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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan och genomförandetid
Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande 
PBL 5 kap. 20 § (1987:10). Ett första samråd skedde under hösten 2009. Därefter har 
planen reviderats och fått utökad sakägarkrets, varför ett nytt samråd skedde under 
årsskiftet december 2010/januari 2011. Detaljplanen reviderades och ställdes ut under 
sommaren 2011. Efter utställningen reviderades planen i den omfattningen att en ny 
utställning krävdes. Även efter denna utställning krävdes en revidering och planen 
skickas på underrättelse under 14 dagar till berörda. Under sen höst 2013 skickas 
planen på utställning III och under våren 2015 på utställning IV efter ytterligare 
revideringar. Detaljplanen förväntas kunna antas under sommaren 2015.
Exploatörerna avser att påbörja byggnationen av infrastrukturen så snart planen har 
vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap inom planområdet enligt gällande detaljplaner enskilt huvudmannaskap

kommunalt huvudmannaskap

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
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Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. I dagsläget är det olika hu-
vudmannaskap inom berört planområde varav kommunen är huvudman i södra delen 
och Joels Udde samfällighetsförening är huvudman i norra delen. Genom aktuellt 
planförslag ska kommunen ta över ansvaret för och ägandet av all gatumark och alla 
grönytor inom planområdet. I de fall standarden på befi ntliga ledningar eller vägar 
som byter huvudman behöver uppgraderas ska detta initieras och bekostas av berörd 
exploatör eller fastighetsägare och godkännas av kommunen, innan ett övertagande 
av huvudmannaskapet.

Avtal
Innan detaljplanen antas skall ett exploateringsavtal som reglerar planens genomför-
ande ha upprättats och vara godkänt av berörda parter. Det krävs ett exploateringsav-
tal mellan Mörbylånga kommun och dels ägaren till fastigheten Björnhovda 7:9 och 
7:44, dels ägaren till fastigheten Björnhovda 29:15. I avtalet regleras fördelningen av 
de exploateringskostnader som föranleds av planens genomförande. 
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föreslagna förändringar

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning/fastighetsregleringar
Detaljplanens genomförande föranleder fastighetsrättsliga åtgärder, såsom ny fastig-
hetsbildning och fastighetsregleringar. Avsikten med detaljplanen är att nya bostads-
tomter bildas genom avstyckning från exploateringsfastigheten. Arrendetomterna kan 
bilda enskilda fastigheter. 

Respektive exploatör ansvarar för att nödvändiga fastighetsbildningar och fastighets-
regleringar söks och kommer till stånd inom respektive område.

Enligt planförslaget fi nns möjlighet för ett antal fastigheter att utöka sin tomtyta 
genom att mark överförs från allmänplatsmark till kvartersmark. Kommunen ansvarar 
för att avtal skrivs med de fastighetsägare som har möjlighet till tomtutökning på 
kommunal mark och att erforderliga lantmäteriförrättningar avseende fastighetsreg-
leringar söks och kommer till stånd efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Alla 
fastighetsägare måste vara överens om hur uppdelningen av angränsande mark ska 
ske. Det är önskvärt att lantmäteriförrättningar sker samordnat för ökad kostnads- och 
planeffektivitet. Kommunalägd mark får köpas till ett markpris som inkluderar för-
rättningskostnad, del av plankostnad och en administrativ avgift.
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Planen föreslår även utökning av befi ntliga tomter där annan än kommunen är fastig-
hetsägare, hur dessa utökningar ska ske får avtalas med fastighetsägaren.

Där kommunen innehar huvudmannaskapet för allmänplatsmark ska denna övergå i 
kommunal ägo. 

Gemensamhetsanläggningar/samfälligheter
Detaljplanen föranleder justering i Joels Uddes gemensamhetsanläggning och samfäl-
lighetsförening eftersom planen föreskriver kommunalt huvudmannaskap. Förrättning 
måste sökas avseende justering av grönytor, vägar och VA. 

Redan avstyckade bostadstomter, Björnhovda 7:50 – 54, är anslutna till Joels Udde 
gemensamhetsanläggning, Björnhovda GA:2 för både väg, vatten och spillvatten. 

Tillkommande fastigheter 1 och 2 behöver anslutas till Björnhovda GA:2 avseende 
väg, vatten och spillvatten. Dagvatten till dessa fastigheter kommer ligga under 
kommunalt huvudmannaskap. Föreslagna fastigheter 3 – 10 ligger inom Björnhovda 
GA:2 naturområden och ska anslutas till kommunalt huvudmannaskap gällande väg 
och VA. 

Exploatören av respektive område ansvarar för att alla erforderliga lantmäteriför-
rättningar genomförs avseende ovanstående.

Delar av planområdet som enligt gällande detaljplan har annan huvudman än kommunen och där 
reglering från Björnhovda GA:2 till kommunen ska ske.
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Ledningsrätt, servitut
Området för transformatorstation, teknisk anläggning E ligger på kommunal mark. 
Allmän tillgänglighet till befi ntliga och nya underjordiska ledningar inom kvarters-
mark ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt, om ledningar inte kan fl yttas till 
gatu- eller naturmark. Detaljplanen säkrar åtkomsten av ledningar inom kvartersmark 
genom bestämmelsen u. Inom u-område får det inte förekomma plantering av träd.

