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Genomförandebeskrivning
Del av Matrosen 1 
Mörbylånga

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

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

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i Jävsnämnden, februari 2012
Utställningsbeslut i Jävsnämnden, juni 2012
Underrättelsebeslut i Jävsnämnden, september 2012
Underrättelsebeslut II i Jävsnämnden, november 2012
Utställningsbeslut II i Miljö- och byggnadsnämnden, oktober 2015
Utställningsbeslut III i Miljö- och byggnadsnämnden, juni 2018
Antagande i Kommunfullmäktige, oktober 2018
Laga kraft, november 2018

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ansvars- och kostnadsfördelning för utförandet av de delar som ska 
övergå till allmän platsmark ska regleras genom avtal mellan kommunen 
och exploatören.
Ansvars- och kostnadsfördelning för utförandet av de delar som ska 
övergå till kvartersmark ska regleras genom avtal mellan kommunen och 
exploatören.
Exploatören bekostar utbyggnaden av området. 
E.ON ansvarar för elledningar
SKANOVA svarar för telekommunikationsnätet i området.



2 (4)

Detaljplan för del av Matrosen 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Dnr 18/224 (tidigare 07/963)
SAMRÅDSHANDLING 2012-02-07, rev 2012-05-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-05-08, rev 2012-09-11
UNDERRÄTTELSEHANDLING I 2012-09-11, rev 2012-11-13
UNDERRÄTTELSEHANDLING II 2012-11-13, rev 2015-10-22
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-10-22, rev 2018-06-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING III 2018-06-21
ANTAGANDEHANDLING
LAGA KRAFT

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag antagandet 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

Genomförande av detaljplanen innebär följande fastighetsrättsliga 
åtgärder: 
 •   Bostadsfastigheterna avstyckas.
 •   Delar av Matrosen 1 som i planen är utlagd som gångfartsområde 
regleras till kommunens gatumark. 
 •   Delar av kommunens gatumark som i planen är utlagd som blivande 
kvartersmark regleras till de nya bostadsfastigheterna. 

Fastighetsbildning sker efter ansökan hos lantmäteriet. Kommunen 
initierar och bekostar fastighetsförrättning. Kostnader regleras i avtal 
med framtida exploatör. 
Befi ntliga ledningar som pga. utbredningen av södra gränsen hamnar 
innanför kvartersmarken ska fl yttas till gatumark, invid den nya kvar-
tersgränsen, vilken bekostas av exploatören. Alla anläggningar inom 
kvartersmark utförs och bekostas av exploatören.
Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget bero-
ende på intresse att exploatera. Om detta sker etappvis, måste tillgänglig-
heten till den offentliga miljön säkerställas.
Planen föreslås utgöra sk Gångfartsområde där alla trafi kslag samsas på 
de gåendes villkor. Området ska utformas med hänsyn till personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ska också anordnas på ett 
sätt som är lämpligt till eventuell nödvändig trafi k och underhållsarbete 
(t ex. snöröjning). Avtal ska träffas och regleras mellan kommunen och 
exploatör avseende kostnaden av genomförandet av detta område.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Upprättande av detaljplan

Framtagandet av detaljplanen bekostas av Kommunstyrelsen och beräk-
nas kosta ca 540 000 kr.

Infrastruktur
Erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur bekostas av 
exploatör. Nytillkommande byggnader skall anslutas till kommunens 
VA-nät.

Total kostnad
Mörbylånga kommun har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl. Denna 
redovisar en beräknad totalkostnad för utbyggnad av vägar och VA på ca 
2 miljoner kronor.
Kostnader för sanering varierar beroende på resultatet av den komplet-
terande geotekniska undersökningen. I det fall fyllnadsmassorna behöver 
schaktas bort behöver förorenade massor tas omhand. 
Kostnaderna för sanering genom schaktning beror på vilken volym 
förorenade massor som behöver omhändertas. Den högre kostnaden är 
beräknad på att även massorna under byggnaden omhändertas. Beräknad 
kostnad: ca 1 – 2,5 miljoner kr. 
I det fall massorna kan ligga kvar behöver en miljöteknisk markun-
dersökning genomföras som utreder riskbedömning och beräkning av 
platsspecifi ka riktvärden. Beräknad kostnad: ca 200 000 – 400 000 kr.

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. 
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VA
Det kommunala VA-nätet skall byggas ut inom området och all bebyg-
gelse skall anslutas till kommunalt VA. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten sker innan anslutning till kom-
munens dagvattennäte och dagvattenhantering ska ske med hänsyn till 
miljön och MKN . 
I exploateringsavtalet regleras att dagvatten från fastigheten ska fördröjas 
och renas innan det kopplas på det kommunala ledningsnätet. Dagvat-
tenlösningen ska godkännas av kommunen vilket innebär Teknisk 
affärsverksamhet och Miljöverksamheten.
Utformning av brandvattenförsörjning i området ska ske i samråd med
Räddningstjänsten.

MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Ian Cortés, Mörbylånga 
kommun.

Mörbylånga 2018-06-21

Ylva Hammarstedt Marie-Christine Svensson
Arkitekt SAR/MSA Stadsarkitekt 


