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Genomförandebeskrivning
Färjestaden 1:30
Mörbylånga Kommun

Organisatoriska frågor
Planförfarande

Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad 
plan- och bygglagen, 5 kap 11 § föreskriver om enkelt planförfarande.
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför 
särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB inte upprättas.
Beslut om ställningstagande till miljöbedömning togs 2013-06-17.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i oktober 2012
Underrättelsebeslut, juni 2013
Underrättelsebeslut II, november 2013
Antagande i januari 2014
Laga kraft, februari 2014

Tidplan för byggnation
Projektering och byggnation avses påbörjas så snart planen vunnit 
laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Exploatören bekostar utbyggnaden av området.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
Enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening har ansvar 
för skötsel av e-område enligt plankartan.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen 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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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning

Planområdet kan enligt planförslaget maximalt styckas till 5 fastigheter. 
I det fall en gemensamhetsanläggning bildas ska alla från ursprungsfas-
tigheten avstyckade fastigheter äga andel i gemensamhetsanläggningen. 
De fastigheter som ingår i  gemensamhetsanläggningen ska bilda en 
samfällighetsförening som ansvarar för skötsel av gemensamma ytor 
och byggnader.
Ovan beskrivna fastighetsrättsliga åtgärder initieras och bekostas av 
exploatören. Ansökan sker hos Lantmäteriet. 

Ekonomiska frågor
Upprättande av detaljplan

Exploatören bekostar framtagandet av detaljplanen inklusive 
erforderliga utredning, en total kostnad på ca 130 000 kr. 

Infrastruktur
Erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur bekostas av 
exploatören.
Flytt av befi ntlig luftledning bekostas av exploatören.
Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten, exploatören be-
kostar åtgärden och ansvarar för att dimensionering sker i samråd med 
kommunen.  

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

En geoteknisk undersökning krävs vid detaljprojektering av nya 
byggnader.
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat 
utförande på byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det är 
nödvändigt.
En fl ytt av befi ntlig luftledningen ska ske i samråd med Skanova.
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VA
Tillkommande byggnader ska anslutas till kommunalt VA-nät. Brand-
vatten försörjning sker via befi ntlig brandpost i korsningen Elleberga-
vägen och Byggmästaregatan.

Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med 
berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnadssektorn.

Mörbylånga 2014-02-11

 
Ylva Hammarstedt Marie-Christine Svensson
Arkitekt SAR/MSA Stadsarkitekt 


