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Samhällsbyggnad

Detaljplan för Björnhovdatäkten 1:1 m fl 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Dnr 09/477
SAMRÅDSHANDLING 2011-04-05, rev 2011-07-05
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-07-05 
ANTAGANDEHANDLING 2011-11-08 
LAGA KRAFT 2010-08-29

Genomförandebeskrivning
Björnhovdatäkten 1:1 m fl , 
Storgatan, Färjestaden 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad 
plan- och bygglagen, PBL 5 kap 20 § (1987:10) föreskriver om normalt 
planförfarande.
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför 
särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB inte upprättas.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i Jävsnämnden, april 2011
Utsätllningsbeslut i Jävsnämnden, juni 2011
Antagande i Jävsnämnden, oktober 2011
Laga kraft, november 2011

Tidplan för byggnation
Mörbylånga Bostad AB avser att påbörja projektering och byggnation så 
snart planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
Exploatören bekostar utbyggnaden av området.
E.ON ansvarar för elledningar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag antagendet vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall 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.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning

Fastighetsbildning sker efter ansökan hos lantmäteriet. Exploatören ska
initiera och bekosta regleringen av fastighetsgränser. 
Åtkomsten av nya allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark 
skall säkerställas genom ledningsrätt. Ledningsrätt söks och bekostas
av kommunen.



2 (2)

Samhällsbyggnad

Detaljplan för Björnhovdatäkten 1:1 m fl 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Dnr 09/477
SAMRÅDSHANDLING 2011-04-05, rev 2011-07-05
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-07-05 
ANTAGANDEHANDLING 2011-11-08
LAGA KRAFT 2012-08-29 

Då marken mellan fastigheterna Björnhovdatäkten 1:2 och 1:12 föreslås 
övergå från allmänplatsmark till kvartersmark ska ett servitut för väg 
upprättas.

EKONOMISKA FRÅGOR
upprättande av detaljplan

Mörbylånga Bostad AB bekostar framtagandet av detaljplanen, vilken 
beräknas kosta ca 200 000 kr.

Infrastruktur
Erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur bekostas av 
Mörbylånga Bostad AB.

Total kostnad
Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl
Denna redovisar en beräknad totalkostnad för utbyggnad av vägar och 
VA på ca 2 miljoner kronor.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Detaljprojektering av gator, vatten och avlopp ska ske i samband med 
planens genomförande.
Innan byggnation kan påbörjas ska marken vara sanerad enligt gällande 
riktvärden för bostäder.
Fasad och uteplatser ska utformas så att gällande riktvärden för buller 
följs.

VA
Det kommunala VA-nätet skall byggas ut inom området och all bebyg-
gelse skall anslutas till kommunalt VA.
Utformning av brandvattenförsörjning i området ska ske i samråd med 
Räddningstjänsten.

MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Ylva Hammarstedt, 
Mörbylånga kommun.

Mörbylånga 2011-11-08

 
Ylva Hammarstedt Marie-Christine Svensson
Arkitekt SAR/MSA Stadsarkitekt 


