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Dnr 2018/000913 -214 

Ansökan om ny detaljplan för del av Björnhovda 31:1 
m fl Färjestadens industriområde 

Sammanfattning av ärendet 

För att kommunen ska få tillgång till ny industrimark i Färjestadens 

industriområde måste ny detaljplan upprättas.        

Beslutsunderlag 

Avtal, daterat den 25 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Ansöka om planbesked angående ny detaljplan för industriändamål för 

del av Björnhovda 31:1 m fl enligt avtal daterat den 25 maj 2018. 

2. Pengar tas ur exploateringsbudget 2018-2020. En uppskattad kostnad 

samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska överlämnas till 

mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.   

_____ 
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Ansökan om ny detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m 
fl Färjestadens industriområde 

Beskrivning av ärendet 

För att kommunen ska få tillgång till ny industrimark i Färjestadens 

industriområde måste ny detaljplan upprättas.    

Beslutsunderlag 

Avtal, daterat den 25 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2018.    

Överväganden 

Idag äger en privat markägare delar av marken kring Färjestadens 

industriområde, men för att kunna nyttja stora delar av marken för 

industribebyggelse måste infrastruktur byggas. Kommunen har intresse av 

att det finns ledig industrimark tillgänglig, så för att möjliggöra fler 

industritomter i Färjestadens industriområde har ett avtal upprättats mellan 

den privata markägaren och kommunen. Detta avtal innebär att kommunen 

bekostar och bygger nödvändig infrastruktur i utbyte mot byggbar 

industrimark. Avtalet förutsätter att kommunen bekostar en 

detaljplaneändring där bland annat byggnadshöjden justeras uppåt samt att 

ytterligare kvartersmark införs. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansöka om planbesked angående ny detaljplan för industriändamål för 

del av Björnhovda 31:1 m fl enligt avtal daterat den 25 maj 2018. 

2. Pengar tas ur investeringsbudget 2018-2020 ”Färjestadens 

industriområde”. En uppskattad kostnad samt översiktlig tidplan för 

ändring av detaljplanen ska överlämnas till mark-och exploatering innan 

arbetet påbörjas. 

    

Bengt Johanssson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell  

Mark- och exploateringsingenjör 
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Fattat beslut expedieras till: 

Mark- och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), 386 80 Mörbylånga, genom 

dess Kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, å ena sidan och  

Karin Hallgren (590625-2944) samt Stefan Hallgren (540617-2998), 

Björnhovdagatan 21, 386 35 Färjestaden, nedan kallad Markägaren å andra 

sidan träffas följande avtal om exploatering av område inom Färjestadens 

industriområde i Mörbylånga kommun. Området redovisas rödmarkerat på 

bilaga 1. Gällande detaljplaner inom området redovisas i bilaga 2. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

§ 1 Bakgrund 

Idag är inte de gällande byggnadsplanerna genomförda i sin helhet. Nuläget 

för rådande planläge redovisas i bilaga 3. 

Byggnadsplanerna är inte tidsenliga och tillåter inte de krav på byggnadshöjd 

som dagens industribyggnation kräver, samt att gatornas sträckning och 

utbredning bör ändras. Den parkering som planerades i byggnadsplanerna 

anses inte behövas idag. Ett förslag på ändring av byggnadsplanerna 

redovisas i bilaga 4.  

§ 2  Kommunens åtaganden 

Kommunen förbinder sig att 

a) ansöka om ändring av detaljplan enligt bilaga 4. 

b) Efter att ändring av detaljplan vunnit laga kraft detaljprojektera och 

anlägga ”huvudgata”, ”ny gata 4”, ”ny gata 5” samt eventuellt gc-väg 

”vägmark 3” enligt bilaga 4. Påbörjandet av detaljprojektering ska 

påbörjas senast 12 månader efter att detaljplan vunnit laga kraft. 

Tidplan samt fortlöpande lägesrapportering för projektet ska 

översändas till markägaren. 

c) ange anslutningspunkter för vatten, spillvatten och dagvatten för 

samtliga nya tomter som tillkommer i exploateringen. 

d) ansöka om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering. 

e) Överlåta ca 250 kvadratmeter (rödmarkerad i sydvästra hörnet av 

området i bilaga 4) av Björnhovda 25:2 till Markägaren. 
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§ 3 Markägarens åtaganden 

Markägaren förbinder sig att: 

a) Utan ersättning överlåta till Kommunen 19 000 kvadratmeter 

industrimark samt den allmän platsmark som ingår i dennes 

nuvarande markinnehav inom framtida detaljplan. Mark som ska 

överlåtas till kommunen är markerad i bilaga 4. 

Överlåtelsehandlingar upprättas av Kommunen när ny detaljplan 

vunnit laga kraft. 

b) Godkänna att servitut för upplåtelse av gångväg upprättas till förmån 

för Kommunen på grönmarkerad sträcka i bilaga 4. Placering för 

servitut ska ske efter överenskommelse mellan parterna. 

§ 4 Ersättningar 

För exploateringen enligt detta avtal ska kostnadsregleringar utgå enligt 

nedan: 

Kommunen bekostar samtliga kostnader samt överlåter mark enligt § 2. 

Markägaren överlåter mark samt godkänner servitut till Kommunen enligt §3. 

§ 5 Reservationer 

Om förändringar sker i detaljplaneprocessen som ger stora konsekvenser för 

förutsättningarna i detta avtal ska avtalet förhandlas om. Detta ska ske 

skriftligt. 

§ 6 Överlåtelse 

Om Markägaren överlåter hela eller delar av sitt markinnehav som påverkas 

av detta avtal kan både rättigheter och skyldigheter överlåtas till annan part. 

Detta ska godkännas skriftligt av Kommunen.  

§ 7 Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 

rätt och på kommunens hemort. 

§ 8 Giltighet 

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att: 

 Mörbylånga kommunstyrelse beslutar att ansöka om detaljplan 

enligt §2a i detta avtal  

 Ny detaljplan enligt §2a vinner laga kraft. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Karta över berört område i Färjestadens industriområde, 

daterad 2018-04-09 

Bilaga 2 Gällande byggnadsplaner för området: 

a) ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för 

Färjestadens samhälle, fast Björnhovda 1:14, 1:25, Torslunda 

1:20 mfl., Torslunda kommun, Kalmar län” lagakraftvunnen 

1973-05-11, daterad 2018-04-09. 

b) ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för fast. Björnhovda 

25:2, 31:1 m.fl. i Färjestadens samhälle, Mörbylånga kommun, 

Kalmar län” lagakraftvunnen 1981-07-07, daterad 2018-04-09. 

Bilaga 3 Nuläge rådande planläge karta, daterad 2018-04-09 

Bilaga 4 Förslag till detaljplaneändring, daterad 2018-05-25 

Bilaga 5 Återtagande av ansökan om planändring, daterad 2018-05-21 

 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 

sitt. 

 

Mörbylånga den                       den 

För Mörbylånga kommun  För Markägaren 
 

 

.............................................. ............................................. 

Bengt Johansson  Stefan Hallgren 

Mark- och exploateringschef   
 

 

   ............................................. 

   Karin Hallgren 

 

 

 

 

 

   

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

 

.............................................. ............................................. 






















