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§ 35 Dnr 2019/000119  

Ansökan samt överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande Björnhovda 4:12 och 
Björnhovda 4:24 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Inga-Britt Svensson har kommit överens om 

markbyten i samband med genomförande av detaljplan för södra delen av 
Snäckstrandsområdet i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 
fastighetsbestämning, daterad den 15 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning 

och fastighetsbestämning godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar ansökan 

samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 
fastighetsbestämning.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Ansökan samt överenskommelse om 
fastighetsreglering, avstyckning och 
fastighetsbestämning 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Inga-Britt Svensson har kommit överens om 
markbyten i samband med genomförande av detaljplan för södra delen av 
Snäckstrandsområdet i Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning, daterad den 15 februari 2019.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.    

Överväganden 

Överenskommelsen reglerar en del av genomförandet av detaljplan för södra 
delen av Snäckstrandsområdet. Parterna har kommit överens om: 

Mörbylånga kommun överlåter de delar av kommunens fastighet 2:135, som 
i detaljplanen är kvartersmark, till Inga-Britt Svensson, som i gengäld 
överlåter till Mörbylånga kommun den del av fastigheten Björnhovda 4:12, 

del 3 som i detaljplanen är allmän plats. Mörbylånga kommun köper även till 
markreserven Björnhovda 4:12, del 2 och ämnar införliva denna till 
kommunens fastighet Björnhovda 2:135. 

För överlåtelser och köp betalar Mörbylånga kommun 100 000 kronor till 
Inga-Britt Svensson. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning 

och fastighetsbestämning godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar ansökan 
samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning.    

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Fattat beslut expedieras till: 

Inga-Britt Svensson, Solbacka 107, 395 98  Läckeby 
Mark och exploatering 
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