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Genomförandebeskrivning
del av Glömminge 1:66 m fl , 
Glömminge backe

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

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

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i jävsnämnden, november 2011
Utställningsbeslut i jävsnämnden, juni 2013
Antagande i kommunfullmäktige, juni 2014
Laga kraft, juli 2014

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

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
Exploatören bekostar utbyggnaden av området.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 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

Alla fastighetsrättsliga åtgärder initieras och bekostas av exploatören. 
Ansökan sker hos Lantmäteriet.
I det fall nya, allmänna, underjordiska ledningar placeras inom kvarters-
mark skall dessa säkerställas genom ledningsrätt. Ledningsrätt söks av 
respektive huvudman.
Ett offi cialservitut för väg ska upprättas som belastar nuvarande fast-
igheter Glömminge 1:18 till förmån för Brostorp 7:16 Upprättande av 
servitut bekostas av markägaren.

Fastighetsrättsliga åtgärder
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EKONOMISKA FRÅGOR
Upprättande av detaljplan

Mörbylånga kommun bekostar framtagandet av detaljplanen inklusive 
erforderliga utredningar, en total kostnad på ca 500 000 kr. Fördelningen 
av kostnader för detaljplan och utredningar mellan ägaren till Glöm-
minge 1:66 och kommunen regleras i exploateringsavtal.

Infrastruktur
Erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur bekostas av 
exploatören. En enklare förbindelse utan biltrafi k till den kommunala 
badplatsen vid Lökenäs ska anordnas.

Total kostnad
Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl.
Denna redovisar en beräknad totalkostnad för utbyggnad av vägar, VA 
och NATUR-områden på ca 6 miljoner kronor.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och ägaren av 
fastigheten Glömminge 1:66 innan planen antas. Exploateringsavtalet 
ska bland annat reglera det som beskrivs i genomförandebeskrivningen. 

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

En översiktlig utredning av gator, vatten, dagvatten och avlopp sker i 
samband med upprättandet av detaljplanen. Detaljprojektering av gator, 
vatten, dagvatten och avlopp regleras i exploateringsavtal och sker när 
planen vunnit laga kraft.

VA
Det kommunala VA-nätet skall byggas ut inom området och all bebyg-
gelse skall anslutas till kommunalt VA.
Dagvattenhanteringen löses via ett kommunalt ledningsnät, utformat 
med fördröjningsmagasin som leds till ett befi ntligt dikessystem. 
Utformning av brandvattenförsörjning i området ska ske i samråd med 
Räddningstjänsten.
En privat vattenledning korsar planområdets norra del, vattenledningen
föreslås ansluta till det kommunala systemet i planerade ledningar
längre västerut i förhållande till dagens anslutningspunkt.



4 (4)

Detaljplan för del av Glömminge 1:66 m fl 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Dnr 08/76
SAMRÅDSHANDLING 2011-11-08, rev 2013-07-19
UTSTÄLLNINGSHANDLING  2013-07-19, 
red ändr 2014-06-17
ANTAGANDEHANDLING 2014-06-17 § 103
LAGA KRAFT 2015-03-06

El
En befi ntlig transformatorstation Glömminge öster om planområdet 
kan försörja den tillkommande bebyggelsen via nya 0,4 kV jordkablar. 
Ledningen kan med fördel läggas invid befi ntliga vatten- och avlopps-
ledningar som är säkras i planen med u-område. 

MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Ylva Hammarstedt, 
Mörbylånga kommun.

Mörbylånga 2014-06-17

 
Ylva Hammarstedt Marie-Christine Svensson
Arkitekt SAR/MSA Stadsarkitekt 


