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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Stora Frö 16:1
och 16:47
Mörbylånga Kommun

Organisatoriska frågor

Planförfarande
Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad plan- 
och bygglagen, PBL 5 kap 20 § (1987:10)/5 kap 11 § föreskriver om 
normalt planförfarande.

Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför 
särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB inte upprättas.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i augusti 2012 
Utställningsbeslut i november 2012 
Antagande i maj 2013
Laga kraft i juni 2013

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

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
              
    

E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.

    Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Enskilt, delat   
              huvudmannaskap skall gälla för allmänna platser avseende ansvar   
              för skötsel och underhåll av gator och naturmark. 
              Huvudman för ”Huvudgata” inom planområdet blir Stora Frö   
              samfällighetsförening. För vägarna utanför planområdet erfordras   
              inträde och delaktighet i gemensamhetsanläggningen för Stora Frö 
              och Haga Parksområdet.
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Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap i området:

1. Planområdets läge. 
Planens geografiska läge och de kringliggande områdenas bestämmelser 
för huvumannaskap talar för att kommunen inte ska vara huvudman 
för allmän platsmarken i området. Det nya planområdet skulle komma 
att utgöra en enklav i ett större sammanhang där samtliga ytor runt 
omkring, inklusive vägarna har enskilt huvudmannaskap. Planområdet 
ligger i ett relativt perifert läge i förhållande till de områden av kom-
munen som har kommunalt huvudmannaskap. Den senaste detaljplanen 
som antogs i närområdet ”del av stora Frö 1:14, 2:48 m fl” lagakraftvunn-
nen 20090226, har enskilt huvudmannaskap precis som övriga områden 
i Sandbergen. Detsamma gäller för vägarna i området vilka är anslutna 
till och sköts av Stora Frös samfällighetsförening. 

2. Typ av vägar
Då det gäller vägarna i området så används dessa i första hand av de 
boende i närområdet. Allmänhetens nyttjande av vägarna är högst 
begränsad, framförallt då det gäller bilresor. Därmed kan ett enskilt 
huvudmannaskap vara befogat då det gäller vägarna.

3. Genomförbarhet/Rimlighet
Eftersom kommunen inte har ansvaret för skötseln av varken vägar eller 
allmän platsmark i närområdet så blir det organisatoriskt och ekono-
miskt krångligt att ta på sig skötseln av allmän platsmark. Tack vare det 
enskilda huvudmannaskapet blir inte planen en betydande ekonomisk 
beslastning för kommunen.
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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 finns. 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
Tomterna ska styckas till enskilda fastigheter. Samfällighet för skötsel 
av grönområden ska bildas. Exploatöen ska avstå grönområde till 
samfälligheten. Fastigheterna ska uppgå i Stora Frö Samfällighetsfören-
ing för väg och parkering. 

Alla fastighetsrättsliga åtgärder initieras och bekostas av exploatören. 
Ansökan sker hos Lantmäteriet.
I det fall nya, allmänna, underjordiska ledningar placeras inom kvarter-
smark skall dessa säkerställas genom ledningsrätt. Ledningsrätt är en 
fastighetsrättslig åtgärd. Kommunen ska söka ledningsrätt för ledningar.

Ekonomiska frågor

Upprättande av detaljplan
Exploatören bekostar framtagandet av detaljplanen, en total kostnad på 
ca 146 500 kr. 

Infrastruktur
Erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur bekostas av 



4 (5)

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för fastighet Stora Frö 16:1 och 16:47 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Dnr: 10-1242
SAMRÅDSHANDLING 2012-06-12
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-08-21
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2012-11-20 
ANTAGANDEHANDLING  2013-05-28 § 73 
LAGA KRAFT 2013-07-01

exploatören. 
Total kostnad

Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl.
Denna redovisar en beräknad totalkostnad för utbyggnad av vägar, VA 
och NATUR-områden på ca 1,5 miljoner kronor.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatö-
ren innan planen antas. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera det 
som beskrivs i genomförandebeskrivningen. 

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Inga tillkommande utredningar bedöms nödvändiga för upprättandet 
av planen. I samband med tidigare plan, Detaljplan för Stora Frö 1:14, 
2:48 m.fl. fastigheter, Mörbylånga kommun, så gjordes en trafikutred-
ning i området samt en naturinventering för att utreda förekomst av 
svampen Gaestrum elegans. Dessa utredningar omfattar även till stor 
del det aktuella planområdet. Då den aktuella planen gäller ett mindre 
område och planen bedöms få begränsade konsekvenser så har ytterli-
gare utredningar inte bedömts vara nödvändiga.

VA
Ledningar för vatten och avlopp dras längs med den nya lokalgatan ge-
nom planområdet. Servisledningar dras sedan till de enskilda tomterna. 
Kostnader för vatten och avlopp samt el- och teleanslutningar betalas av
fastighetsägarna enligt särskilda taxor.

En brandpost måste upprättas i samband med anläggandet av VA-
lednignar för området. Placering fastslås i samband med exploaterings-
avtalet.

VA-ledningar utföres enligt kommunal standard och övertas av kom-
munen två år efter slutbesiktning.
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Medverkande
Genomförandebeskrivningen har upprättats av planförfattaren, Mörby-
långa kommun.

Mörbylånga 2013-05-28

 
Anton Svensson
Landskapsarkitekt LAR/MSA


