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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagens regler för normalt 

planförfarande (PBL 5 kap 20§). 
Efter genomfört programsamråd 2010-06-23 – 2010-07-26 fattades 
beslut 2010-08-25 § 125 att upprätta detaljplanehandlingar. 
Planen har varit på samråd 2011-03-18 – 2011-04-20. 
Planen har varit på utställning 2011-10-06 – 2011-11-03. 
Underrättelsetiden har varit 2012-04-13 – 2012-04-27. 
 
 

Genomförandetid Genomförandetid är 15 år från den dag antagandet av planen vinner 
laga kraft. 
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 Exploatering av planförslagets utbyggnadsområden samt 
anläggande av vägar inom dessa, föreslås kunna ske i den takt som 
det finns efterfrågan på färdiga tomter.  
För utbyggnad av nya lokalgator, besöksparkering vid Majsvägen 
och VA-ledningar samt dagvattenanläggningar/diken ansvarar resp. 
fastighetsägare eller exploatör, dvs. för Eriksöre 5:1, för Eriksöre 
6:1 och 6:14.  
Efter färdigställandet av resp. lokalgata och VA-ledning samt 
dagvattensystem och besökparkering i norr tas dessa anläggningar 
över av en gemensamhetsanläggning, där områdets fastigheter blir 
delägare, samt ansvariga för bestämmandet över dem och skötseln 
av dessa. Gemensamhetsanläggningen/arna förvaltas av en 
samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas vid 
anläggningsförrättning av lantmäteriet.  
I en anläggningsförrättning för bildande av ny 
gemensamhetsanläggning, ska fastslås i detalj vad som ingår i 
gemensamhetsanläggningen, vilka ytor som får disponeras för den, 
samt vilka fastigheter som skall deltaga i den. 
 

Vid en sådan anläggningsförrättning kan tänkas att en eller flera 
gemensamhetsanläggningar bildas för området, beroende på hur 
olika behov det föreligger av dessa gemensamma anläggningar.  
För t ex. Semestervägen som utnyttjas av alla, torde 
anläggningsförrättningen omfatta alla fastigheter. För 
genomförandet och kostnader för anläggnings-förrättning ansvarar 
här fastighetsägare, fastighetsägare för Eriksöre camping och 
planområdets exploatörer/fastighetsägare.  
Anslutning av Semestervägen mot väg 943 ska säkerställas i 
anläggningsförrättning. Samråd krävs med Trafikverket. 
De olika gemensamma anläggningarna i övrigt, såsom nya och 
gamla VA-ledningar, dagvattenledningar, grönområden liksom 
vägar och besöksparkering vid Majsvägen skall omfattas av 
gemensamhetsanläggning/ar. 
Det ankommer dock på lantmäteriet att vid anläggningsförrättning 
med områdets fastighetsägare, pröva och besluta om omfattning och 
indelning av den eller dessa gemensamhetsanläggningar. 
Anläggningsförrättning ska ombesörjas och bekostas av 
planområdets exploatörer/fastighetsägare 
 

För utbyggnad av ny gc-väg ansvarar samtliga 
gemensamhetsanläggningar, där nuvarande fastighetsägare och 
campingen ingår, samt kommunen. Planerad gc-väg ska beaktas vid 
anläggningsförrättning kring Semestervägen. Samråd krävs med 
Trafikverket och Mörbylånga kommun. Diskussioner bör även föras 
med Eriksöre camping. 
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Regler och tillstånd Vissa områden inom södra delen av planområdet ingår idag i allmän 
platsmark, enligt tidigare § 113 BL. Dessa ytor redovisas på kartan 
nedan med röd skraffering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur detaljplanen F 14, beslut enl. § 113 BL 
 
Planförslaget redovisar förändringar av den allmänna platsmarken 
(lokalgator och grönområden) och kvartersmarken för planområdets 
fastigheter. I samband med utställningen av planförslaget krävs 
därför beslut om att upphäva förordnande enligt § 113 BL (nuv. 
6:19-förordnande PBL, SFS 1987:10) för planområdet. Parallellt 
ställs begäran om 6:19-förordnande för upplåtande av allmän 
platsmark för lokalgator och grönområden (NATUR och FORN).  
Enligt PBL kap.6 §19 får länsstyrelsen på ansökan av kommunen 
förordna att mark som ska användas för allmänna platser för vilka 
kommunen inte skall vara huvudman, utan ersättning upplåta 
marken till annan huvudman. 

