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Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), genom dess kommunstyrelse, 

nedan kallad Kommunen, å ena sidan och Atina Enterprises AB (556876-

8104), C/O Rothschild, Änghyddevägen 6, 181 31 Lidingö, nedan kallad 

Exploatören, å andra sidan, träffas följande avtal om exploatering av 

fastigheterna Isgärde 4:4 mfl i Mörbylånga kommun. Området, avser 

nyuppförande av bostadsbebyggelse och möjliggörande av fritid- och 

kulturändamål enligt ”Detaljplan för Isgärde 4:4 mfl, Mörbylånga 

kommun”, se bilaga daterad 2018-05-24, som ska fastställas inom nära 

framtid.  

Området ligger i verksamhetsområdet för allmän vatten- och 

spillvattenanläggning.  

Annan än kommunen är huvudman för allmän platsmark. En 

samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning avses att bildas för 

ägande av och förvaltande av lokalgata, vändplan och gc-väg.  

Fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 ägs av Exploatören.  

 

§ 1 

Exploatören förbinder sig att 

a) anlägga och bekosta vändplats i slutet på Strandstigen (lokalgatan), 

inom sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Vändplatsen ska anläggas och dimensioneras så att renhållnings-

fordon, spolbil eller annat liknande fordon kan nyttja denna.     

§ 2 

Om Exploatören inte fullgör de arbeten som det åligger honom att ombesörja 

enligt första paragrafen äger kommunen utföra vad som brister, varvid 

Exploatören blir skyldig att bekosta dessa åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-24 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

§ 3  

Exploatören förbinder sig att:  

a) tillse att samtliga blivande och befintliga fastigheter inom 

exploateringsområdet ska ingå i en ny gemensamhetsanläggning som 

hanterar lokalgata, vändplats och gc-väg i exploateringsområdet, 

samt dike inom hela planområdet.  

b) utan ersättning till gemensamhetsanläggning upplåta obebyggd mark 

som för områdets ändamålsenliga användning erfordras till lokalgata,  

vändplats och gc-väg som omfattas av Detaljplanen. 

c) utan ersättning till kommun upplåta rätt för befintliga och nya VA-

ledningar som är anlagda eller ska anläggs i detaljplanen utpekade u-

områden.  

d) utan ersättning upplåta rätt för väg till kommunens tekniska 

anläggning. 

e) utan ersättning upplåta rätt för allmän gång- och cykeltrafik i område 

markerat gcväg enligt detaljplanen. 

Exploatören bekostar ovanstående lantmäteriförrättningar och ansöker om 

dessa inom tre månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  

§ 4 

Kommunen förbinder sig att: 

a) Tillse att ledningsrätt bildas för kommunala va-ledningar inom 

planområdet. 

Kommunen anordnar och bekostar ovanstående lantmäteriåtgärd eller 

förrättning i samband med genomförande av detaljplanen. 

§ 5 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer Kommunen i samråd 

med Exploatören anvisa nya anslutningspunkter för vatten till Isgärde 4:34 

och Isgärde 4:4 utmed detaljplanens utpekade u-områden. Exploatören 

förbinder sig att inom sex månader från tidpunkt då anslutningspunkter 

anvisats koppla ifrån Borgholms kommuns vattenledning och ansluta till 

Mörbylånga kommuns vattenledning. Exploatören bekostar och anlägger nya 

servisledningar inom de egna fastigheterna fram till anvisade 

anslutningspunkter. Ingen anslutningsavgift ska erläggas till Kommunen. 

Detaljplanen medger att ytterligare fastigheter avstyckas/bebyggs. Vid 

ansökan om bygglov på dessa framtida fastigheter anvisas 

anslutningspunkter för vatten och spillvatten och anslutningsavgift faktureras 

enligt för tidpunkten gällande av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Dräneringsledningar och dagvattenledningar får ej inkopplas på 

spillvattenledningar. Dagvatten från gatumark får inte direkt eller indirekt 

avvattnas till kvartersmark. Dagvattenhanteringen inom planområdet ska ske 

genom lokalt omhändertagande (LOD).   
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§ 6 

Detta avtal får inte utan kommunens, genom kommunstyrelsen, skriftliga 

medgivande överlåtas på annan. 

§ 7 

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

rätt och på kommunens hemort. 

§ 8 

Detta avtal är för Kommunen bindande endast under förutsättning att 

detaljplan ”Detaljplan för Isgärde 4:4 mfl, Mörbylånga kommun”, enligt 

bilaga, vunnit laga kraft samt att kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun 

godkänner avtalet. 

 

 

 

 

 

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

sitt. 

 

 

Mörbylånga den                   den 

 

För Mörbylånga kommun  För Atina Enterprises AB  

     

 

 

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

Henrik Yngvesson  Anita Maude Margareta  

    Blomgren Rothschild 

Kommunstyrelsens ordförande VD 

  

 

     

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

Ann Willsund  Peter Michael Rothschild  

Kommundirektör  

 




