och norra Öland. I stort sett alla bussar går genom Borgholm och 
många fortsätter vidare norrut och passerar genom Köpingsvik. I Borgholm 
finns ett resecentrum för kollektivtrafik och plats för flera bussar. I Köpingsvik 

Vårdboende
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finns busshållplatser längs väg 136. Busstrafikens turtäthet minskar under låg-
säsong. En högre andel av resorna är av pendlingskaraktär, till arbete och skola. 
Elever upp till högstadieålder förflyttar sig med buss, cykel eller går till skolan, 
en majoritet av gymnasieeleverna åker buss till skola i Kalmar. 

Idag är det 400 meter från närmsta busshållplats till hälsocentralen. Rekom-
menderat maximalt avstånd är 100 meter (TRAST 2007). Genom att flytta 
närmsta hållplats och justera färdvägen kan detta avstånd uppfyllas.

Regionaltrafik

Det finns goda bussförbindelser från Öland till Stockholm med påstignings-
möjligheter i både Köpingsvik och Borgholm. 

Närmsta järnvägsförbindelse finns i Kalmar. Där finns förbindelser västerut för 
resa söderut på Södra stambanan mot Malmö via Alvesta samt samt norrut till 
Stockholm via Linköping.

Flygtrafik

Strax söder om Borgholms tätort ligger Borglanda, en av kommunens tre lokala 
flygfält för privatflyg. Landningsbanan av gräs är endast drygt 700 meter lång, 
varför bara mindre plan kan landa och lyfta. Borglanda används mest sommar-
tid. Eftersom det saknas belysning trafikeras den också endast under dagtid. 
Från Kalmar/Öland Airport utanför Kalmar finns flygförbindelser till Stock-
holm.

Båttrafik

Borgholms hamn med både gästhamn och båtklubb nyttjas främst av fritids-
båtar men det finns även en del fiskebåtar. I dag går inga färjor från hamnen 
men möjligheten finns för mindre bilfärjor att lägga till. Borgholms hamn 
är f n. ingen allmän hamn. Farleden in däremot klassas som sådan. Hamnen 
erbjuder ett djup om 4,5-5 meter. Någon hamnverksamhet i traditionell bemär-
kelse bedrivs inte för närvarande, och bedöms inte förekomma framöver. Yttre 

hamnen används idag sporadiskt när större fritidsfartyg kommer på besök eller 
för fiskefartyg och för kustbevakningens fartyg. I yttre hamnen vid piren finns 
också möjlighet för bunkring vid bunkerstation placerad på kajen. Grovt sorte-
rat kan verksamheterna delas in i följande:

• Hamnen har tidigare trafikerats av en mindre färja mellan Oknö/Timmer-
nabben och Borgh0lm. Möjligheten att trafikera med denna mindre typ av 
färja som tog emot ca 170 passagerare och 15 bilar ska även i framtiden fin-
nas kvar. Tidigare färjetrafik liksom möjlighet att i beredskapssyfte angöra 
hamnen innebär att plats för färjeläge, ytor för uppställningsplatser för 
köande bilar och transporter till hamnen via buss ska finnas med i arbetet 
med utveckling av yttre hamnen.

• Hamnen skall kunna erbjuda bunkringsmöjlighet för fiskefartyg och fri-
tidsbåtar. Vägen ut till yttre hamnen och kajplan innanför piren dimen-
sioneras så att 24-metersbilar med bränsle kan ta sig fram. Av säkerhets-

Borgholms yttre hamn vintern 2013
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skäl med hänvisning till explosionsrisk krävs säkerhetsavstånd på 25 meter 
till närmsta bostadsfastighet. Då bunkringsanläggningen sedan somma-
ren 2003 placerats på yttre kajen föreligger ingen konflikt med föreslagen 
utveckling i yttre hamnen.

• Fritidsbåtshamn. Kajen ska även fortsättningsvis vara framkomlig för 
exempelvis utryckningsfordon. Erforderlig bredd 5-6 meter.

Förändringsbehov

Under sommaren uppstår ibland kilometerlånga köer genom Borgholm och 
Köpingsvik. Längs vägsträckan genom Köpingsvik uppstår under denna tid 
ofta köer och problem med att ta sig ut från tillfarter. Framförallt är det vid 
infarterna till campingarna  från väg 136 där problem uppstår då ett stort antal 
vänstersvängande husvagnsekipage och husbilar snabbt bildar köer. Även i 
Borgholm är det främst längs väg 136 som problem uppstår pga den höga trafik-
belastningen. Infarten till Solliden och Borgholms slott är särskilt konfliktdrab-
bad periodvis vid evenemang.  Köerna i Borgholm uppstår inte lika ofta som 
i Köpingsvik. Även om köerna vissa dagar, vissa tider kan vara kilometerlånga 
är trafikbelastningen till större delen acceptabel längs sträckan. Det är endast 
vid vissa toppar i belastningen som problem uppstår och genom att använda 
befintligt vägnät och leda om en viss del av trafiken kan dessa toppar minskas 
och därmed kan köerna minska. 

En av slutsatserna som kommunen dragit av alla utredningar är att dessa har 
fokuserats på att lösa framkomligheten för genomfartstrafiken samtidigt som 
anledningen till varför åtgärderna inte genomförts är åtgärdernas negativa kon-
sekvenser för Köpingsviks samhälle. En andra slutsats som har dragits är att 
vi inte kan dimensionera trafiklösningen efter extremsituationen eftersom att 
investeringen inte skulle motsvara förbättringen. Målet är därför att göra tra-
fiksituationen säkrare under toppbelastning inom befintligt vägområde. Det är 
viktigt att gaturummet utformas med hänsyn till gående, cyklande och motor-

Cykelväg vid Badhusgatan i Borgholm

trafikanter.  Gång- och cykelnätet inne i orterna behöver förbättras, byggas 
ut och länkas ihop. Arbetet med att bygga ut Ölandsleden till en samman-
hängande cykelled runt hela Öland pågår. Från Lundegård och norrut och från 
Borgehage och söderut behövs anslutande cykelvägar. Promenadstråket längs 
strandlinjen ska kompletteras och förbättras. 
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2.3.3 Förslag till ny trafiklösning i Köpingsvik

Analys

De största problemen längs sträckan är ofta förekommande köbildning och 
konflikter mellan oskyddade trafikanter och motortrafik. Mycket av köbild-
ningen uppstår vid infarterna till campingarna i Köpingsvik. Det är många hus-
vagnsekipage och husbilar som kommer söderifrån som ska göra vänstersväng. 
Trängsel, många oskyddade trafikanter och mycket vänstersvängande trafik, 
både till campingar samt till parkeringsplatser får flera negativa konsekvenser. 
Framförallt blir centrummiljön komplicerad för de oskyddade trafikanterna och 
det blir snabbt köbildning då husvagnsekipage behöver större luckor i mötande 
körfält för att kunna svänga vänster. Med den höga trafikbelastningen blir det 
snabbt köbildning längs Öjvägen och det innebär även svårigheter att ta sig ut 
från Ramsättravägen då anslutningen ligger nära korsningen Öjvägen/lv 136.

Förslag

Flera utredningar har tagits fram för att 
lösa trafiksituationen. Dessa förslag har 
av flera anledningar visat sig svåra att 
genomföra. Huvudsakligen med anled-
ning av att förslagen har inneburit stora 
nya förbifarter genom kulturmiljöer 
och vattenskyddsområde. Dessa lös-
ningar hade löst trafikproblemen men 
nyttan har viktats mot dess kostnader 
och konsekvenser vilket har gjort att 
förslagen förkastats. 

Det förslag som nu presenteras är inte 
färdigutrett utan är ett förslag till prin-
ciplösning som bör utredas vidare i 

samarbete med Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie. Arbetsstrategin grundar sig i 
varje steg i fyrstegsprincipen.

1. Gång- och Cykelvägar. Leda cykeltrafiken genom anpassad skyltning bero-
ende på målpunkt. För mål österut, norrut samt matvarubutik och skola kan en 
gång- och cykeltunnel förbinda cykelvägen på gamla banvallen där den korsar 
väg 136. För de som ska cykla till badstranden bör cykelparkeringar anvisas 
vid strandens västra och östra punkter. Samma gång- och cykeltunnel kan för-
binda den nya parkeringsyta som planeras söder om väg 136 med en säker väg 
till stranden. Förslagsvis på den befintliga Badgatan. Breddade trottoarer samt 
företräde mot biltrafik vid konditori samt mataffär. Säkra gångvägar mellan 
strand och väg 136. Säkra vägar till skola, separerat från väg 136.

2. Biltrafik. Anlägga två överkörningsbara rondeller på väg 136 i början och 
slutet av Köpingsvik. En vid västra infarten till Skurkvarnsvägen, alternativt 
en av de anslutningar längre västerut och en vid Klinta bodars väg alternativt 
vid infarten till kommunens parkering/återvinningsstation. Detta skulle ske i 
kombination med att  anslutningarna mellan campingarna och väg 136 stängs 
av samt att de avgränsningar på ”campingvägen” öppnas upp och standarden 
förbättras. Utfarterna närmast rondellerna skulle få förbud mot vänstersväng-
ande trafik ut på 136an. Öjvägen skulle få en säsongslösning i form av förbud 
mot vänstersväng under högsäsong för att leda trafiken till cirkulationsplats vid 
Klinta. Hastighetssänkning samt avsmalnad körbana mellan Pensionatsvägen 
och Öjvägen. Upphöjd körbana med breddade trottoarer på två ytor, en fram-
för kyrkan samt en mellan konditori och matvaruaffär där många gående pas-
serar vägen. Här bör även gaturummet bearbetas med träd, markbeläggningar 
och bredder för att få en naturlig hastighetssänkning och ett välkomnande 
intryck för gående.

Fyrstegsprincipen 
1.Tänk om 
Det första steget handlar om att först 
och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt. 
2.Optimera
Det andra steget innebär att genomföra 
åtgärder som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen. 
3.Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje 
steget som innebär begränsade 
ombyggnationer. 
4.Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet 
inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/
eller större ombyggnadsåtgärder.
Källa: Trafikverket
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under de tider och dagar då köbildning uppstår kan trafiksituationen 
förbättras med hjälp av befintliga vägsystem. Arbeta för att digital tra-
fikstyrning ska uppföras nära brofästet där trafikanter får information 
om alternativ väg till Sandvik, Löttorp, Böda och Byxelkrok via östra 
landsvägen-Norra Möckleby till Föra under de tider och dagar som 
köer uppstår. Information under högsäsong om alternativa färdvägar 
kan minska köer.

