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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen PBL 5 kap. § 20 (SFS 1987:10).  
Samråd planeras ske under vintern 2013. 
Utställning under våren 2013.  
Planen antas vara klar för antagande under hösten 2013. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag antagandet av planen 
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 genomförande-
tidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas. 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 

 

Kommunen är inte huvudman för vägar och allmän platsmark. 

Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 
1. Planområdets läge 

Planens geografiska läge och de kringliggande områdenas 
bestämmelser för huvudmannaskap talar för att kommunen 
inte ska vara huvudman för allmän platsmark i området. Det 
nya planområdet skulle komma att utgöra en enklav i ett större 
sammanhang där samtliga ytor runt omkring, inklusive 
lokalgatorna har enskilt huvudmannaskap. Planområdet ligger 
i ett relativt perifert läge i förhållande till de områden av kom-
munen som har kommunalt huvudmannaskap.  

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. Förbindelsen mellan Carl Malmstens väg och 
Linds väg torde knappast bli en smitväg för bilister med 
ärenden i vardera riktningarna. Lokalgatans utformning 
kommer inte att inbjuda till hög hastighet. Därmed kan ett 
enskilt huvudmannaskap vara befogat då det gäller vägarna. 

3. Genomförbarhet/Rimlighet 
Eftersom kommunen inte har ansvaret för skötseln av varken 
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vägar eller allmän platsmark i närområdet så blir det 
organisatoriskt och ekonomiskt krångligt att ta på sig skötseln 
av allmän platsmark. Tack vare det enskilda 
huvudmannaskapet blir inte planen en betydande ekonomisk 
belastning för kommunen. 

 Exploatören ansvarar för utbyggnad av nya lokalgator, 
dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar. Efter 
färdigställandet och garantibesiktning överlåts dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattenanläggningar till Mörbylånga kommun. 
Exploatörerna ansvarar för anläggning av natur- och parkområden 
inom parkområdet. 
För markprojekteringsarbeten och tekniska installationer som 
uppstår i samband med dragning av nya lokalgator, nya 
dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar samt 
rekreationsanläggning ansvarar exploatören. Detta gäller 
exempelvis regleringar för in- och utflöde, diken, dagvattendamm, 
samt gc-stråk inom naturområden. 

För ingrepp/borttagning av delar av befintliga stenmurar krävs 
ansökan om dispens från biotopskydd. En ansökninan om detta har 
skett till Länsstyrelsen som i beslut 2012-08-16 har beviljat dispens 
enligt berörd lagstiftning 7 kap 11§ Miljöbalken samt 5 § 
förordning om områdesskydd enligt densamma.  

En skötselplan bör upprättas för skötseln av naturområdena 
inklusive diken, växtligheten och stenmurarna i området. Den/de 
som är huvudman för de allmänna ytorna i området bör stå för 
upprättandet av en skötselplan. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder, såsom 
avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning för vägar 
och naturmark. Befintlig gemensamhetsanläggning ga:3 ligger 
delvis inom föreslaget planområde och ska därför omprövas. 
Bostäder upplåts på enskilda fastigheter med eget ägande av de 
boende. Avstyckning ska ombesörjas av exploatören och 
genomförs av Lantmäteriet.  

Ledningsrätt ska sökas av respektive huvudman för ledningar inom 
planområdet. 

Väghållare för Carl Malmstens väg är Vickleby samfällighets-
förening, ansvarig för gemensamhetsanläggningen ga:3. 
Gemensamhetsanläggning och anslutning till samfällighet bildas 
vid anläggningsförrättning av Lantmäteriet.  

Linds väg tillhör delvis Mörbylånga kommun och delvis 
Prästlönetillgångar i Växjö Stift. 

Det är kostnadseffektivt och planeffektivt att genomföra alla 
fastighetsbildningar vid ett tillfälle för samtliga fastigheter och 
gemensamhetsanläggningar. 

Gemensamhets- 
anläggning m.m 

 

Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en samfällighets-
förening.  

Efter färdigställandet av respektive lokalgata samt dagvatten-
system tas dessa anläggningar över av en gemensamhetsanläggning 
där områdets fastighetsägare ingår i samfällighetsföreningen. 
Föreningen blir ansvarig för bestämmandet och skötseln av 
gemensamhetsanläggningarna.  
Vid en anläggningsförrättning kan tänkas att en eller flera 
gemensamhetsanläggningar bildas för området, beroende på hur 
olika behov det föreligger av gemensamma anläggningar. 

För angränsande områden ansvarar Vickleby samfällighetsförening. 
Om anslutning till Vickleby samfällighetsförening sker ska detta 
länkas in i samfällighetsföreningens område och som följd att 
andelstal fastställs. Regleras i exploateringsavtalet. 

Avtal Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal upprättas mellan 
exploatören och Mörbylånga kommun. Avtalet bör godkännas av 
Vickleby samfällighetsförening.  



Detaljplan för Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av 3:39) m fl.   4(6) 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Dnr 04/1130 

  SAMRÅDSHANDLING 2012-12-18, rev 2013-04-23 
  UTSTÄLLNINGSHANDLING 2013-04-23, 
  red.ändr. 2013-09-24 
  ANTAGANDEHANDLING 2013-09-24 § 107 
  LAGA KRAFT 2013-10-23 
 
 
 

  

 Här reglerar man frågor om  
- utformning och huvudmannaskap för nya lokalgator 
- utbyggnad av VA-ledningar samt dagvattenanläggningar   
- kulvertering/skötselfrågor/underhåll av diken 
- brandvattenposter 
- utbyggnad av fördröjningsdamm 
- gemensamhetsanläggningar 
- gatubelysning 

Vid en detaljprojektering ska standarden på Linds väg och dess 
anslutning till väg 944 utredas. Om åtgärder krävs i korsningen ska 
tillstånd sökas hos Trafikverket och samråd ska ske om åtgärdens 
utformning. 

