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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan  
Samrådsbeslut 2008-05-21 § 93. 
Samråd I 2008-06-02 – 2008-07-15 
Samråd II, årsskiftet 2012/2013 
Utställning, vår 2013 
Planen bedöms vara klar för antagande sommaren 2013. 
 

Genomförandetid 
 

 
Genomförandetid är 15 år från den dag antagandebeslutet av planen 
vinner laga kraft. 
 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning  
 

 
Kommunen är inte huvudman för vägar och allmän platsmark vid 
angränsande områden. 
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Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning  
 

Vägar 
 

 
 
Planförslaget avser anslutning till Sandens väg. Vägarna inom 
angränsande bebyggelseområdena i norr har två olika huvudmän för 
Sandens väg med anslutning mot väg 958: 

- Strandskogen ga:8 med vägsektion VÄG A (grön färg) som 
motsvarar Sandens väg och som förvaltas av Sandens 
samfällighetsförening   

- Strandskogen ga:4 med vägar och grönområden (berörd väg 
redovisas med röd färg) som förvaltas av Strandskogen-
Sönnerborg samfällighetsförening.  

Ga:4 har idag direkt anslutning mot väg 136 för både norrut- och 
söderutgående trafik. Ga:8 ansluter mot väg 958 och Glömminge 
via Sandens väg. Vägen mellan Glömminge kyrka och Röhälla (del 
av 958, lila färg) utgör Strandskogen ga:12 som förvaltas av 
Glömminge-Röhälla. 
 

 
Översikt väganslutningar och huvudman (ga: gemensamhetsanläggningar för väg), 
ga: 8 redovisas med grön färg, ga:4 med röd färg, med orange färg redovisas 
planerad anslutningsväg för planområdet och blå färg visar del av planområdet som 
syns på kartutsnittet.  
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Naturmark 
 
 
 
 
 
 
 
VA 
 

 
Fastighet Strandskogen 10:11 har idag servitut över Strandskogen 
10:6 och 10:7. Utfartsvägen fram till allmän väg 
(Sönneborgsväg/Sandens väg) inom ga:4 löses genom att 
fastigheten har andelstal i ga:4.  
 
För anläggning av ny lokalgata inom Strandskogen 10:6, 10:7 och 
fram till Sandens väg ansvarar exploatören för. För 
upprustning/standardhöjning av Sandens väg föreslås ansvara 
exploatören för samt andelsmässigt även berörda föreningar; 
Sandens samfällighetsförening och Strandskogen Sönnerborg 
samfällighetsförening. 
 
 
Inom södra delen av exploateringsområdet, Strandskogen 10:6, 10:7 
och 10:11 finns ingen gemensamhetsanläggning. För utformning av 
planerade naturområden inom Strandskogen 10:6 och 10:7 ansvarar 
exploatören för.  
Angränsande grönområden vid befintliga bebyggelseområden i norr 
ingår i resp. gemensamhetsanläggningarna, ga:4 och ga:8, se ovan.  
 
 
Kommunalt verksamhetsområde för VA finns vid befintliga 
bebyggelseområden Strandskogen-Sönnerborg och Sandens 
samfällighetsförening. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av nya VA-ledningar inom 
planområdet och anslutning till kommunalt verksamhetsområde. 
Ledningsdragning sker lämpligen utmed nytt gatunät, som ska 
överlåtas efter garantibesiktning till kommunen. Samråd krävs med 
Mörbylånga kommun. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder, såsom ny 

fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning för vägar och 
naturmark.  
Bostäderna upplåts på enskilda fastigheter med eget ägande av de 
boende, fastighetsreglering krävs allt eftersom tomterna säljs. 
Fastighetsbildningen skall ombesörjas av exploatören. 
Fastighetsbildning av nya fastigheter ska ske i samband med 
anläggningsförrättning gällande grönområden så att ansvar för olika 
grönområden sker beroende på deras läge och karaktär.  
För anläggningsförrättning ansvarar exploatören. 
 