• Ny utformning av gaturummet vid övre delen av Storgatan.

• Åtgärder på väg för att skydda vattentäkten från föroreningar i samar-
bete med Trafikverket.

• Väg 136 från Brofästet till Borgholm. Fortsätta arbetet med trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder, mittseparering, ökad hastighet, utfartsanering, 
parallella vägnät och separat gc-väg. Trafikverket arbetar med frågan.

• Direktutfarter mot väg 136 ska undvikas. Nya fastigheter ska försörjas 
genom anslutning till annan väg eller genom samlad infart. För befint-
liga fastigheter  där alternativ infartsväg finns eller kan skapas ska utfart 
mot väg 136 stängas. För övriga vägar inom området ska direktutfarter 
mot landsväg endast tillåtas om annan anslutning ej är möjlig.

• Arbeta för att åtgärda trafikproblematiken vid infarten till Borgholms 
slott/Solliden. En lösning med förbud mot vänstersväng och leda trafi-
ken söderut för att vända vid Räpplingevägen bör undersökas. 

• Infarten till Vasahuset behöver förbättras för att kunna utveckla ett kul-
turcentrum i framtiden. Utfart bör undersökas om det kan ske genom 
att leda trafik ut på Rosenforsvägen.

• Gång- och cykelväg mellan Borgehage och Kolstad. Höga upplevelse-
värden och ger ökat antal alternativ till rekreationsslingor samt möjlig-
het till förbifart för räddningstjänst. Koppla ihop med planerat LONA-
område vid Strömmen, tillgängliggöra stenbron osv.

Riktlinjer 

• Ökad turism på ett hållbart sätt. Ett strategiskt mål om att fördubbla 
intäkterna från turismen mellan år 2010 och 2020 har satts upp 
(Turismstrategi Öland antagen KF 20130819). Genom satsningar på 
cykelturism, satsningar på kollektivt resande, säsongsförlängning, skapa 
fler reseanledningar under lågsäsong och stärka vårt varumärke kan vi 
uppfylla målet på ett hållbart sätt.

• Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Köpingsvik. För att förbättra trafiksitua-
tionen genom Köpingsvik krävs det att en samlad insats görs. För att 
åtgärda problematiken på ett kostnadseffektivt sätt utan stor negativ 
påverkan på miljö eller samhällets funktioner krävs andra lösningar än 
de som tidigare föreslagits i utredningar. Det som föreslås är att för-
bättra befintligt vägsystem, de beskrivna åtgärderna är ett förslag som 
kan ligga till grund för kommande dialog med berörda parter.  Även 
cirkulationsplats i korsningen lv 136/Öjvägen i kombination med att 
förbjuda vänstersväng för östgående trafik på väg 136 under högsäsong 
genom tätorten bör utredas som en alternativ lösning.

• Bostadsbebyggelse i Yttre hamnen innebär att nyttjande som traditio-
nell handelshamn för transporter av gods, gödning, sten etc. inte längre 
är möjliga. Kajens fria bredd beror på vilka krav som ställs utifrån de 
verksamheter som skall ges tillgänglighet. Om behov av att förstärka 
den befintliga kajen finns kan markytan komma att utökas. 

• Gång- och cykelnätet inne i och mellan orterna behöver förbättras, 
byggas ut och länkas ihop. Arbetet med att göra Ölandsleden till en 
sammanhängande cykelväg runt hela Öland pågår. Från Lundegård och 
norrut och från Borgehage och söderut behövs anslutande cykelvägar.

• Separera cykeltrafiken från väg 136. Där pendlingscykelvägen korsar väg 
136 i Köpingsviks västra del anlägga en gång- och cykeltunnel

• VMS-styrning. Genom att styra genomfartstrafik till alternativa vägar 
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2.4 Övrig teknisk försörjning

2.5 Riktlinjer från tidigare ställningstaganden
• Traditionell öländsk byggtradition skall vägas in vid all om-, till- och nybygg-

nad. (Övergripande mål, Bebyggelseutveckling, ÖP 2002 & Vision 2015)

• Förutsättningar ska skapas så att människor ska vilja och kunna bo kvar. 
(Övergripande mål, Bebyggelseutveckling, ÖP 2002)

• När det byggs ska det så långt som möjligt göras på ett ekologiskt hållbart sätt. 
(Övergripande mål, Bebyggelseutveckling, ÖP 2002)

• Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas 
så långt detta kan ske med rimlig hänsyn till utvecklingen av andra näringar 

Riktlinjer 

• Vid grävningar bör tomma rör läggas
• I framtida detaljplaneläggning ska det anges i planhandlingarna om 100Mbit/s 

kan säkerställas och levereras i berört område. 
• Följa Strålsäkerhetsmyndighetens och andra ansvariga myndigheters rekom-

mendationer vid planerade förändringar i närheten av elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.

2.4.3 Återvinning och sopsortering
Återvinningsstationer finns i Borgholms industriområde och i Köpingsviks östra 
del där man kan lämna glas- och pappersförpackningar, tidningar, plastoch små 
batterier. Farligt avfall samt övrigt avfall ska lämnas vid Kalleguta återvinnings-
central. Sophämtning sköts av Borgholms Energi, sopor hämtas varannan vecka. 
Återvinningsstationernas placering, format och antal behöver utredas vidare.

2.4.4 Fjärrvärme
Fjärrvärme finns i Borgholm uppdelat på två verk, en väster om gamla vårdcen-
tralen  och den andra norr om Sandgatan, nordväst om nya hälsocentralen. En 
utbyggnad är inte beslutad.

2.4.1 Brandvatten
När det gäller behovet av brandvatten inom olika områden som skall bebyggas har 
Räddningstjänsten haft samråd med BEAB och därvid konstaterat att ekonomiska 
och praktiska fördelar föreligger om brandvattenförsörjning kan utföras enl det 
s.k. ”Alternativsystemet”, vilket innebär att brandpostsystemet är utglesat och att 
tillgång till brandpost med god kapacitet finns inom ett avstånd av 900 meter. Detta 
system kan användas inom följande områdestyper: A. Flerfamiljshus lägre än 4 
våningar, villor, radhus, kedjehus. B. Industri etc., låg brandbelastning (brandsäker 
byggnad utan upplag med brännbart material). En blandad bebyggelse av annan 
karaktär medför krav på konventionell tillgång till brandvattenförsörjning, vilket 
kan ställa krav på kommunens vattenledningssystem, eller den som avser att 
uppföra en byggnad eller verksamhet.

2.4.2 El, tele och IT-kommunikation
I kommunen finns en IT-policy antagen 2013. Målet är att alla kommuninvånare 
ska ha tillgång till 100 Mbit internetuppkoppling år 2020. Utbyggnaden av fiber 
i kommunen kommer att ge bättre möjligheter för distansarbete och distansstu-
dier och gynnar ökat delårsboende. Elnätet i Borgholm med närområden hålls 
av Borgholm Energi Elnät AB. Övrigt elnät ägs av Eon och de förväntas kunna 
försörja nya bostäder med el och vid behov bygga ut nätet. Inom området finns 
både ett lokalt och regionalt elnät. Lokalnätet består av låg- och högspänningsled-
ningar både i mark och luft samt transformatorstationer. Regionnätet består av 50 
kV luftledningar samt fördelningsstationerna Borgholm (BHM) och Köpingsvik 
(KPG). I dagsläget finns inte entydiga resultat på ett samband mellan exponering 
av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter, det finns därför inte några fastställda 
gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält. 
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällspla-
nering och exploatering



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

94

2. FRAMTIDENS BORGHOLM KÖPINGSVIK

Borgholm och Köpingsvik har en historik av att jordbruk och djurhållning är 
en integrerad del i samhället. Djurhållning nära bostadsbebyggelse innebär ett 
utmaning för att undvika störningar och risker men har även flera värden då ett 
levande jord-och lantbruk bidrar till arbetstillfällen, lokal matproduktion och att 
stärka Ölands attraktionskraft. 

Förutom de värden som djurhållningen tillför samhället har djurens bete även 
ett viktigt naturvårdssyfte då markerna och särskilt alvaret annars riskerar igen-
växning. Upplevelsevärdet och landskapsbilden som är en följd av betesdjuren 

2.6 Utveckling av djurhållnings-
möjligheterna i planområdet

framför exempelvis Borgholms Slott är ytterligare 
ett starkt argument för att bevara djurhållningen 
även tätortsnära.

Riktlinjer 
Beslut om skyddsavstånd mellan nya bostäder och 
befintlig djurhållning ska alltid anpassas till varje 
situation samt med utgångspunkt att nya bostäder 
inte ska inkräkta på lantbrukens utvecklingsmöj-
ligheter. 

som jordbruk, turism och energiproduktion. (Övergripande mål, natur- och 
kulturmiljöer, ÖP 2002)

• Ingrepp som hotar natur- och kulturvärden bör noga övervägas. (Övergri-
pande mål, natur- och kulturmiljöer, ÖP 2002)

• Kommunens tätorter ska erbjuda attraktiva miljöer som lockar till inflytt-
ning. (Mål, tätortsutveckling, Vision 2015)

• Kompletterande bebyggelse i områden med höga kulturvärden bör anpassas 
till den befintliga i fråga om placering storlek och utformning. (Landsbygds-
utveckling, ÖP 2002)

Nuvarande förhållanden och risker

Länsstyrelsens identifiering av förorenade områden (MIFO) visar att det inom 
plan- och vattenskyddsområdet finns 45 områden där någon befintlig eller tidi-
gare verksamhet eller företeelse potentiellt kan ha förorenat platsen. Av dessa 
har efter utredningar 27 stycken bedömts kunna lämnas utan åtgärd. Pågående 
verksamheter är endast identifierade, men inte aktuella för vidare utredningar 
hos länsstyrelse eller kommun. Pågående verksamheter utgör tillsynsobjekt hos 
kommunen.

Inför undersökningar och utredningar, enligt MIFO fas 2, gör Länsstyrelsen en 
enklare ansvarsbedömning, se faktaruta sida 97. Enligt 10 kap 2 § miljöbalken 
är, i första hand, den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit 
en åtgärd som bidragit till föroreningar i ett område som skall svara för efter-
behandling av ett förorenat område. I övergångsreglerna till miljöbalken anges 
att bestämmelsen skall tillämpas på miljöfarliga verksamheter vars faktiska drift 
har pågått efter den 1 juli 1969. 

