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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande enligt plan- och 

bygglagen.  
Preliminärt samråd under november/december 2008 
Utställning under sensommaren 2009 
Antagande preliminärt under vintern 2010 
Ny utställning efter överklagande februari-mars 2012. 
 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag antagandet av planen vinner 
laga kraft. 
 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 
 

Planens syfte är att kommunen tar över huvudmannaskapet för vägen 
från tryckstegringsstationen i Röhälla, (vid fastigheterna Röhälla 2:2 – 
Glömminge 1:18) via Lökenäs, vägen till Lökenäs badplats samt upp 
till Ytterrör och österut mot väg 136 vid Glömminge Backe. 
 
Kommunen tar över drift och underhåll inom det aktuella 
planområdet. Badplatsen är kommunal och vattenprover tas 
kontinuerligt under somrarna av kommunen. 
 
I dag har kommunen enligt Tekniska verksamhetsområdet fullt 
skötselansvar för vägdelen mellan ”Glömminge kvarn – Lökenäs 
badplats”. Dessutom sköter kommunen erforderlig snöröjning på 
vägen från ”Röhällakrysset – vägen ner till badet”, enligt mellan 
parterna tidigare undertecknat avtal. När kommunen övertagit 
huvudmannaskapet på denna del kommer även kostnader för skötsel 
och underhåll, hastighetsbegränsning och skyltning att åligga 
kommunen. 
 
Under planprocessens gång har överenskommelse skett med Lökenäs 
samfällighetsförening och kommunen att en avsiktsförklaring som 
avser den framtida hanteringen av vägen ska upprättas. 
Representanter från kommunen och en motpartsgrupp från 
samfällighetsföreningen ska bildas och medverka under 
planprocessens gång.  
 
Framtida förbättringar och skötsel av vägen kommer att samrådas 
med aktuella vägföreningar och samfälligheter.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggning 
mm 
 

I samband med övertagandet av huvudmannaskapet för denna 
detaljplans vägar, ska kommunen hos lantmäteriet ansöka om de 
förrättningar som erfordras för det nya huvudmannaskapet. 
 
Vägbredden kommer att anpassas efter bebyggda tomter och kommer 
inte att inkräkta på dessa. Hastighetsregleringar samordnas vid behov 
med boende utmed vägen efter kommunens övertagande.  
 
När Detaljplanen vunnit laga kraft kommer en Lantmäteriförrättning 
att beställas för övertagande av huvudmannaskapet samt övertagande 
av den mark där vägen ligger, det så kallade vägområdet. I samband 
med denna förrättning kommer Lantmäteriet att utföra en översyn av 
eventuellt kvarvarande äldre fastighetsgränser längs vägsträckan samt 
en utredning för att fördela nyttan, dvs kostnaden mellan kommunen 
och vägsamfälligheten, för den år 2008 av vägsamfälligheten nedlagda 
förbättringskostnaden. Den kommunala kostnaden för 
lantmäteriförrättning och ersättning för mark m.m. bedöms efter 
kontakter med Lantmäteriet ligga i storleksordningen mellan 300 000 
– 500 000 kr. 
 
De fastigheter som berörs av markinlösen är enligt 
fastighetsförteckningen Brostorp 5:6, Brostorp 39:1, Brostorp 45:1 
samt Glömminge 1:58.  
Marksamfälligheter inom planområdet är Brostorp S:1, S:4 samt 
Brostorp ga:3 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi, 
Driftkostnader 

Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen till 
uppskattningsvis 200 000 kr. 
 
Vid eventuellt framtida nya bebyggelseområden väster om 
Glömminge samhälle kommer det att krävas planläggning med 
planprogram och detaljplan. Under denna planläggning kommer 
bland annat vägfrågan att utredas. I exploateringsavtal kommer 
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kostnaden för förbättringar eller ny infrastruktur (va-ledningar, gc-
vägar och gator) fördelas på exploatör och kommun. Om befintliga 
fastigheter har stor nytta av åtgärderna kan även eventuellt 
fastighetsägare bidra via gatukostnadsersättning. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar Kommunen har ledningsrätt för befintlig VA-ledning från 

Röhällakrysset (vid fastigheterna Röhälla 2:2 – Glömminge 1:18) 
norrut till Lökenäs. 
 
Befintliga el-ledningar påverkas inte av planen eftersom det gäller ett 
övertagande av huvudmannaskap. Det blir ingen fysisk förändring av 
mark eller fastigheter etc som leder till omläggning av ledningar. 
 

MEDVERKANDE 
 Detaljplanen har upprättats av Miljö- och byggnadsförvaltningen i 

samarbete med kommunledningskontoret, Mörbylånga kommun. 
Grundkartan är upprättad av Metria, Kalmar. 
Utställningshandlingarna för andra utställningen är upprättade på 
Plan- och byggverksamheten inom kommunens nuvarande 
organisation. 
 
 

 
Mörbylånga 2013-10-29 
 
 
 
 
 
Christina Lööv    Marie-Christine Svensson  
Plantekniker     Stadsarkitekt 
 
 
Bengt Johansson 
Mark- gatu- och exploateringsingengör 