I samband med att området exploateras behövs nya kablar förläggas. Dessa kommer 
att anslutas både till befi ntlig transformatorstation i planområdet samt även från 
angränsande transformatorstationer väster och norr om planområdet.

En dagvattenledning går västerut genom de avstyckade tomterna 7:50 – 7:54 samt de 
föreslagna tomterna 1 – 2 enligt förändringskartan. Denna ledning är säkrad genom 
bestämmelsen u och befi ntlig ledningsrätt.

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnader
Kostnaderna för framtagande av detaljplanen fördelas mellan kommunen, Joels Udde 
AB och ägaren till fastigheten Björnhovda 29:15.

Fastighetsbildning
Kostnaderna för fastighetsbildning betalas av respektive exploatör.

Exploateringskostnader
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och övriga exploatörer där 
exploateringskostnadernas fördelning ska framgå mer detaljerat. I stort kan dock 
beskrivas följande fördelning av kostnaderna:

Kommunala kostnader

 -Anläggning av gång- och cykelvägar.

 -Upprustning av föreslagna naturområden och lekplats.

 -Anläggning av parkeringsplatser.

 -Del av kostnaden för lokalgata i väster och del av kostnad för åtgärder på 
luftledningar i sydväst.

För ovan angivna åtgärder beräknas kostnaderna uppgå till 2 000 000 kr. Principen 
är att de kommunala kostnaderna ska täckas av de intäkter planen ger genom bl a 
försäljning av kommunala tomter.
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Kommunala intäkter

 -Försäljning av 7 nya fastigheter.

 -Försäljning av mark för utvidgning av befi ntliga fastigheter.

 -Anslutningsavgifter för vatten och avlopp för de nya fastigheterna.

Kostnader för Joels Udde AB

 -Utbyggnad av ny infrastruktur i öster. 

 -Del av kostnaden för lokalgata i väster och del av kostnad för åtgärder på 
luftledningar i sydväst.

Kostnader för fastighetsägaren till Björnhovda 29:15

 -Del av kostnaden för lokalgata i väster och del av kostnad för åtgärder på 
luftledningar i sydväst.

Övriga kostnader
Erforderliga tekniska undersökningar, t ex geotekniska och arkeologiska undersök-
ningar bekostas av enskild exploatör. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Markundersökningar
Vardera exploatör ansvarar för erforderliga geotekniska undersökningar innan ny 
bebyggelse får uppföras inom sin fastighet. 

Byggnation inom de nya tomterna, nr 1-26, är tillståndspliktig enligt 2 kap kulturmin-
neslagen. Ansökan om tillstånd ska göras av vardera exploatör hos Länsstyrelsen, i 
god tid innan byggstart.

Vägar samt vatten, spillvatten och dagvatten (VA)
Lokalgatorna bör generellt upprustas till kommunal standard där de lokala förut-
sättningarna gör det möjligt, vilket innebär en planlagd vägbredd på 7 meter med 
asfaltsbeläggning och gatubelysning.

Delar av den befi ntliga gång- och cykelvägen i planområdets nordöstra hörn görs om 
till lokalgata med vändplan.
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Redan avstyckade fastigheter Björnhovda 7:50 – 7:54, är anslutna till Joels Udde 
gemensamhetsanläggning, Björnhovda ga:2, för både trafi k, vatten och spillvatten. 
För dessa fastigheter innebär planförslaget inga förändringar. De nya bostadstomterna 
1 och 2 föreslås anslutas till Björnhovda GA:2 för väg, vatten och spillvatten. Dag-
vatten för dessa fastigheter blir dock kommunalt.

I planområdets sydvästra gräns fi nns låga luftledningar för både el och tele. Höjden 
på ledningarna kan komma i konfl ikt med större fordon på föreslagen lokalgata. 
Dessa ledningar behöver höjas eller grävas ner innan ett genomförande av lokalgatan. 
Exploateringsavtalet reglerar. 

Den privata vattenledningen i väster behöver läggas om med ökade dimensioner. 
VA-ledningarna fl yttas då till område för lokalgata. Kommunen övertar huvudman-
naskapet. 

Tillkommande fastigheter 1 – 10 och 13 – 17 ska anslutas till kommunalt dagvatten-
nät. 

Befi ntligt brandpostnät behöver kompletteras. Antingen med brandposter som minst 
ger 600 l/min på max 150 meters avstånd eller dimensionera med längre avstånd med 
brandposter som ger ett högre vattenfl öde i samråd med räddningstjänsten. 

Avfall
Inom planområdet fi nns idag dels traditionellt sophämtningssystem (KSRR), dels 
nedgrävd sophantering, s.k molokelsystem. Det fi nns tre moloker inom Joels Uddes 
samfällighetsförening, varav en molokel är placerad i nordvästra delen av planområ-
det. 

MEDVERKAN 
Genomförandebeskrivningen har tagits fram av Eva-Lena Larsdotter på Vatten och 
Samhällsteknik AB, i samråd med stadsarkitekt Marie-Christine Svensson och mark- 
och utvecklingschef Bengt Johansson i Mörbylånga kommun samt Göran Setterby på 
Lantmäterimyndigheten. Handlingarna har reviderats av Christina Lööv och är senast 
reviderad av Ylva Hammarstedt, Mörbylånga kommun

Ylva Hammarstedt  Marie-Christine Svensson 
Arkitekt SAR/MSA  Stadsarkitekt 