Begreppet avhjälpande har införts i miljöbalken. Detta begrepp omfattar 
såväl utredning och efterbehandling som andra avhjälpande åtgärder och 
uppföljningar. Plan- och bygglagen ger numera, under vissa förutsättningar, 
en möjlighet att införa bestämmelser om avhjälpande av en markförorening 
som villkor för lov i en detaljplan. Vid planering och lovgivning enligt 
plan- och bygglagen bör kommunen tidigt söka samråd och samverkan 
med den tillsynsmyndighet (länsstyrelse eller kommunal miljönämnd) som 
har tillsynsansvaret för det förorenade området. På så sätt kan kommunen, 
exploatören och tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken komma överens om 
vilka utredningar och åtgärder som krävs för att kunna använda marken som 
planerat. Enbart risken för skada och olägenhet för människor och miljön räcker 
för att 10 kap miljöbalken skall vara tillämpligt. Omfattningen av ansvaret skall 
dock bedömas efter en skälighetsavvägning enligt 10 kap 4 § miljöbalken. 

Riktvärden för föroreningar i mark ska tas fram beroende på den markanvändning 

2.7 Förorenade områden
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som förväntas i området/platsen, vilka aktiviteter som förväntas förekomma
 och/eller vilka grupper som kan exponeras samt i vilken omfattning. I modellen 
utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden listas följande markanvändning:

• Känslig markanvändning: KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 
permanent inom området under livstid. De flesta markekosystem samt grund- 
och ytvatten skyddas. 

• Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av  
markanvändning t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 
barn och äldre som tillfälligt vistas i området . Grundvatten på ett avstånd av ca 
200 m samt ytvatten skyddas.

Ny bebyggelse som kan påverkas av förorenad mark 

Område 3A och 3B Klinta, Potentiellt förorenad mark utpekat strax söder 
om utredningsområdena (objid.175655). Uppgift om förorening saknas och 
markens ev. föroreningar har inte riskklassats men på platsen har halogenerade 
lösningsmedel förekommit. Området är utsett för rekreation och camping i 
planen. Det är inte aktuellt att planera för bostäder inom området men däre-
mot kan det bli aktuellt med nya campingstugor. En bedömning om påverkan 
går inte att göra då ev. föroreningars omfattning, utbredning och innehåll inte 
är kända. Marken kan behöva genomgå en FAS 1 prövning innan ytterligare 

åtgärder kan komma till stånd. För camping gäller riktvärden som för bostäder, 
nämligen att platsen ska tåla känslig markanvändning. 

Område söder om innerstaden, befintlig bebyggelse, inom kvarteren Skoma-
karen och Araben förekommer potentiella föroreningar. Tidigare identifierad 
markanvänding är en plantskola (objid. 137659) samt en kemtvätt (137658) som 
har tillförts riskklass 2. Vid förändringar av den fysiska miljön kan det krävas 
mer noggrannare undersökningar, t.ex vid rivning och uppförande av nya bygg-
nader. Idag finns befintliga bostäder på stora delar där plantkolan har haft sin 
verksamhet. 

Område 10, Hamnområdet, område för bostäder och handel. Fem potentiellt 
förorenade objekt finns upptagna i länets kartläggning. Inom området ingår två 
pågående verksamheter som inte riskklassas vilka är hamn för fritidsbåtar och 
avloppsreningsverk. Övriga objekt är hamn -handelstrafik riskklass 1 (objid. 
137632) och riskklass 2, träimpregnering- sågverk mm (objid. 137631) samt 
bekämpningsmedelslager mm (objid. 177112). För uppförande av nya bostäder 
gäller riktvärden känslig markanvändning. 

Område 12 Industriområdet, förslag på blandade verksamheter, bostäder och 
handel. Inom området finns det fem potentiellt förorenade områden varav ingen 
är riskklassad. Här finns branscher som en äldre avfallsdeponi (objid. 137563), 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri (137667) och en verkstadsindustri 
med halogenerande lösningsmedel (objid. 175604). Platserna ska genomgå en 
FAS 1 prövning innan ytterligare åtgärder kan komma till stånd. För bostäder 
gäller riktvärden känslig markanvändning. 

Vid kvarteret Resedan pågår i dagsläget provtagning inför ny bostadsbebyg-
gelse. 

Område 13-14 Övre Storgatan, handel i kombination med bostäder. Inom 
områdena finns det fem potentiellt förorenade områden varav ingen är risk-
klassad eftersom verksamheterna pågår. Branscher är vägtrafik (parkering objid. 
182229), bilvårdsanläggning (objid. 137663), bilverkstad samt åkeri (objid. 
137661) och drivmedleshantering (objid. 137664). Två platser har tillförts risk-
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klass 4, bedömda som liten risk, där kemtvättar har varit inrättade. En plats 
(Åkaren 10) har tillförts riskklass 2, stor risk, där det funnits en tidigare drivme-
delsstation (objid. 137579). Platsen är dock sanerad efter pumpar och cisterner 
men pga en befintlig byggnad på platsen har påträffade föroreningar under 
huset inte kunnat saneras. Vid ändrad markanvändning till bostäder krävs det 
att marken saneras enligt gällande riktvärden. Vid infarten till Borgholm finns 
även en plantskola, riskklass 2 (objid. 137668) som idag är pågående men inte i 
den utsträckning som när stora delar av ytterområdena användes för framdriv-
ning av plantor. Vid ändrad markanvändning krävs det att marken provtas och 
ev. saneras enligt gällande riktvärden. 

Område 17 Bilprovningen/Backen, bedömt som potentiellt förorenat men 
verksamheten är pågående och har därför inte riskklassats. En utökning av 
verksamheter/bostäder föreslås söder om bilprovningen vilket innebär att plat-
sen kan kräva en utvärdering, fas 1. 

Område 23 Rosenfors, utredningsområde för verksamheter och handel. På 
platsen har det förekommit skrotsanering och skrothandel. Objektet har till-
förts riskklass 3 (objnr. 137555). En utvidgning av området till handel och verk-
samheter bedöms som MKM. Eventuellt kan det krävas en fas 1 undersökning 
vid en utvidgning av området gällande grundvattnet (sekundärt vattenskydds-
område) som ligger ca 200 m söderut för att undvika ev. läckage av skadliga 
ämnen till grundvatten vid grävning och schaktning. 

Köpingsvik Tings Flisa, Inne i samhället finns ett identifierat objekt som inte 
är riskklassat, avfallsdeponi (objid. 137564). Inga nya bostäder föreslås på plat-
sen men vid omläggning av väg, grävning mm så kan ev. föroreningar spridas. 

Kvarnmarken, planen föreslår ingen ny bebyggelse i området, men åtgärder 
som grävning, schaktning mm kan medföra att föroreningar från en äldre 
deponi kan spridas (objid. 137564). Även vid högvatten kan ämnen lakas ur 
deponin till omgivande mark och vatten. Idag leds dagvatten genom deponin 
och vidare ut i Kalmarsund. Deponin är inte riskklassad och åtgärder krävs för 
att undersöka föroreningarnas innehåll och utbredning mm. 

Vattenskyddsområdet, här finns flera identifierade potentiella förorenade 
områden. Vid Stora Solberga finns en tidigare plantskola (objid. 184327) risk-
klass 2. I Grönskog har det pågått ytbehandling av trä (objid. 137651), ej risk-
klassat, i Ramsättra har det skett betning av säd riskklass 4 (objid. 137636) samt 
att det i Köpings Tall finns en avfallsdeponi som inte är riskklassad. Vid Kullen 
och Skedemosse är två äldre sågverk utan doppning identifierade, ej riskklas-
sade (objid. 137597, 137600), i Lindby finns ett äldre Betong- och cementgjuteri 
där en förstudie pågår (objid. 137641) och en kemtvätt där verksamheten pågår 
(objid. 137559). Vattenskyddsområdet består av sand och grusavlagringar och är 
extra känsligt för föroreningar som kan spridas fort i de lösa avlagringarna vid 

Karta: potentiellt förorenad mark
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Fakta om förorenade områden
Förorenade områden kan orsakas av industrier och verksamheter som hanterar farliga 

ämnen. Även deponier kan läcka föroreningar till mark och vatten. Under 1990-talet 

kartlades branscher som orsakat störst föroreningar. I det arbetet fick identifierade 

objekt en så kallad branschklassning och en generell riskklassning för varje typ av 

verksamhetsbransch.

Som en förlängning i arbetet har länsstyrelserna fortsatt att identifiera och klassa 

förorenade områden enligt MIFO modellen (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden). MIFO arbetet har delats in i två faser.

Fas 1 går ut på att fortsätta identifiera förorenade områden och branscher genom att 

fördjupa kunskapsunderlaget med insamling av uppgifter. I denna fas riskklassas även de 

enskilda objekten. Objekt som kan vara aktuella för inventering enligt fas 2 prioriteras.

I fas 2 sker en noggrannare undersökning med hjälp av analyser från insamlade prover 

(vatten och jord med mera). Därefter utvärderas föroreningarnas farlighet, spridningsrisk, 

föroreningsnivå och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Med stöd av analyser 

och utvärderingar riskklassas områdena på nytt.

Riskklasser

Riskklassning och bransch klassas efter samma skala avseende föroreningsens bedömda 

risker för människors hälsa och miljön:

Klass 1- mycket stor risk

Klass 2- stor risk

Klass 3- måttlig risk

Klass 4- liten risk

vilka ämnen som finns i marken. För områden med känslig markanvändning 
som bostäder och grönområden gäller ett högt skyddskrav på markmiljön. Vid 
mindre känslig markanvändning för t ex affärsområde, större vägar eller indu-
striområden kan oftast ett lägre skydd motiveras. 

I fördjupningen ingår tolv delavrinningsområden vilket innebär att det är svårt 
att kunna bedöma vilka risker de förorenade områdena kan ha för miljön inom 
plan- och vattenskyddsområde. Eftersom planområdesgränsen inte är en fysisk 
gräns kan föroreningar utanför fördjupningens område även påverka mark och 
vatten inom planområdet, och i förlängningen människor, växter och djur. 
Deponier samlar på en begränsad yta stora mängder miljögifter och förore-
ningar som med tiden läcker ut till den omgivande miljön. Flera av deponierna 
inom planområdet och i påverkansområde för vattentäkt är inte riskklassade, 
vilket innebär att innehållet i deponin inte är känt. Gamla avfallstippar som 
innehåller föroreningar kan sprida många skadliga ämnen under en mycket 
lång tid. Även förorenat vatten kan transporteras till vattentäkterna genom led-
ningsgravar, kanaler och vattendrag.

