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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan Detaljplanen tas fram enligt Plan- och bygglagens regler för enkelt 

planförfarande (PBL 5 kap 28 §). Samråd beräknas ske under 
december 2010-januari 2011, underrättelse under mars 2011. 
Mörbylånga kommun bör kunna anta planen under våren 2012. 
 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag antagandet av planen 
vinner laga kraft. 
 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 
 

Saxnäs Center AB är huvudman för Lokalgata, allmän platsmark, 
och vatten och avlopp. 
När kommunen inte är huvudman för allmänna platser ska särskilda 
skäl anges enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4:7). 
Kommunen anger följande skäl: 

1. Saxnäs har under många år betraktats som ett 
fritidshusområde i anslutning till bad och camping. På 
senare tid har exploateringen vuxit och möjligheterna för 
permanentbebyggelse har utökats genom flera detaljplaner 
med utökade byggrätter lämpade även för permanentboende 
vilket har utvecklats till en blandad bebyggelse. Saxnäs 
betraktas inte som en tätort inom kommunen.  

2. Planen ligger mellan befintliga permanentbyggnader i öster 
och söder och med Saxnäs golfs servicebyggnader i väster. 

3. Saxnäs Center AB är huvudman för Lokalgata, allmän 
platsmark och vatten och avlopp. Planen redovisar karaktär 
av fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap. Syftet 
med planen är att genomföra ca 50 st fristående småhus i 
form av bostadsrätter, 9 håls kortbana för golf, 
servicebyggnad och pool. En anläggningsförrättning måste 
genomföras efter planens färdigställande. 

4. Planområdet omfattar endast en (1) fastighet med 
fungerande vägstruktur och VA inom området. Idag finns 
två hus redan uppförda. 

 
Ett exploateringsavtal finns upprättat för den gällande detaljplan för 
Saxnäs Golf, Laga kraftvunnen 2010-01-28. Avtalet inkluderar 
även genomförandet av denna planen för Saxnäs Center AB 
eftersom ändringarna till största delen omfattar byggrätter. En 
komplettering i detta sker avseende den föreslagna miljöstationen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggning 
m.m 
 

Fastighetsbildningen är klar och påverkar inte framtagandet av 
detaljplanen.  
 
Upplåtelseformen kommer att ske i en eller flera BRF-föreningar. I 
direktanslutning till nya bebyggelsen kommer en ny 9 håls kort-
bana att anläggas och ingå i bildade BRF. 
 
Tillgängligheten till Saxnäs 1:243 sker via gemensamhetsan-
läggningen Saxnäs ga:8 belägen på fastigheterna Saxnäs 1:312 och 
1:294. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi Kostnader för fastighetsbildning och lantmäteriförrättning har 

bekostats av exploatörerna.  
Anslutningsavgift för vatten och avlopp regleras i kommunens taxa 
resp. exploateringsavtal.  
Planens genomförande innebär inga ekonomiska åtaganden för 
Mörbylånga kommun. 
Kostnaderna för exploateringen åligger exploatören. 
Kommunen ska inte ta ut planavgifter då planen bekostas av privat 
finansiär. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar 
 
 
 

 

Kommunen kommer inte att ta över VA-ledningar inom 
kvartersmark. Exploatören ansvarar för att iordningställa Va och 
vägar enligt planen och exploateringsavtalet. En Va-ledning går i 
Lokalgatan - Gång- och cykelvägen i väster och tillgänglighet till 
denna säkerställs genom ett u-område. 
 
Dagvatten tas om hand lokalt genom anläggande av fördröjnings-
damm för att sedan ledas ut i öppet dike. Detta regleras i ett avtal 
med berörda fastighetsägare. 
 
En ny brandpost installeras på kommunens stamledning i det södra 
området, BII och bekostas av exploatören. 
E.ON kommer att ansvara för elförsörjningen inom området.  
En miljöstation, med E betecknat område, ska anläggas utmed 
Lokalgatan.  Miljöstationen anpassas efter de 50 hushållens behov 
enligt KSRR:s  (Kalmarsundsregionens renhållare) föreskrifter. 
Inom detta område får inte brännbara byggnadsdelar eller brännbart 
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upplag uppställas. Regler för transportvägar och renhållningsfordon 
beaktas enligt KSRR:s föreskrifter.  
 
Hushållsavfall hanteras enligt kommunens avfallsplan. 
Vid anläggande av pool ska säkerhetsanordningar enligt Boverkets 
regler gälla. 
 

MEDVERKANDE 
 Detaljplanen har upprättats av plantekniker Christina Lööv och 

stadsarkitekt Marie-Christine Svensson. Behovsbedömning är 
upprättad av miljöhandläggare Sten Forsberg. 
Grundkartan är upprättad av Anders Johansson, Metria. 
 

 
 
 
 
Mörbylånga 2010-11-24, Rev. 2011-02-11, rev. 2011-11-22, redaktionell ändrad 2012-05-04 
 
 
 
 
Christina Lööv    Marie-Christine Svensson 
Plantekniker     Stadsarkitekt 
 