I samband med exploatering ska luftledningens utförande åtgärdas. 
Exploatören ska träffa en överenskommelse med E ON angående 
befintlig ledning innan planen genomförs. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

 
 
 
 

Plankostnadsavgift ska betalas av exploatören och motsvarar 
kommunens kostnader som uppstår i samband med framtagandet av 
detaljplanen. Planen bekostas av Stenhus Öland AB, Jahan 
Makipour, Vickleby. 
Exploatören bekostar framtagandet av planen till en kostnad till 
kommunen på ca 150 000 kr. 

Allmänna kostnader Planen medför inga exploateringskostnader för kommunen. 
En utbyggnad av infrastrukturen i planområdet beräknas kosta 
ca 5 - 6 miljoner kronor. 

VA, El/Tele Kostnader för vatten- och avloppsanslutningar samt el- och 
teleanslutningar betalas av fastighetsägarna enligt gällande taxor. 
Detta innefattar även inkoppling på kommunalt VA-nät.  
Erforderliga utredningar och utbyggnad av VA, el- och 
teleledningar betalas av exploatören. 

Vägar Kostnader för utbyggnad av nya lokalgator inom planområdet,  
väganslutningar mot Carl Malmstens väg och Linds väg bekostas 
av exploatören.   
Eventuella kostnader för upprustning av Linds väg bekostas av 
exploatören. 
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Förrättningskostnader 

 

Förrättning av gemensamhetsanläggningar för vägar, park, 
naturmark och diken bekostas av exploatören.  
Avstyckning av nya fastigheter bekostas av exploatören. 
Ledningsrätt bekostas av respektive huvudman för ledningar inom 
planområdet. 

Arkeologi Arkeologiska kostnader betalas av exploatören 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

 

 

 

 

 

 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av nya lokalgator, 
dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar samt 
eventuell kulvertering av diken. De bebyggda fastigheterna intill 
planområdet är anslutna till kommunala vatten- och 
avloppsledningar.  
Inom planområdet går en privat va-ledning från fastigheten Stora 
Vickleby 3:40 i norra delen strax utanför planområdet söderut och 
är kopplad till kommunens va-ledningar. I samband med 
exploateringen föreslås att man flyttar ledningen och låter den 
anslutas till det kommande va-nätet för bebyggelsen i den 
föreslagna lokalgatan i nordsydlig sträckning i väster. Regleras i 
exploateringsavtalet.  
En VA- och geoutredning är upprättad av Vatten- och 
samhällsteknik i Kalmar. 

Vid en detaljprojektering ska standarden på Linds väg och dess 
anslutning till väg 944 utredas. Om åtgärder krävs i korsningen ska 
tillstånd sökas hos Trafikverket och samråd ska ske om åtgärdens 
utformning. 

I samband med exploatering ska luftledningens utförande åtgärdas. 
Exploatören ska träffa en överenskommelse med E ON angående 
befintlig ledning innan planen genomförs. 

VA och vägar 

 

Kommunalt verksamhetsområde för VA finns vid befintliga 
bebyggelseområden. Planområdet ska anslutas till detta. 
Detaljprojektering av VA-anläggningar, brandvattenförsörjning och 
gator ska ske i samband med planens genomförande och i samråd 
med Mörbylånga kommun samt Räddningstjänsten. Efter 
färdigställande och garantibesiktning överlåts nämnda anläggningar 
till Mörbylånga kommun som ska godkänna anläggningarna. 
Regleras i exploateringsavtalet.   

Utredningarna ska ingå som bilagor i exploateringsavtal upprättat 
med Mörbylånga kommun. 
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Exploatörerna ansvarar för anläggning av natur- och parkområden 
inom planområdet. 

Anläggning och utbyggnad av vägar ska ske med kommunal 
vägstandard samt enligt gällande normer från KSRR Kalmarsunds-
regionens renhållare) beträffande sophämtnings- och räddnings-
fordon. Gatubelysning ska anordnas och bekostas av exploatören. 
Redovisas i exploateringsavtalet. 

Projektering och utförande kräver samråd med och godkännande av 
Mörbylånga kommun. 

Radon 

 

Planförslaget har försetts med planbestämmelse innebärande att 
byggnader ska utföras radonsäkert. Detta behandlas i respektive 
bygglov. 

El/tele Utbyggnad och anslutning av el- och teleledningar till nya tomter 
ombesörjs av resp. bolag, E.ON Elnät Sverige AB och TeliaSonera 
Skanova Access AB. I samband med exploatering ska 
luftledningens utförande åtgärdas. Exploatören ska träffa en 
överenskommelse med E ON angående befintlig ledning innan 
planen genomförs. 

Anslutningsavgifter debiteras av resp. bolag. Kontakt till berörda 
nätoperatörer ska tas i tidigt skede för kanalisation för tele, 
bredband och tv och ska regleras i exploateringsavtalet. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag antagandet av planen 
vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE 

 Genomförandebeskrivningen har upprättats av Christina Lööv och 
reviderats av Ylva Hammarstedt, Plan- och byggverksamheten, i 
samarbete med Tekniskt verksamhetsområde samt Mark och 
exploatering, Mörbylånga kommun  

 
 
Mörbylånga 2013-09-24 
 
 
 
Ylva Hammarstedt    Marie-Christine Svensson 
Arkitekt SAR/MSA    Stadsarkitekt 