Förslag till åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser 

• Deponierna bör inventeras på innehåll, utbredning och riskklassning. I 
fortsatt arbete är det viktigt att ansvarsfrågan utreds. I samband med en 
åtgärdsutredning bör även ett egenkontrollprogram tas fram och en utred-
ning av eventuella skyddsåtgärder. 

• I ett detaljplaneärende och inför bygglov inom förorenade områden ska 
alltid en lämplighetsbedömning göras mot bestämmelserna i plan- och 
bygglagen. 

• Föroreningar som är viktiga att åtgärda är de som riskerar att påverka 
grundvattnet negativt samt där det planeras för bostäder. 

grävning schaktning eller vid hög nederbörd och vidare ner till grundvattnet. 

Spridningsförutsättningarna för föroreningarna är svårbedömda då de varierar 
beroende på avrinningsområde, markens beskaffenhet och dess egenskaper. När 
ett förorenat område blir aktuellt för detaljplanering ska det utredas hur mar-
ken är tänkt att saneras. Enligt plan- och bygglagen får inte bygglov beviljas på 
ett planlagt område förrän marken är åtgärdad med avseende på föroreningar. 
Utredningen ska också visa föroreningens omfattning och utbredning samt 
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Karta t.v: Enkel risk - och sårbarhetsanalys över vattenskyddsområdet.Jordartskartan har 
förenklats avseende jordarters genomsläpplighet där de olika färgerna beskriver klasserna 
låg-, mellan- samt hög infiltrationshastighet. Kartan visar även miljöfarliga verksamheter 
och led för transport av farligt gods.

Klassning av sårbarhet
I kartan har områdets jordarter förenklats efter SGU,s (Statens Geologiska Undersökning) 

jordartskarta. Flera av jordarterna har klassats utifrån genomsläpplighet, som avser vattnets 

infiltrationshastighet i jordarten. Indelningen har skett i tre klasser utifrån låg, medel 

respektive hög genomsläpplighet. Som stöd för detta har infiltrationshastigheter beaktats 

från rapporten ”Bedömning av grundvattnets sårbarhet” NV 4852, se tabell nedan. 

Infiltrationshastigheten är beräknad på om ett tillfälligt mättat flöde uppstår ovanför 

grundvattenytan. Ett mättat flöde kan t.ex. uppstå vid långvarig nederbörd.

Tabell - Ungefärlig vattenhastighet i olika jordarter 

Anges vid mättat flöd under gradienten 1. Uppskattning av tider för att nå grundvattenytan 

om tillfälligt mättat flöde uppstår ovanför grundvattenytan. NV 4852.

Jordart Vattenhastighet

Djup till grundvattenytan

1 m 5 m 10 m

Grus 1 - 100 m/h < 1 h < 1 h < 1 h

Sand 10 cm/d - 1 m/h < 1 d 1 d- 1 mån 1 d- 1 år

Silt 1 cm - 1 m/år 1 mån- 1 år > 1 år < 10 år

Lera 1 - 10 cm/år 1 mån- 1 år - -

Grov morän 10 m/år - 100 m/år < 1 d < 1 d- 1 mån 1 d- 1 år

Lerig morän 10 cm - 100 m/år 1 d- 1 mån 1 mån- 1 år 1 mån- 1 år

Torv 1 - 100 m/år > 1 d - -

2.8 Risk och sårbarhet

00 11 22 33 4 Kilometer4 Kilometer

Norr

Primär zon

Tertiär zon

Sekundär zon

Restriktioner Vattenskydd

Hög risk

Låg risk

Mellanrisk

Risk, in�ltrationshastighet

Potentiellt förorenade områden, status

Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad

Identi�ering avslutad - inventering ej påbörjad

Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad

FlygfältFlygfält

Vinkraftverk

Lantbruk

Farligtgodsled

Hydrogra�, kanaler, vattendrag

Risk och sårbarheter för vattenskyddsområdet baserat på 
infiltrationshastighet i jordarter samt miljöfarliga verksamheter
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¯0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
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Buller från vägtrafik
40-50km/h vägar

60-70km/h vägar

80-90km/h vägar

Bostad med >55 dBA vid fasad

2.9 Buller
Beräkning av vägtrafikbuller
Den översiktliga beräkningen av vägtrafikbuller har skett utifrån 
den information som tagits fram av Boverket och Sveriges Kom-
muner och Landsting ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” tabell 2. 
Trafikmängder samt hastigheter har hämtats från NVDB på webb 
(2017-05-16). Analysen gjordes i ArcMap utifrån vilka bostadshus 
som har över 55 dBA vid fasad. 

Beräkningen har avgränsats till att omfatta vägar med hastigheter 
om minst 40 km/h, med funktionell vägklass 3-5. Vägar av klass 
7-9 har inte analyserats, övriga vägklasser finns inte inom plan-
området.

Buller & tysta områden

Utifrån den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 
2004:675), som utgör en förlängning av det europeiska direktivet 
2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller 
är omgivningsbuller, buller från väg-, järnväg och flygtrafik samt 
industriell verksamhet. Inom planområdet finns ingen bullrande 
industriell verksamhet, det finns heller ingen järnväg eller linje-
lagd flygtrafik som orsakar buller för större områden. Största väg 
genom området är länsväg 136 som orsakar bullerstörningar för 
boende, buller från vägarna beskrivs nedan. Vid nybyggnation 
i bullerutsatta områden ska skyddsåtgärder genom till exempel 
fönsteråtgärder, vallar och bullerplank övervägas. 

I de tysta områden som finns genom sammanhängande grönom-
råden Borga Hage, Slottsalvaret, Köping Tall samt stora delar av 
kusten föreslås ingen tillkommande bebyggelse och är värdefulla 
att bevara tysta.
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Utreda vidare

Inom fördjupningsområdet har Borgholms stadplan bedömts ha behov att 
utredas vidare. Borgholms stadsplan har många kvalitéer samtidigt som fram-
tida förändrade förutsättningar kommer att innebära att en ny plan alternativt 
en ändring av planen kan behövas. Huvudsakligen är det klimatförändringar 
med stigande havsnivåer och behov av att kunna ta hand om ökade dagvatten-
mängder vid extremregn som ska arbetas in. Hur dessa frågor kan lösas utan ny 
plan alternativt hur en ny plan ska avgränsning och form av ny plan ska bli för 
att uppfylla säkerhetskrav behöver utredas vidare.

Upphävande av detaljplan

Över tidens gång har förutsättningarna och vår förståelse för planering ändrats.
Ett antal äldre planer har därmed hunnit bli inakutella varav ett par bör upp-
hävas för att säkerhetställa att den användning som regleras inte kommer att 
nyttjas i framtiden.

Ändring av detaljplan ÄDP

Genom ändring av detaljplan kan kommunen aktualisera sina planer utan att

behöva ersätta dem. På så vis kan mindre förändringar medverka till att kom-
munen tillhandahåller en bättre planerad miljö med bland annat bättre förut-
sättningar för permanentboende. 

Ersätta med ny detaljplan

Genom att ersätta inaktuella planer med nya detaljplaner kan kommunen plan-
lägga och förädla marken på bästa vis för allmännyttan utifrån nutida värde-
ringar och framtida strategier. 

Utifrån bedömningsgrunderna ovan har hela kommunens planer bedömts. De 
planer som har bedömts

2.10 Planförhållanden
Befintliga planer
Huvuddelen av planområdets bebyggda delar är planlagda med stadsplan, 
byggnadsplan eller detaljplan, se kartan. Sedan 1987 när Plan och bygglagen 
kom ska planer som reglerar byggrätter benämnas Detaljplan. Byggnadsplaner 
och stadsplaner har samma rättsverkan som detaljplaner. Det som skilde en 
byggnadsplan mot en stadsplan är huvudmannaskapet, i stadsplan finns kom-
munalt huvudmannaskap, 
medan det i en byggnadsplan 
är enskilt huvudmannaskap, 
ex en vägförening som sköter 
vägarna inom området.

Hösten 2016 fanns totalt 133 
stycken gällande byggnads-, 
stads- och detaljplaner inom 
planområdet. 

Bedömnings-
grunder
Lokalisering i kommunen 
Stöd i översiktsplan Befintligt vatten och avlopp 
Tillåten byggrätt Antal berörda fastigheter Befint-
ligt exploateringstal

Plan för aktualisering 
Idag finns lagkrav att kommunen ska hålla sina planer aktuella.

¯0 2 000 4 0001 000 meter

PLANTYP
SPL

BPL

DP

¯0 2 000 4 0001 000 meter

PLANTYP
SPL

BPL

DP

Stadsplan: 50 st

Byggnadsplan: 34 st

Detaljplan: 49 st



BORGHOLMS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
BORGHOLM - KÖPINGSVIK 2018

102

3. PLANERINGSUNDERLAG

3 Planeringsunderlag

3.1 Lagstiftning

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), är en lag som reglerar planläggningen av 
mark, vatten och byggande. Enligt PBL ska bland annat alla kommuner upp-
rätta en kommunövergripande översiktsplan. PBL innehåller också föreskrifter 
om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn och byggnadsnämndernas verksamhet. 
Lagen trädde i kraft 21 juni 2011 och ersatte då bland annat Äldre PBL från 1987 
som i sin tur ersatte byggnadslagen från 1947 och byggnadsstadgan från 1959, 
vilka upphävdes samtidigt som PBL började gälla. En skillnad med plan- och 
bygglagen är att enskildas intressen också ska beaktas. Den 21 juni 2010 beslu-
tade riksdagen om att anta en ny Plan- och bygglag (2010:900) efter framlagd 
proposition 2009/10: 170 ”En enklare plan- och bygglag”. Plan- och bygglag 
(2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. 