 
 

Utdrag ur kartan som redovisar för vilka områden tidigare beslut enl. § 113 BL 
ska upphävas och vilka markområden som ska upplåtas som allmän platsmark 
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enl. 6:19 PBL 
Avtal Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtal upprättas mellan 

Mörbylånga kommun, fastighetsägarna/exploatörer till Eriksöre 5:1, 
Eriksöre 6:1 och 6:14, Norra samfällighetsförening och Södra 
samfällighetsförening samt ägare/fastighetsägare för Eriksöre 
camping som reglerar: 

-  Utformning och huvudmannaskap för nya lokalgator 
-  Utbyggnad av VA-ledningar samt dagvattenanläggningar 
-  Nya brandvattenposter 
-  Byggnad av gc-väg utmed del av Semestervägen. 

 
Innan detaljplanen antas skall överenskommelse träffas mellan 
berörda fastighetsägare och exploatörer kring användning och 
underhåll av befintliga och föreslagna diken som ska leda dagvatten 
från planområdet till Kalmarsund. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder, såsom ny 

fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning. 
Bostäderna upplåts på enskilda tomter med eget ägande av de 
boende. Tomterna avstyckas från exploateringsfastigheterna allt 
eftersom de säljs. 
Fastighetsbildning bekostas av fastighetsägare eller exploatören för 
delområde Eriksöre 5:1, Eriksöre 6:1 och Eriksöre 6:14, vilka är 
även initiativtagarna till detaljplanen.  
 

Gemensamhetsanläggningar Befintliga och nya vägar, VA- och dagvattenanläggningar samt 
grönområden föreslås ingå i en eller flera 
gemensamhetsanläggningar. Bildas vid lantmäteriförrättning. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader Plankostnader betalas av planområdets fastighetsägare/exploatörer 

för Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14. 
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Planavgifter Planavgifter ska ej tas ut då planen avser nybyggnation av bostäder 
och bekostas av privata exploatörer. 
 

Allmänna kostnader Planen medför ringa exploateringskostnader för kommunen i 
samband med delansvar för utbyggnad av gc-väg. 
Kostnader för iordningställande av planområdet, eventuella tekniska 
utredningar, eventuella arkeologiska undersökning, planläggning, 
fastighetsbildning m.m. ska betalas av fastighetsägare/exploatörer. 
Kostnader för el- och teleanslutningar betalas av 
fastighetsägare/exploatörer enligt särskilda taxor. 
Markförläggning av elledningar vid Solskensvägen bekostar 
fastighetsägare/exploatör för Eriksöre 6:1 och 6:14. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar VA-utbyggnad, dagvattensystem samt el- och teleledningar ska ske 

utmed nya lokalgator. Detaljprojektering ska ske i samråd med 
Norra och Södra samfällighetsföreningen, Mörbylånga kommun 
samt berörda el-/telefonoperatörer inför exploateringen. 
 
Utbyggnad av vägar avses ske med kommunal vägstandard. 
 

 
MEDVERKANDE 
                                                    Detaljplanen har upprättats av Birgit Endom, ATRIO arkitekter i  
                                                    samråd med Mörbylånga kommun. Delaktig har även varit Kalmar  
                                                    läns lantmätare Göran Setterby. 
 
 
Mörbylånga, senast reviderad 2012-03-27, redaktionell ändrad 2012-11-20 
 
 
 
_______________ 
Birgit Endom 
Planarkitekt, Atrio arkitekter Kalmar AB 
 
 
 
____________________ 
Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt, Mörbylånga kommun 


