
 1 (3)

Detaljplan för fast. Vickleby 1:27 m fl..

BESKRIVNING
Dnr 10/804
SAMRÅDSHANDLING 2013-01-22, rev. 2013-06-25
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2013-06-25, rev. 2013-09-24
UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-09-24,   
red. ändr. 2013-11-08
UTSTÄLLNINGSHANDLING II 2015-12-22
ANTAGANDEHANDLING 2017-09-26
LAGA KRAFT 2017-10-23

Genomförandebeskrivning
Vickleby 1:27 m fl.

oRGaNISatoRISKa fRåGoR
Planförfarande

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

tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i Jävsnämnden, januari 2013
Utställningsbeslut i Jävsnämnden, juni 2013
Antagande i Kommunfullmäktige, september 2017
Laga kraft, oktober 2017

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. 
Största delen av marken inom planområdet omfattas av privatägda 
fastigheter.  
Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iord-
ningställande av övriga anläggningar inom kvartersmark (t.ex. utfart, 
parkeringsplatser, etc) ansvarar berörd fastighetsägare för.
Mörbylånga kommun är markägare av Stora Vickleby 3:14. Fastig-
hetsägare av Stora Vickleby 3:14 (endast område avsett för kultur- eller 
föreingsändamål i plankartan, R1) ansvarar för denna mark, som i 
föreliggande detaljplan övergår till kvartersmark.
E.ON svarar för elförsörjningen i området
SKANOVA svarar för telekommunikationsnätet i området.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandeti-
dens 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

Planen föreskriver viss förändring av fastighetsgränser och servitut. 
Fastighetsbildning sker efter ansökan hos lantmäteriet. Exploatören/
berörda fastighetsägare ska initiera och bekosta regleringen av fastig-
hetsgränser.
Befintligt servitut som nyttjas av Vickleby 1:31 med rätt för utfart 
över fastigheten Vickleby 1:27 flyttas norr ut, intill- och längs fastig-
hetsgränsen med Stora Vickleby 3:28.  Bredden av nytt servitut skall 
överensstämma med plankartans y-område. Detta regleras i exploate-
ringsavtalet. 
Tillgängligheten till Stora Vickleby 3:14 är säkrat genom ett servitut 
över Stora Vickleby 3:24. Omprövning sker av gemensamhetsanlägg-
ningen Stora Vickleby g:3 inom område Rl.
Delen av Stora Vickleby 3:14 som planen avser till Kultur eller fören-
ingsändamål (R1) övergår till fastigheten Stora vickleby 3:24.

EKoNomISKa fRåGoR
upprättande av detaljplan

Framtagandet av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Vickleby 
1:27 och beräknas kosta ca 140.000 kronor exklusive moms. Plankost-
nader regleras slutligen i och med planens antagande. 

Infrastruktur
Planen kommer inte att innebära någon förändring på vatten och avlopp.
Eventuell nytillkommande byggnader skall om så är aktuellt anslutas till 
kommunens VA-nät.

tEKNISKa fRåGoR
tekniska utredningar

Planens syfte och huvuddrag  innebär framför allt en ändring av 
beteckningen och användningen. De nya tillåtna byggrätterna anses inte 
innebära någon teknisk förändring. 
Eventuella tillkommande utredningar bekostas av exploatören.

Va
Planen kommer inte innebära någon förändring på vatten och avlopp.
Eventuell nytillkommande byggnader skall om så är aktuellt anslutas till
kommunens VA-nät.
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mEDVERKaNDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Rebecka Olsson, Mörby-
långa kommun.

Mörbylånga 2017-09-26

 
Rebecka Olsson Marie-Christine Svensson
Planarkitekt MSA Stadsarkitekt 