Reglerna kring översiktlig planering regleras i lagens 3 kap:

1 § I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. som bör 
beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid redovis-
ningen ska riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kom-
munen.
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vat-
tenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.
3 § Översiktsplanen är inte bindande.
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldig-

heten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen 
ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
5 § Av översiktsplanen ska framgå
 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenom-
råden,
 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras,
 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
gällande miljökvalitetsnormer,
 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och sam-
ordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
 5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
 6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).
6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den 
tydligt framgår.
Förslag till översiktsplan
7 § Innan kommunen antar en översiktsplan eller en ändring i den ska kom-
munen
 1. upprätta ett förslag till plan eller ändring som uppfyller kraven i 4–6 §§,
 2. vid upprättandet av förslaget samråda med myndigheter, kommuner och 
andra som är berörda enligt 9–11 §§, och
 3. ställa ut förslaget och låta det granskas enligt 12–18 §§.
8 § Om planförslaget kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken, ska kommunen låta det bli föremål för sam-
råd och granskning på ett sätt som uppfyller också kraven i 6 kap. 11–18 och 22 
§§ miljöbalken. Om en miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska den finnas 
tillsammans med planförslaget.
Samråd om kommunens förslag
9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i pla-
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nen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kom-
muner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för 
regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska 
också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta 
i samrådet.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för försla-
get, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från 
nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.
10 § Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
 1. ta till vara och samordna statens intressen,
 2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden,
 3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 
e § första stycket miljöbalken,
 4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
 5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn 
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.
11 § Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse 
som också ska innehålla de förslag som framförda synpunkter har gett anled-
ning till. Samrådsredogörelsen ska finnas tillsammans med planförslaget.
Utställning och granskning av kommunens förslag
12 § Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader.
13 § Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget före utställnings-
tidens början. Kommunen ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla 

och införa den i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå var utställ-
ningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter 
på förslaget ska lämnas.
Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden 
hos myndighet m.m.
14 § Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka planförslaget och 
kungörelsen till länsstyrelsen och till de kommuner och kommunala organ som 
avses i 9 §.
15 § Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen 
under utställningstiden.
16 § Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
 1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
 2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbal-
ken inte följs,
 3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 
är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
 4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
 5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till männis-
kors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
17 § Efter utställningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa 
de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna 
gett anledning till.
18 § Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, ska kommunen 
ställa ut förslaget på nytt.
Antagande
19 § Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av över-
siktsplanen.
20 § Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i 
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en viss del, ska det anmärkas i planen.
21 § Ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan beslutet har 
vunnit laga kraft.
22 § När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, 
ska kommunen utan dröjsmål skicka följande handlingar till Boverket och läns-
styrelsen samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ 
i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur-
planering:
 1. översiktsplanen,
 2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
 3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
 4. det utlåtande som avses i 17 §, och
 5. ett protokollsutdrag med beslutet.

Miljöbalken
Miljöbalken, MB, är en miljölagstiftning för en hållbar utveckling, som trädde 
i kraft 1 januari 1999.

Miljöbalken ska tillämpas så att 

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

• den biologiska mångfalden bevaras,

• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushåll-
ning tryggas, och 

• återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken ersatte femton tidigare lagar, bland andra naturresurslagen.

Miljöbalken består av sju delar:

(kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestäm-
melser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns 
bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och mil-
jökonsekvensbeskrivningar med.

(kapitel 7 och 8) innehåller regler för naturvård, till exempel regler för strand-
skydd och olika former av reservat.

(kapitel 9-15) innehåller regler för olika former av verksamheter, till exempel 
regler för täkter, genteknik och kemiska produkter.

(kapitel 16-25) behandlar förfarandet vid prövning av olika ärenden och till-
stånd.
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(kapitel 26-28) innehåller regler för tillsyn, om avgifter och tillträde.

(kapitel 29 och 30) innehåller brottsbeskrivningar, straffsatser och sanktionsav-
gifter.

(kapitel 31-33) regler om ersättningar, skadestånd och försäkringar.

Hushållningsbestämmelser

I Miljöbalkens tredje kapitel finns de grundläggande bestämmelserna om hus-
hållning med mark- och vattenområden.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förelig-
gande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruks-
mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-
ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkes-
fisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse 
för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som avses i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvin-
ningen av dessa. Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material 
som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikatio-
ner, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i för-
sta stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intres-
sen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, 
skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall för-
svarsintresset ges företräde.
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Hänsynsregler

I Miljöbalkens 2 kap finns de allmänna hänsynsreglerna som utgörs av en 
grundläggande regel samt flera andra regler som kompletterar denna. De gäller 
alla verksamheter eller åtgärder som ligger inom miljöbalkens tillämpningsom-
råden.

1 § Bevisbörderegeln - Baseras på försiktighetsprincipen. Den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd ska använda försiktighet för att förebygga och 
hindra förorsakan av negativ miljöpåverkan.

De kompletterande hänsynsreglerna är:

2 § Krav på kunskap - Utövaren ska skaffa sig relevant kunskap om sin verksam-
het och huruvida den påverkar människans hälsa eller miljön.

3 § Krav på försiktighetsmått- Skyddsåtgärder ska vidtagas för att förhindra att 
den påverkar människans hälsa eller miljön.

4 § Produktvalsregeln - Varor som är farliga för miljön skall, om möjligt, ersät-
tas med bättre alternativ.

5 § Hushållning och kretslopp - Hushålla med råvaror och energi samt åter-
vinna och återanvända. Förnyelsebara energikällor ska användas i första hand.

6 § Platsvalsregeln - Val av plats med hänsyn till ändamålet med minsta påver-
kan på människans hälsa eller miljön.

7 § Rimlighetsavvägning - Om det inte är rimligt att följa § 2-5 samt § 6 ska 
skyddsåtgärder särskilt granskas i förhållande till kostnader.

8 § Ansvaret för skadad miljö – Förorenaren ansvarar för att skadad miljö och 
ska ersätta eventuell skada.

9 § Stoppregeln - Om verksamheten föranleder stor skada på människors hälsa 
eller miljön, men följer tidigare paragrafer, får den inte bedrivas.

10 § Dispens från stoppregeln - Regeringen kan tillåta verksamheten även om 
denna är förbjuden enligt 9 §.

Riksintressen

Inför arbetet med den fysiska riksplaneringen på 1970-talet gjordes en genom-
gång och ett urval av de ur bevarandesynpunkt mest värdefulla natur- och 
kulturmiljöerna i landet. Idag regleras dessa nationellt intressanta miljöer av 
miljöbalken. Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd 
ur ett nationellt perspektiv, men inte att miljön automatiskt är skyddad. Ett 
riksintresse är en signal om att det finns så höga värden att kultur- eller natur-
miljön har företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att 
de motstående intressena inte också är av riksintresse. Det är också en signal 
om att i dessa områden kan länsstyrelsen gå in och upphäva kommunala beslut, 
om man finner att riksintressets värden inte är tillräckligt uppmärksammade. 

Riksintressen är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Riks-
intressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap i miljöbal-
ken.

Riksintressen kan vara bland annat orörda naturtillgångar, kulturhistoriska 
miljöer, energiförsörjning och kommunikationer. I 4 kap finns även ett antal 
geografiska områden utpekade som riksintressen, till exempel hela Gotland och 
Öland. Riksintressen och innebörden av dessa preciseras i dialog mellan stat 
och kommun och redovisas i översiktsplanen. Boverket har det övergripande 
ansvaret och länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka riksintressena. 

Vattendirektivet

Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG) fastslår en ram för den europeiska gemenskapens vat-
tenpolitiska samarbete. Direktivet trädde i kraft 22 december 2000. Direkti-
vet syftar till att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för skydd 
av europeiska vatten. Bland annat försöker man minska föroreningar, främja 
hållbar vattenanvändning, förbättra tillståndet för existerande akvatiska ekosys-
tem samt reducera effekterna av översvämningar och torka. Direktivet fastslår 
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Vattenförekomster
 Grundvattnets strömmningsriktning

Sprickzoner

( ( ( ( ( Vattendelare

Grundvattentillgång i jordlager kapacitet, l/s
liten grundvattentillgång, < 1 l/s

måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

att länderna ska arbeta på ett sätt i sin vattenförvaltning som utgår 
från avrinningsområden (naturens egna vattengränser) och inte från 
av människan införda administrativa gränser, för att åtgärda brister 
i vattenmiljö och vattenkvalitet. En annan gemensam princip, är 
det systematiska planeringsarbete som ska ske under 6-åriga förvalt-
ningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalkens 5 kapitel. Dessa 
omfattar föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön 
i övrigt. Normerna sätter gränser för vad man anser att människa 
och miljö kan utsättas för utan att betydande olägenheter uppstår. 
Normerna talar om vilka nivåer på buller och föroreningar som inte 
får överskridas. 

Miljökvalitetsnorm - vatten

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken och i enlighet med 
detta har Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, 
förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vatten-
resurser, såväl yt- som grundvatten. Ett område som omfattas av 
miljökvalitetsnormer kallas vattenförekomst. Miljökvalitetsnor-
merna formuleras som den status som kan uppnås och vidmakthål-
las i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och 
kemisk status ska nås 2015 eller i undantagsfall något senare, för 
grundvatten är målet att kemiskt och kvantitativt god status ska nås 
vid motsvarande tid. Öland tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt 
och grundvattnet klassas som en grundvattenförekomst med kemisk 
och kvantitativ god status men som är i riskzonen att inte uppnå 
en god kemisk och kvantitativ status 2015. Ölands kustvatten har 
måttlig ekologisk status och god kemisk status men riskerar att inte 

klara god ekologisk och kemisk status 2015. Kustvattnet har eller riskerar att ha 
problem med övergödning och miljögifter (exklusive kvicksilver).

Strandskydd

Hela Ölands kust omfattas idag av 300 meters strandskydd, som finns reglerat i 
miljöbalken. En översyn av strandskyddet på Öland har resulterat i en variation 
och anpassning till platsens förutsättningar. Planområdet har kvar 300 meters 
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strandsskydd på sina obebyggda delar av kusten. Nedra Vannborga, Idrottsplat-
sen och Badhuset har fått minskat strandskydd. Övriga bebyggda delar finns 
inom detaljplanelagt område och kommer inte att omfattas av det utökade 
strandskyddet på 100-300 meter. Ett strandskydd på 100 meter återinträder om 
planen upphävs, ändras eller ersätts.
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Fokus vatten
Öland har ett speciellt förhållande till vatten. Förutom det självklara 
faktum att en ö omgärdas av vatten är Ölands berggrund annorlunda. 
Kalkstensgrunden med ett tunt till nära obefintligt jordtäcke gör att mycket 
nederbörd rinner direkt ut i Östersjön. Vatten ska ses som en resurs, både 
betraktat som ett livsmedel och som en tillgång för rekreation och friluftsliv.

Gemensam struktur

Miljökvalitetsnormer fungerar som en gemensam överenskommelse om 
vilket skick miljön ska uppnå. Synonymt med norm finns ord som standard, 
måttstock och mönster. Istället för att olika verksamheter hanterar små och 
kostsamma åtgärder gör de gemensamma miljökvalitetsnormerna så att alla 
strävar mot samma tillstånd i miljön, en överenskommelse om standard och 
måttstock.