Gemensamhetsanläggningar  För lokalgata och naturområden inom Strandskogen 10:6, 10:7 
föreslås bildas gemensamhetsanläggning, där även fastigheten 
Strandskogen 10:11 med dess vägservitut ingår. Vägservitut till 
förmån för Strandskogen 10:11 ska omprövas och ingå i 
anläggningsförrättning för nybildande gemensamhetsanläggning. 
För anläggningsförrättning ansvarar exploatören 
 
Befintliga anläggningsbeslut för ga:8, ga:4 och ga: 12 ska ombildas 
där nuvarande anläggningsbeslut rörande Sandens väg och servitut 
för Strandskogen 10:11 ingår. Anläggningsförrättningen ska omfatta 
alla de fastigheterna som kommer att nyttja Sandens väg och utfart 
mot väg 958. Inom gemensamma delar av gemensamhetsanläggning 
för Sandens väg rekommenderas särskilda sektioner med ansvar för 
närmaste sektion/del av vägområdet. Se sektion/del Väg A inom 
ga:8.  
 

Servitut Befintligt officialservitut för Strandskogen 10:11 ska upphävas i 
samband med genomförandet av anläggningsförrättningen och 
förändrad utfartsväg via ny lokalgata. Upphävandet ombesörjs av 
exploatören. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader Plankostnadsavgift betalas av exploatören och motsvarar 
kommunens kostnader som uppstår i samband med framtagandet av 
detaljplanen. 
 

Allmänna kostnader Planen medför inga exploateringskostnader för kommunen. 
Kostnader för iordningställande av planområdet, eventuella tekniska 
utredningar, arkeologiska utgrävningar, planläggning, 
anläggningsförrättning för gemensamhetsanläggningar ska betalas 
av exploatören. 
 

VA och El/Tele Kostnader för vatten- och avloppsanslutningar betalas av 
exploatören. Erforderliga utredningar och utbyggnad av VA-, el- 
och teleledningar betalas av exploatören. Detta innefattar även 
inkoppling på kommunalt VA-nät.  
Kostnader för el- och teleanslutningar betalas av respektive 
fastighetsägare enligt särskilda taxor. 
 

Vägar Erforderliga utredningar kring ny lokalgata från Sandens väg och 
inom Strandskogen 10:6 och 10:7 ska betalas av exploatören likväl 
andelsmässigt utbyggnaden av Sandens väg.  
 

Övrigt Beredning av naturmark enligt exploateringsavtal bekostas av 
exploatören. 
 

Förrättningskostnader Förrättning av nya gemensamhetsanläggningar för vägar och 
naturmark inom Strandskogen 10:6 och 10:7 bekostas av 
exploatören.  
Förrättningskostnader i samband med utbyggnad av Sandens väg  
bekostas andelsmässigt av berörda samfällighetsföreningar, 
fastighetsägare och exploatören. 

 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska utredningar 

 

Utredning gällande hantering av VA genomförs av exploatören. 
Utredningen skall ingå i exploateringsavtal med Mörbylånga 
kommun.  
 
Anläggning och utbyggnad av vägar ska ske med kommunal 
vägstandard samt enligt gällande krav för sophämtnings- och 
räddningsfordon. Utformning av Sandens väg ska ske i samråd med 
Mörbylånga kommun och berörda samfälligheter. 
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Tekniska utredningar 
 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatörerna, Mörbylånga 
kommun, Strandskogen-Sönnerborg samfällighetsförening, Sandens 
samfällighetsförvaltning och Glömminge-Röhälla vägsamfällighet 
innan planen vinner laga kraft och omfattar följande frågor: 
 

-   vägåtgärder vid Sandens väg samt utformning av ny lokalgata 
med anslutning mot Sandens väg samt väg 958, 
 

-  berednings- och skötselåtgärder för planerade naturområden samt 
hänsynstagande vid projektering/byggnadsarbeten, baserat på 
slutsatser enligt tillhörande MKB, 
 

-  skyddsåtgärder vid schaktningsarbeten och byggnation med 
hänsyn till vattenskyddsområde (se villkorsbilaga samt 
åtgärdsförslag enligt MKB).

  
 
MEDVERKANDE 
 Genomförandebeskrivning har upprättats av Birgit Endom, 

civilingenjör/planarkitekt, ATRIO arkitekter på uppdrag av 
SvenLars i Saxnäs på Öland HB i samråd med Mörbylånga 
kommun. 
 
 
Mörbylånga 2012-12-18 

 
 
 
 
Birgit Endom   Marie-Christine Svensson 
Civilingenjör/Planarkitekt   Stadsarkitekt 
Atrio arkitekter   Mörbylånga kommun 


