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UTSTÄLLNINGSHANDLING II

INLEDNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan 
Planen bedöms vara klar för antagande våren 2011.

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

Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller 
upphävas om inte särskilda skäl f 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.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är inte huvudman för vägar och allmän platsmark.
Exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören
(Färjestaden Mark AB) ska vara upprättat innan detaljplanen
antas. Samråd ska ske mellan tekniska förvaltningen och räddnings-
tjänsten i samband med tecknandet av exploateringsavtal.

Den nya bebyggelsen föreslås bilda en ny samfällighetsförening som 
förvaltar gemensamhetsanläggningar som bildas för vägar, naturmark, 
dagvattenhantering och förrådet för planområdets skötsel. 

Den nya samfällighetsföreningen ska ansvara för och bekosta
framtida drift och underhåll av lokalgatan, belysning, dagvattenanlägg-
ningar, naturmark inklusive lekytor, gångstigar, stenmurar och våtmark.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastigheter för bostadsändamål kan avstyckas inom område betecknat B 
enligt plankartan.  Ansökan om fastighetsbildning ska ske hos lantmäte-
riet.

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter
Alla bostadsfastigheter ska ingå i en ny samfällighetsförening. 
Exploatören ska initiera och bekosta förrättningen. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnader
Planen bekostas av exploatören

Fastighetsbildning
Bildande av nya fastigheter utförs efter ansökan hos lantmäteriet och 
bekostas av exploatören.

VA
Erfoderliga utredningar och utbyggnad av VA-ledningar betalas
av exploatören. Mörbylånga kommun ska ges tillträde till vatten- och
spillvattenledningar genom ledningsrätt.

Vägar 
Erfoderliga utredningar och utbyggnad av lokalgatan betalas
av exploatören.

El
El Starkströmsledningar till nya tomter byggs ut av E.ON Elnät
Sverige AB. Anslutningsavgifter debiteras av bolaget.
Gatubelysning bekostas av exploatören.

Förrättningskostnader
Förrättningskostnader enligt Lantmäteriets taxa betalas av exploatören.

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten- och spillvattenledningar ska efter färdigställandet
överlämnas till Mörbylånga kommun.
Dagvattenledningar från nya tomter och lokalgata anslutes till
bef ntliga diken eller kulvert.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
VA

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar ska ske enligt upprättad 
VA-utredning. Dagvatten ska ledas via ny dagvattenledning till dike i 
sydost. 
Räddningstjänsten önskar kopia på f ödesmätningsprotokoll från
sämst belägna brandpost inom området, i samband med att VA-nätet 
överlämnas till kommunen.

Vägar
Utbyggnad och anslutning av ny lokalgata ska ske enligt plankartan, 
samråd krävs med Traf kverket samt Mörbylånga kommun. Enligt 39 § 
väglagen får en enskild väg inte ansluta till en allmän väg utan
väghållningsmyndighetens tillstånd. Det krävs tillstånd även för
ändring av en anslutning. Tillstånd ska sökas hos traf kverket innan 
ändring av infart sker. 

Energi
Inom planområdet har E.ON en servisjordkabel till bef ntlig fastighet, 
den går rakt norrifrån mot bef ntlig fastighet. Serviskabeln behöver
skyddas med rör när planerad lokalgata byggs.

MILJÖ

En skötselplan ska upprättas för åkermarken för att säkerställa att en an-
passad slåtter genomförs årligen för att gynna livsmiljön för den rödlis-
tade arten allmän metallvingesvärmare (Adscita statices). Skötselplanen 
ska upprättas och godkännas av kommunen innan bygglov får ges. 
Uppföljning av skötselplanen sker lämpligen genom årlig redovisning 
till kommunen efter vidtagna åtgärder. Ansvaret för skötseln bör ligga 
på den nya samfälligheten som bildas för planområdet. 
Ansvaret för att upprätta skötselplanen åligger exploatören.

ÖVRIGT

Det kan f nnas boplatser från framförallt stenåldern inom området. Före 
exploatering ska tillstånd sökas enligt kulturminneslagen.

Exploateringsavtal ska skrivas med kommunen innan planens antagan-
de.
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MEDVERKANDE

Samråd-, utställning- och underrättelsehandlingarna till detaljplanen 
har utarbetats av  Anders Westerlund, Westerlund Arkitektkontor 
AB.
Dessa handlingar utarbetades i samarbete med
- Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt
- Liselotte Eriksson, f.d. miljöhandläggare
- Maria Paananen, planarkitekt

Utställningshandling II har baserats på tidigare handlingar och ut-
vecklats vidare av Maria Paananen, planarkitekt, Mörbylånga kom-
mun i samarbete med
- Marie Christine Svensson, stadsarkitekt
- Sten Forsberg, miljöhandläggare.

Mörbylånga 2011-03-15
Mörbylånga kommun