Miljökvalitetsnormerna tar sikte på tillståndet i miljön. De anger en lägsta 
godtagbar status som ska uppnås vid en viss tidpunkt så att ekosystemen 
fungerar. Dessutom får statusen inte försämras på vägen dit – det så kallade 
försämringsförbudet.

Miljökvalitetsnormernas juridiska konstruktion innebär att de inte direkt 
styr en verksamhetsutövare eller enskild. Det är först när normerna har 
omvandlats till krav eller regler från en myndighet eller kommun som de blir 
styrande.

Miljökvalitetsnormer för vatten i fördjupningsområdet

Allt vatten inom fördjupningsområdet hänger samman och påverkar 
kustvattnet utanför Öland likväl som grundvattnet. För att förstå hur 
åtgärder på land hänger samman med kustvattnet behöver man känna till 
något om hur vatten som finns på land rinner så kallade avrinningsområden, 
På kartan visas aktuella avrinningsområden för Borgholm Köpingsvik-
området. Planområdet tillhör fyra avrinningsområden. Inom det västra 
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delavrinningsområdet når vatten M n Kalmarsunds utsjövatten. Området 
öster om lv 136 från Lundegård till Törneby och snett sydost över 
Källingemöre till Kapelludden (Sikehamn) avleds vatten till N Ölands 
kustvatten. Söder därom Solberga, Hörninge, Tryggestad mynnar vattnet 
ut i havet. I huvudsak så påverkar fördjupningsområdet Kalmarsund. 
Normerna för vatten gäller för de vattenförekomster som beslutats, i 
fördjupningsområdet är dessa kalmarsundskustvatten M n Kalmarsunds 
utsjövatten och N Ölands kustvatten.

Ekologisk status

Vattenförekomsten Kalmarsund är känslig för övergödning, utsläpp 
av ämnena fosfor och kväve bidrar till problemet. Därför är det viktigt 
att vatten som tillförs inte innehåller för höga halter av dessa ämnen. I 
Borgholm-Köpingsvik är avloppsnätet till stor del utbyggt och fastigheter 
anslutna. De grupper med bostäder som inte har anslutning till kommunala 
avloppsnätet idag finns med i kommunens VA-plan där utbyggnad av VA-
nätet planeras och prioriteras. Det fåtal fastigheter med enskilda avlopp 
som i dagsläget inte omfattas av planerad VA-utbyggnad ligger utanför VA-
planen av prioriteringsskäl var åtgärder gör störst nytta. För att säkerställa 
den ekologiska statusen bör verksamhetsområdet utvidgas enligt VA-planen, 
enskilda avlopp inventeras och åtgärdas. Det finns utbyggt dagvattennät i 
delar av området men är hårt belastat och behöver ökad kapacitet. Åtgärder 
på väg 136 för att minska påverkan ska utredas vidare och åtgärdas. Vid 
planering av nya områden ska dagvatten beaktas och lokala lösningar prövas. 
Dagvattenhantering och utredning kring hur det bäst hanteras ska vara en 
grund för planarbetet. Dagens situation där dagvatten från vägar likväl som 
fastigheter och verksamhetsytor avleds till vattendrag och magasin i landskapet 
riskerar att ge en omfattande påverkan på statusen i vattenförekomsterna. 

Grundvattnets kvantitativa status

Öland har tidvis akut bristande tillgång på grundvatten, för bedömningen av 
kvantitativ status har det saknats underlag. Kommunen jobbar aktivt för att 
lösa frågan och möjliggöra en fortsatt utveckling på ön.

Vattenbristen på Öland är påtaglig och tillgången på dricksvatten ges i 
fördjupningsarbetet högsta prioritet.

Badplatserna Kallbadhuset, Mejeriviken, Köpingebukten, Klinta bodar och 
Lundegård utgör skyddade områden enligt EU: s badvattendirektiv med 
kvalitetskravet: ”Tillfredsställande badvattenkvalitet”. 

EU-bad Klassificering Provtillfälle
Kallbadhuset Tillfredställande kvalitet 20170815
Mejeriviken Tillfredställande kvalitet 20170815
Köpingebukten Utmärkt kvalitet 20170815
Klinta bodar Utmärkt kvalitet 20170808
Lundegårds badplats Utmärkt kvalitet 20170815
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Artsskyddsförordningen, Art- och habi-
tatdirektivet, Fågeldirektivet
Syftet med EU:s två naturvårdsdirektiv är att säkra den biologiska mångfal-
den genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer, samt den vilda 
floran och faunan inom medlemsländerna i EU. Enligt fågeldirektivet ska vi 
skydda och se till att alla vilda fåglar och deras livsmiljöer inom Sverige bevaras. 
Ett urval av arter som finns upptagna i art- och habitatdirektivet betraktas som 
skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Vissa av dessa arter kräver enligt detta 
direktiv (bilaga 4) ett strikt skydd, vilket innebär att de eller deras livsmiljöer i 
Sverige omfattas av fridlysning enligt Artskyddsförordningen.”

Kulturmiljölag
Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige. Lagen 
innehåller bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd, 
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. 
Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret och Länsstyrelserna 

ansvarar för tillsynen på länsnivå.

Enligt kulturmiljölagen är alla fasta fornlämningar skyddade. Till en fast forn-
lämning hör dessutom ett fornlämningsområde, som är så stort som det behövs 
för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn 
till dess art och betydelse. Genom kulturmiljölagen är det inte tillåtet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada 
en fast fornlämning.

All verksamhet som förmodas beröra en fast fornlämning eller ett fornläm-
ningsområde måste därför anmälas till Länsstyrelsen för samråd. Riksantikva-
rieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda och 
vårda en fast fornlämning. Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast forn-
lämning skall ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Större delen av Köpingsvik 
är fornlämningsområde.

Naturreservat
Naturreservat är den dominerande skyddsformen för att bevara naturområden. 
Hur de bildas regleras i Miljöbalken. Naturreservat innebär ett långsiktigt skydd 
av ett värdefullt naturområde, som bildas efter förhandlingar med markägaren 
om intrångsersättning eller inlösen, de kan även inrättas mot markägares vilja 
om så är nödvändigt. Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som natur-
reservat av Länsstyrelsen eller kommunen i syfte att till exempel: 

• Bevara biologisk mångfald

• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

• Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

De kan utformas enligt de skyddsbehov som finns i respektive område både vad 
det gäller skyddets geografiska utbredning och föreskrifternas innehåll.

Övriga skyddsföreskrifter

Natura 2000

Enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet ska ett sammanhängande 
ekologiskt nätverk av Natura 2000-områden upprättas. Syftet med Natura 
2000 är att bevara den biologiska mångfalden och därigenom bidra till att en 
långsiktig hållbar utveckling uppnås. Natura 2000 skapas genom att EU-län-
derna pekar ut områden i respektive land. Att ett område är klassificerat som 
Natura 2000-område medför i sig inget områdesskydd. I Natura 2000-områ-
den gäller krav på tillstånd för vissa verksamheter eller åtgärder och att de utgör 
riksintressen enligt Miljöbalken. Enligt denna ska områden som ingår i Natura 
2000 prioriteras för bevarandeåtgärder. Många Natura 2000-områden är samti-
digt naturreservat, vilket innebär att just dessa områden redan har ett områdes-
skydd. I andra fall är andra bevarandeåtgärder (som exempelvis olika skötselåta-
ganden) tillräckliga.” Inom planområdet ligger följande Natura 2000-områden:
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Egby sjömarker

Karum

Kapelludden

Halltorp

Husvalla sjömarker

Rönnerum - Abbantorp

Slottsalvaret

Strandtorp

Strandskogen

Störlinge sjömarker

Borga hage

Karås

Ismanstorp

Petgärde träsk

DjurstadträskGillsby mosse

Tjusby sjömarker

Äleklintabrottet

Skede mosse

Västra äng

Björnsbodar

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

¯0 52,5 km

Natura 2000-områden

Borga Hage även kallad Slottsskogen mellan Borgholm och Solliden. Bevaran-
desyfte: Syftet med Natura 2000-området Borga hage är att bevara och utveckla 
ett mångformigt och varierat naturområde med de värdefulla livsmiljöerna 
naturskogsartad ek- och almskog och kärr, strandnära betesmarker och andra 
öppna gräsmarker i ett gynnsamt tillstånd. (Lst  Bevarandeplan Borga Hage)

Strandtorp - Sträcker sig från Strandtorp i söder till Borgehage i norr. Bevaran-
desyfte: Bevara naturtyperna ädellövskog och ek- avenbokskog samt bevara rik-
kärr med dess ingående arter i gynnsam bevarandestatus. (Lst  Bevarandeplan 

Strandtorp).

Slottsalvaret väster om lv 136 mellan Borgholm och Strandtorp, området avgrän-
sas i väster av Natura 2000-området Borga Hage, Solliden samt bebyggelse i 
Strandtorp längs landborgen. Bevarandesyfte: Syfte med Natura 2000-området 
Slottsalvaret är att skydda och bibehålla markernas öppna och betespräglade 
karaktär samt att vårda de betydelsefulla naturtyper så att alla de växt- och djur-
samhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer kan fortleva i livskraftiga 
bestånd.

I en radie av 10 kilometer runt planområdet finns ytterligare 17 Natura 
2000-områden.

Folkhälsomål

Folkhälsomål och barnperspektivet

Riksdagen antog nationella mål för folkhälsan 2003 (Propositionen 2002/03:35), 
där det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Faktorer som har störst betydelse för 
att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa formulerades i elva 
målområden (tabell 4.3). 

Kalmar län har en gemensam strategi för att främja folkhälsan. Den folkhäl-
sopolitiska planen har tre inriktningar, Goda uppväxtvillkor, God hälsa och 
livskvalitet för den vuxna befolkningen och God hälsa och livskvalitet när man 
åldras. Folkhälsorådet i Borgholm har fått i uppdrag att arbeta vidare med tre 
av de nationella målen, Delaktighet och inflytande, Trygga och goda uppväxt-
villkor och Sunda och säkra miljöer och produkter (tabell 5.3). I arbetet med 
fördjupningen har målet delaktighet och inflytande i samhället stärkts genom 
att allmänhet och ett flertal målgrupper i olika åldrar, föreningar och övriga 
intressenter vid ett flertal tillfällen bjudits in till workshops och dialog.
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Miljömålen
Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål, av vilka 15 är rele-
vanta för Borgholms kommun. För 
en ekologisk hållbar samhällsutveck-
ling krävs det att natur- och kultur-
miljön håller vissa kvaliteter. Samhäl-
let ska undvika åtgärder som försäm-
rar kvalitén på miljömålens syften. 
De nationella målen är även gene-
rationsmål, enligt prop. 2001/02:55. 
Generationsperspektivet syftar till att 
målen ska nås inom en generation.

