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Detaljplan för del av Björnhovda 25:2,
hållBARplats Järnvägsgatan

Inledning
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande 
vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplaneförslaget har upprättats i överensstäm-
melse med vad plan- och bygglagen 5 kap 20 § (1987:10) föreskriver om normalt 
planförfarande.

Organisatoriska frågor

Tidplan
Samrådsbeslut i kommunstyrelsen 2011-08-09

Utställningsbeslut i samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-21

Utställningsbeslut II i miljö- och byggnadsnämnden 2015-11-26

Antagande av planen beräknas ske i början av 2016.

Genomförandetid
Genomförandetiden för planområdet är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen föreslås bli huvudman för allmänna platser såsom naturområden och 
lokalgator. 
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av nya lokalgator, dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattenanläggningar så som reglering av in- och utfl öde, diken och 
fördröjningsdammar. Kommunen ansvarar för anläggning av naturområden så som 
gång- och cykelvägar, småvatten och promenadstigar. 
Ett avtal ska upprättas för att överlåta skötselansvaret på utfylld mark och slänt i 
anslutning till fastigheten Björnhovda 25:389 till bostadsrättsföreningen.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanens genomförande föranleder fastighetsrättsliga åtgärder, såsom om- och 
nybildning av fastigheter. Hyresrätter och bostadsrätter ger en lägre andel nya fastig-
heter än ägandelägenheter och bostäder på friköpta tomter. Planförslaget reglerar inte 
upplåtelseformen. 
Lantmäteriförrättningar för nybildning av fastighet söks av kommunen. Nya fastig-
heter inom planområdet ska förses med kvartersnamn. Groddjur kan vara ett lämpligt 
tema.

Ekonomiska frågor

Plankostnader
Plankostnaderna tillsammans med utredningar ca 1 500 000 kronor betalas av kom-
munen.

VA
Projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsnät samt dagvattenanläggningar 
ca 12 000 000 – 15 000 000 kronor, betalas av kommunen. Detta innefattar även 
markprojektering och installation av in- och utfl ödesregleringar för dagvattenfl ödet. 
Eventuell koppling av VA-ledningar samt därtill relaterade ledningsdimensionering 
för befi ntligt bostadsområde i söder och för planerade bostadsområden söder och 
öster om planområdet bekostas av kommunen.
För underhåll och skötsel ansvarar Mörbylånga kommun. Diken och dammar ska 
skötas i enlighet med framtagen skötselplan och beräknas kosta ca 14 000 kr/år
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Naturområden
Anläggning av naturområden med stigar och småvatten, ca 3 000 000 kronor ska 
bekostas av kommunen. För underhåll och skötsel ansvarar Mörbylånga kommun. 
Naturmarken ska skötas i enlighet med framtagen skötselplan och beräknas kosta 
ca 82 000 kr/år

Vägar
Kostnader för projektering och utbyggnad av nya lokalgator inom planområdet, 
kostnader för väganslutning av planområdet mot Järnvägsgatan och anläggning av 
gc-vägar inom området och utmed Järnvägsgatan, ca 15 000 000 kronor ska bekostas 
av kommunen. Över det planerade diket ska broar anläggas och genom översväm-
ningsområdet kan grodtunnlar under vägen vara mer lämpliga.
För underhåll och skötsel ansvarar Mörbylånga kommun. Sandsopning, snöröjning, 
tillsyn och underhåll av asfalt, gatubelysning, vägskyltar och övrig vägutrustning 
beräknas kosta ca 75 000 kr/år 

El och tele
Vid byggnation av infrastruktur samordnas arbetet med ledningsägarna. Dragning av 
nya el- och teleledningar till nya tomter utförs av E.ON och Skanova. Anslutningsav-
gifter betalas av framtida fastighetsägare.

Intäkter
Kommunen kan sälja ca 80 000 m2 planlagt för bostadsändamål, 
ca 15 000 000 – 20 000 000 kronor.
Intäkter av VA-avgifter bedöms till ca 12 000 000 – 15 000 000 beroende av vilken 
typ av byggnation som uppförs.
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Teknisk försörjning

Tekniska utredningar
En geoteknisk undersökning ska genomföras i samband med projektering av infra-
strukturen. 

VA och vägar
Planområdet ska anslutas till det kommunala va-nätet. Detaljprojektering av va-
anläggningar, brandvattenförsörjning och gator ska ske i samband med planens 
genomförande och i samråd med Räddningstjänsten.

Byggnation

Anläggningsarbeten
På grund av de rika fynd av skyddsvärda groddjur som har gjorts i närområdet kan det 
vara lämpligt att förlägga anläggningsarbeten till den period då dessa arterna leker. 
Tillfälliga upplag av massor får inte ske på naturområden för att minimera skada på 
befi ntliga livsmiljöer som avses sparas. Villkoret ska framgå vid markförsäljning.
Bevarandevärda träd ska också skyddas under byggtiden.

Radon
Planförslaget har försetts med planbestämmelse vilket innebär att byggnader ska 
uppföras radonskyddat.

Medverkande
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Birgit Endom, Atrio Arkitekter och 
senast reviderats av Ylva Hammarstedt, Mörbylånga kommun, i samarbete med 
berörda tjänstemän

Mörbylånga 2016-03-22

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson   

Arkitekt SAR/MSA   Stadsarkitekt