Utöver de nationella målen beslutade 
Kalmar län 2008 om 93 nya regionala 
miljömål.

Planen berör flera av målen men 
med olika grad av relevans. Åtta av 
målen ”Begränsad klimatpåverkan”, 
”Säker strålmiljö”, ”Levande sjöar 
och vattendrag” ”Grundvatten av 
god kvalitet, ”Levande skogar”, ”Ett 
rikt odlingslandskap”, ”God bebyggd 
miljö” och ” Ett rikt växt- och djur-
liv” har haft störst inverkan på plan-
förslagets innehåll.

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

 

Buller
En miljöstörning som många människor drabbas av och som påverkar vår hälsa 
är buller. Vad som uppfattas som buller är individuellt och varierar från person 
till person samt mellan olika grupper, t.ex barn eller hörselskadade. Den vanli-
gaste bullerkällan är buller från vägtrafiken vilken även ger upphov till luftföro-
reningar. Genom fördjupningsområdet går länsväg 136 som tidvis kan vara hårt 
belastad och vars trafik därför kan ge upphov till störande buller för närboende. 
Andra källor till buller inom fördjupningsområdet kan vara ventilations- eller 
fläktanläggningar. 

Riksdagen antog i mars 1997 riktvärden för trafikbuller. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte 
bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslut-

ning till bostad

Bullerfria miljöer eller så kallade ’tysta områden’ blir allt ovanligare speciellt 
nära tätorter. Många människor söker vila och rekreation vid skogspromenader, 
bär- och svampplockning, jakt och fiske, skidåkning eller bad- och båtliv och 
då är ljudmiljön viktig. 
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Åtgärdsprogram för hotade arter
Inom fördjupningsområdet förekommer ett stort antal rödlistade arter (rödlis-
tan, artdatabanken). För att klara riksdagens miljökvalitetsmål, som exempelvis 
Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv har 
vissa starkt hotade arter åtgärdsprogram knutna till sig. Åtgärdsprogrammen 
syftar till att bevara utrotningshotade växt- och djurarters livsmiljöer. 

3.2 Geologi och radonrisk
Planområdets berggrund består av flera olika sedimentära bergarter. Närmast 
kusten består berggrunden av ett smalt bälte av siltig lerskiffer, nedanför land-
borgskanten finns ett område med alunskiffer, Ovanför landborgen finns ett 
bälte med Latorp- och Lannakalksten samt öster om denna består berggrunden 
av Holenkalksten. 

Alunskiffer har höga uranhalter. Andra skifferbergarter har låga till normala 
uranhalter och därmed låg radonrisk. I Borgholms kommun är förekomsten av 
radon i marken liten och de områden som finns är kartlagda. Risk för förhöjda 
radonhalter i marken finns främst utmed västra landborgskanten beroende på 
den alunskiffer som finns där. Radonmätningar inom området visar huvudsak-
ligen på låg halt.

Radon i bostäder kan förutom att komma från marken också komma från 
byggnadsmaterial och dricksvatten. Om det finns betydande mängder radon 
i marken kan man på ett relativt enkelt sätt bygga en bostad så att den blir 
radonskyddad eller radonsäker. Även befintliga hus kan åtgärdas för att minska 
radonhalten i inomhusluften. Det finns alltid tillräckligt med radongas i mar-
ken för att orsaka radonhalter inomhus och hus ska därför vara täta mot mar-
ken. Radon kan efter långvarig exponering leda till lungcancer. 

I Risk- och sårbarhetsanalysen över Borgholm-Köpingsvikområdet finns vidare 
råd för hur dessa frågor avses hanteras inom området.

Jordarter i planområdet, grundlager

¯0 1 20,5 Kilometer

Teckenförklaring
Grundlager, lokal A
Grundlager

Torv (kärr eller ospec.)

Lergyttja--gyttjelera

Lera (postglacial)

Grovsilt (postglacial)

Finsand (postglacial)

Sand (postglacial eller ospec.)

Grus (postglacial eller ospec.)

Lera (glacial)

Isälvssediment, sand--block

Morän, sandig eller morän ospec.

Morän, lerig sandig eller moränlera

Vittringsjord

Talus

Berg, sedimentärt

Fyllning

Vatten
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Någon havsbaserad vindkraft anses inte lämplig inom området eller i övriga 
Kalmarsund. Däremot kan vindkraft på land tänkas prövas i den södra delen 
av området. 

I de övergripande målen för bebyggelseutveckling under kapitlet Allmänna 
intressen anges att ny byggnation så långt det är möjligt ska ske på ett ekolo-
giskt hållbart sätt. Möjligheten till traditionell öländsk byggnadstradition ska 
vägas in vid all ny-, till- och ombyggnad. Förutsättningar ska skapas så att 
människor ska vilja och kunna bo kvar. Kommunen är även positiv till att fri-
tidshus omvandlas till permanentbostäder. 

Mellankommunala frågor berörs endast kortfattat som redovisning av samar-
betsområden mellan kommunerna.

Översiktsplanen har en rad övergripande mål som handlar om hur markintres-
sen ska ställas mot varandra.

Övergripande mål

* Naturresurserna ska användas på ett sätt som dels främjar en långsiktig hus-
hållning, dels möjliggör långsiktlig utkomst för Ölands befolkning.

* Vid konflikt mellan olika intressen ska mark- och vattenområden användas 
för det eller de ändamål som de är bäst lämåade för med hänsyn till beskaffen-
het, läge och föreliggande behov - sett ur såväl ett lokalt, regionalt, nationellt 
som internationellt perspektiv.

* Olika former av regional samverkan ska etableras, bl.a. samarbete med Öster-
sjöns öar. EU:s mökligheter till utvecklingsstöd ska beaktas.

* Miljön i Östersjön ska förbättras.

* Närdemokratin ska stärkas.

* Ett ökat och öppet samarbete kommunerna emellan i gemensamma frågor 
ska stimuleras.

3.3 Tidigare ställningstaganden 

ÖP 2002
Ställningstaganden från den kommuntäckande översiktsplanen finns redovisade 
nedan. I de fall där Fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm-Köpings-
vik skiljer sig från ÖP2002 ska Fördjupningen ersätta ÖP2002 i dessa stycken.

Borgholms kommuns översiktsplan ”Översiktsplan 2002” antogs av kommun-
fullmäktige 2002-10-21 och innehåller vägledning för kommunens framtida 
utveckling vad gäller mark och vattenanvändning samt hur olika verksamheter 
ska bedrivas. För hela Öland finns även ”En vision för Öland 2015” som tagits 
fram tillsammans med Mörbylånga kommun och antogs av kommunfullmäk-
tige 2000-10-23. Detta dokument har legat till grund för överväganden och 
beslut i Översiktsplan 2002. I Översiktsplan 2002 står det att fördjupningar 
av översiktsplanen ska tas fram för flera tätorter i kommunen. Borgholm-
Köpingsvik utgör tillsammans ett av dessa fördjupningsområden. Enligt kom-
munens ”Översiktsplan 2002” utgör Borgholm-Köpingsvikområdet områden 
där omfattningen av motstående intressen är stort och bebyggelsetrycket är 
högt. I kommunens översiktsplan från 2002 är Borgholm-Köpingsvik därför 
prioriterat för att göra en fördjupad översiktsplan. Borgholms kommuns över-
siktsplan 2002 är indelad i delar om allmänna intressen, riksintressen och en 
sockenvis redovisning. Planområdet ligger i Köpings socken, Räpplinge socken 
och Borgholms stad. I Översiktsplanen anges att en mer detaljerad redovisning 
av den framtida markanvändningen för Borgholm och Köpingsvik kommer 
att redovisas i en fördjupning av översiktsplanen. ”Översiktsplan 2002” antogs 
av kommunfullmäktige 2002-10-21 och innehåller vägledning för kommunens 
framtida utveckling vad gäller mark och vattenanvändning samt hur olika verk-
samheter ska bedrivas. För hela Öland finns även ”En vision för Öland 2015” 
som tagits fram tillsammans med Mörbylånga kommun och antogs av kom-
munfullmäktige 2000-10-23. Detta dokument har legat till grund för övervä-
ganden och beslut i Översiktsplan 2002.
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* Ölands näringsliv ska utvecklas positivt, d v s befintliga branscher stärkas och 
nya etableras och utvecklas.

* Fler arbetstillfällen är den största och viktigaste frågan för alla på Öland.

* Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd eftersom det är 
grundläggande för Ölands utveckling.

* Hushållning med Ölands naturresurser - jordbrukmark, lövskog, stenbrott 
m.m.

* Kretsloppsanpassade lösningar.

* Kretsloppsanpassade natur- och kulturvårdsinsatser.

* Den biologiska mångfalden får inte minska - den ska helst öka.

* Servicen ska vara av god kvalitet för att möjliggöra utveckling på ön. Detta 
förutsätter en löpande diskussion om vad god kvalitet innebär.

* Vi ska ha ett brett serviceutbud för att främja inflyttning och hindra utflytt-
ning.

* Vägar, sjöfart och telekommunikationer ska utvecklas så att invånarnas och 
näringslivets behov av goda kommunikationer tillgodoses.

* Transporterna ska vara väl samordnade.

Fordonen ska vara anpassade för funktionshindrade och energieffektiva 
samt drivas med de bränslen som är minst miljö- och hälsofarliga.

Vi ska i framtiden stimulera möjligheterna att cykla, samåka och åka kol-
lektivt.

Vi ska utveckla och främja distansarbete och handel med lokalt tillverkade 
råvaror.

* De natur- och kulturvärden som gjort Öland till ett av Sveriges skönaste land-
skap ska värnas. Vid nyetableringar och utveckling av jordbruksföretag måste 
hänsyn tas till dessa värden.

* Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas så 
långt detta kan ske med rimlig hänsyn till utvecklingen av andra näringar som 
jordbruk, turism och energiproduktion.

* Ölands unika natur- och kulturarv ska levandegöras och göras tillgängligt för 
alla.

* Ingrepp som hotar natur- och kulturvärden bör noga övervägas.

* Ölands öppna odlingslandskap ska bevaras, den traditionella markanvänd-
ningen bibehållas och den biologiska mångfalden säkras.

* När det byggs ska det så långt som möjligt göras på ett ekologiskt hållbart sätt. 
Byggnaderna ska vara konstruerade för ett miljövänligt boende och ett effektivt 
resursutnyttjande. Byggnadsmaterialen bör kunna återanvändas eller återvinnas 
vid rivning.

* Förutsättningar ska skapas så att människor ska vilja och kunna bo kvar.

* Traditionell öländsk byggnadstradition ska vägas in vid all ny-, till- och 
ombyggnad. 

* Nyttjandet av mark- och vattenområden ska ske så att miljön och människors 
hälsa och säkerhet inte äventyras.

Utdrag ur ÖP 2002

* sid 6: Borgholm är en ökommun med vatten på tre sidor. Det är aldrig mer än 
5 km till havet! Detta gör att kommunen kan bevara kustzonerna obebyggda, så 
att alla kan njuta av havet, men ändå locka med havsnära boende.

* sid 12: På sikt är målsättningen att öka befolkningsantalet.

* sid 13: Det viktigaste för kommunen är att skapa goda förutsättningar för 
företagande, allt från goda kommunikationer tillbra barnomsorg och skola.

* sid 13: Kommunen har ambitionen att erbjuda företagen lokalisering i attrak-
tiva lägen.
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* sid 14: Om industri/sysselsättning:

• Kommunen anser att lättare tillverkningsindustri passar väl in i fram-
tidsbilden

• Kommunen vill satsa på att företag lokaliserar forskning och utvecklings-
arbete i kommunen.

• Vidareförädling av livsmedel är önskvärd.

• Tyngre industrietableringar är inte eftersträvansvärda.

• Det bör i framtiden vara möjligt att i framtiden utveckla småföretagan-
det, exempelvis olika hantverksyrken som komplement till boendet. 

• (sid 15) möjliggöra arbete på distans

* sid 16: Kommunen kommer inte att tillåta några större köpcentra eller stor-
marknader utöver vad som redan finns.

* sid 18: Turismen är ett område man från kommunens sida vill utveckla och det 
är natur- och kulturvärdena som man i första hand ser som resurs i det arbetet.

* sid 18: Kommunens förhoppning är att utvecklingen går mot en ökad vand-
rings- och cykelturism.

* sid 29: Det kulturhistoriska arvet skall vårdas, bevaras och levandegöras. I all 
samhällsplanering skall hänsyn tas till kultur- och naturmiljövärden.

* sid 37: Kommunen anser att enstaka större anläggningar, då främst havsbase-
rade, kan vara rimliga om de lokaliseras med stort avstånd från varandra. (om 
vindkraft)

* sid 37: Ett grundläggande krav är att hålla samman grupper av större vind-
kraftverk till fattbara enheter samt att ha erforderligt avstånd som bör vara 
minst 5 km, helst betydligt mer, till nästa grupp. Däremellan bör landskapet 
vara fritt från enstaka vindkraftverk.

* sid 38: Utmed kommunens västra kuststräcka, både till havs och på land, skall 

inga vindkraftetableringar ske.

* sid 39: En övre gräns för landbaserade verk uttryckt i navhöjd bör vara 80 
meter.

* sid 40: Kommunen anser att Kalmarsund ska vara fritt från vindkraftverk.

* sid 41: Borgholms kommun är angelägen om att i sin planering inte för-
hindra en framtida utveckling av de lokala flygplatserna som finns. Flygplatse 
Borglanda sydost om Borgholm samt Ölanda vid Byxelkrok behöver utöka sina 
landningsfält.

* sid 44: Kommunen ska även arbeta för att minska antalet utfarter, främst i 
södra delen av väg 136.

* sid 44: Kommunen ser positivt på en utveckling mot en ökad cykelturism.

* sid 52: För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya 
tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt 
att den ansluter till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse.

* sid 52: sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras 
obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen.

*sid 52: Vid lokalisering av nya tomtplatser skall VA-frågan ges stor vikt och 
vara väl utredd om byggnaden ska förses med vattentoalett.

*sid 52: Kommunen är positiv till att fritidshus omvandlas till permanenthus i 
de flesta områden.

BORGHOLM

* utökning av Borglanda

Bullerutredning, V-skydd, naturvård, närboende (fri insyn från ovan i privata 
trädgårdar)

* sid 152: gröna områden viktiga att bevara: Socitetsparken, Beckmanska par-
ken, Kapelludden och Sjöstugeudden (viktiga både som strövområden och för 
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växter/djur)

* sid 154 om Sjöstugeområdet: Kommunens intentioner med området är att 
befintliga fritidshus på sikt skall avlägsnas så att området blir tillgängligt för 
turismen och det rörliga friluftslivet.

*sid 154: Det är av högsta vikt att bevara de kustnära områdena tillgängliga för 
det rörliga friluftslivet.

*sid 155: Separerad gc - vägkorsning på väg 136 i den norra delen av tätorten.

* sid 126: Kommunen planerar att på den forna järnvägsbanken över Kungsgår-
den anlägga en gc-väg som ger Ölandsleden en vacker och trafiksäker sträck-
ning.

KÖPINGSVIK

* bildtext sid 111: den långa sjöslätten, som sommartid fylls av campare, är vin-
tertid ett rogivande öppet fält som inte ska bebyggas

* sid 112: I Kalmarsund avser kommunen att inte tillåta vindkraftsetableringar

*sid 112: En kustnära promenadväg planeras mellan Lundegård och Borgholm

* sid 112: Vid Nedra Vannborga kan det vara möjligt med en bebyggelseutveck-
ling. Om frågan aktualiseras krävs utredning av den aktuella platsens förutsätt-
ningar samt en detaljplan.

* sid 113: Bebyggelseutvecklingen bör i första hand ske inom de områden som 
idag är detaljplanerade innan nya markområden tas i anspråk.

Förenlighet med översiktsplanen
Planområdet ingår i Borgholm-, Räpplinge- och Köpings socknar (ÖP 2002). 
Planens förslag bedöms vara förenligt med Översiktsplanens riktlinjer. Planen 
föreslår i första hand en förtätning av orterna inom detaljplanerade områden 
innan nya markområden tas i anspråk vilket främjar en långsiktig hushåll-

ning med naturresurser. I anslutning till befintlig bebyggelse föreslås även nya 
utbyggnadsområden. Om fördjupningens riktlinjer följs värnas natur- och kul-
turvärden samt att den biologiska mångfalden kan säkras och stärkas. Förslag 
till vandrings och cykelleder bidrar till ökad tillgänglighet till natur och kultur-
miljöer. 

Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas så långt 
detta kan ske med rimlig hänsyn till och utveckling av andra näringar som jord-
bruk, turism och energiproduktion. Trots planens intentioner att minska intrång 
i jordbruksmark pekar planen ut större områden för bebyggelse på jordbruks-
mark. Planens förslag stärker däremot områdets övriga natur- och kulturvär-
den. På samma sätt tar planen hänsyn till naturliga våtmarker vilka kan redu-
cera näringsutsläpp till Kalmarsund. 

Kommunens tätorter ska erbjuda attraktiva miljöer som lockar till inflyttning. Pla-
nen skapar förutsättningar för bostäder som möjliggör för en ökad inflyttning 
och ett ökat invånarantal. I och med att natur- och kulturmiljöerna stärks kan 
området bli än mer attraktivt för boende, besökare och för turismen. Genom 
att föreslå utredningsområden för bebyggelse i tätorterna och samtidigt bevara 
attraktiva natur- och kulturmiljöer kan befolkningen öka. Detta leder i sin tur 
på sikt till ett bättre underlag för kommunal service och lokalt näringsliv.

Kompletterande bebyggelse i områden med höga kulturvärden bör anpassas till 
den befintliga i fråga om placering, storlek och utformning. Översiktplanens 
områdesvisa riktlinjer och varsamhetskrav återspeglas i förslaget.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har närdemokratin stärkts genom 
flertal välbesökta workshops och möten. Olika grupper i samhället har getts 
tillfälle till dialog, som privatpersoner, elever från Slottskolan, PRO, SPF Blå-
elden, SK Borgholms församling, IFK Borgholm, Framtid Borgholm och LRF 
med flera.

I ”En vision av Öland 2015”, översiktsplan del, finns uttalade mål och strategier 
för allmänna intressen som har legat till grund för kommunens översiktsplan, 
2002 som fördjupningen har tagit fasta på.
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En Vision av Öland 2015
Dessa mål och strategier har legat som grund för överväganden och beslut 
i den fördjupning av översiktsplanen som nu är framtagen.

Borgholms kommun har tillsammans med Mörbylånga kommun genom 
Ölands kommunalförbund utarbetat ”En Vision av Öland 2015”

Visionen innehåller kommunens mål och strategi för de allmänna intressena. 
Vision 2015 är ett gemensamt måldokument för hela Öland. Det antogs av 
kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2000-10-23. I dokumentet finns 
t.ex. följande mål:

- De stora natur- och kulturvärden som gjort Öland till ett av Sveriges skönaste 
landskap ska värnas. Vid nyetablering och utveckling av jordbruksföretag måste 
hänsyn tas till dessa värden.

- Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas så 
långt detta kan ske med rimlig hänsyn till tillutvecklingen av andra näringar 
som jordbruk, turism och energiproduktion.

- Ölands stora natur- och kulturarv ska levandegöras och göras tillgängligt för 
alla.

- Ingrepp som hotar natur- och kulturvärden bör noga övervägas.

- Ölands öppna odlingslandskap ska bevaras, den traditionella markanvänd-
ningen bibehållas och den biologiska mångfalden säkras.

Ölands stora natur- och kulturarv ska levandegöras och göras tillgängligt för 
alla.

Traditionell öländsk byggnadstradition ska vägas in vid all ny-, till- och 
ombyggnation.

Stategierna som Vision 2015 tar fram för att uppnå detta är:

- Värna om alvarsmarker och strandängar.

- Värna om skyddsvärda biotoper.

- Arbeta för att levandegöra öns historia.

- Ställa krav på hänsyn och anpassning till kulturmiljön vid om- och tillbygg-
nader samt vid underhåll.

- Informera de boende om natur- och kulturvärdena och vid behov upprätta 
områdesbestämmelser med bevarandeinriktning för vissa byar. 

- Upprätta ett kulturmiljöprogram. Beakta de stödformer som finns inom EU:s 
olika målområden.
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