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Exploateringsavtal - Isgärde 6:17 

Beskrivning av ärendet 

Exploateringen avser 6 villatomter i Isgärde. Exploateringsavtalet ska 

godkännas och undertecknas av båda parter innan ny ”Detaljplan för del av 

Isgärde 6:17 med flera, Ottos väg, Mörbylånga kommun” antas av 

kommunen.    

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 28 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2019.    

Överväganden 

Exploateringen avser 6 villatomter i Isgärde på mark som ägs av privat 

exploatör. 

Ny väg, dagvattenanläggning och naturmark ska ingå i en ny 

gemensamhetsanläggning för området. 

Vatten- och spillvattenanläggningen inom exploateringsområdet kommer att 

ingå i kommunalt åtagande. 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen § 

2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.    

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 

Fattat beslut expedieras till: 

Jonas och Maya Börjesson, Isgärde Bygata 20 A, 386 95 Färjestaden 

Erland Börjesson, Isgärde Bygata 27, 386 95 Färjestaden 
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Mellan Mörbylånga kommun (org nr 212000-0704), genom dess kommun-
styrelse, nedan kallad kommunen, å ena sidan och Jonas Börjesson, andel 
19/20 (19740913-2979), och Maya Börjesson, andel 1/20 (19840122-0283),  
Isgärde Bygata 20 A, 386 95 Färjestaden, nedan kallad exploatören, å andra 
sidan, träffas följande avtal om exploatering av fastigheten Isgärde 6:17, i 
Mörbylånga kommun. Området, redovisat i bilaga 1, avser nyuppförande av 
bostadsbebyggelse enligt ”Detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos 
väg, Mörbylånga kommun” som ska fastställas inom nära framtid.  
Kommunen avser att inkludera exploateringsområdet i verksamhetsområde 
för allmän vatten- och spillvattenanläggning. Exploatören ska erlägga 
anslutningsavgift enligt §8. 
Fastigheten Mörbylånga Isgärde 6:17 ägs av exploatören.  
Fastigheten Mörbylånga Isgärde S:1 har följande delägare:  

Isgärde 1:3, Isgärde 4:3, Isgärde 8:6, Isgärde 3:15, Isgärde 7:3, 
Isgärde 3:16, Isgärde 2:1, Isgärde 5:3, Isgärde 3:3, Isgärde 7:23,  
Böle 1:2, Isgärde 8:7, Isgärde 6:17, Isgärde 4:2, Isgärde 7:24. 

Trafikverket är huvudman för närliggande Väg 964. 
 

§ 1 
Exploatören förbinder sig att 
a) inom och i anslutning till exploateringsområdet anlägga: 

• lokalgata och andra allmänna platser inklusive vändplats som ska 
utföras i enlighet med fastställd Detaljplan och bilaga 2 och med 
typsektioner, enligt bilaga 3.Tomrör för eventuell framtida 
gatubelysning ska anordnas i lokalgatan inom exploateringsområdet. 
Toppbeläggning av gator ska ske innan garantibesiktning, enligt § 3. 

• enkel skötselväg till damm för dagvatten. Placering och utformning 
sker i samråd mellan parterna under byggtiden. 

• nya vatten- och spillvattenledningar och dagvattenanläggning, ska 
utföras i enlighet med bilaga 2 och bilaga 3, och med tekniska 
specifikationer enligt bilaga 4.   

Dräneringsledningar och dagvattenledningar får ej inkopplas på 
spillvattenledningar. Dagvatten från gatumark får inte direkt eller 
indirekt avvattnas till kvartersmark. 
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b) Ansluta nya vatten- och spillvattenledningar enligt kommunens 
”Taxefinansiering, VA Fjärrvärme”s anvisningar. Innan inkoppling 
får ske ska godkända vattenprover samt provtryckningsprotokoll, 
med godkända resultat uppvisas. Kommunen ska i god tid (minst en 
vecka innan) kallas till provtryckningar och vattenprovtagningar. 
Med ett avstånd av 0,5 meter utanför varje gräns till framtida 
tomtbildning ska servisventil för vattenledning och spolbrunn på 
spillvattenledning byggas. Denna punkt blir den framtida 
förbindelsepunkten för den friköpta tomten. 

c) Till kommunen med full äganderätt utan ersättning överlåta vatten- 
och spillvattenanläggning efter godkänd garantibesiktning enligt § 3. 
Beträffande servisledningar dock endast delen utanför resp. framtida 
tomtgräns. Till slutbesiktning ska exploatören till kommunen 
överlämna relationsritningar utvisande anläggningarnas slutliga 
utförande. 

d) Till den nybildade gemensamhetsanläggningen med full äganderätt 
utan ersättning överlåta gator och anläggningar enligt § 4.a) efter 
godkänd garantibesiktning enligt §3. Till slutbesiktning ska 
exploatören till den nybildade gemensamhetsanläggningen 
överlämna relationsritningar utvisande anläggningarnas slutliga 
utförande. 

e) Ansvara för att utföra och bekosta reparationer på övriga vägar som 
skadats av exploateringen. Syn ska göras innan arbetena påbörjas och 
exploatören ska kalla till denna. 

f) Ansvara för att kontakta ledningsägare så att bildade fastigheter får 
anslutningar av el och fiber och att samordning av dessa arbeten sker 
med exploatörens egna arbeten. 

g) Gällande bygghandling framgår av ritningsförteckning, bilaga 5. 
Detaljutformning av teknisk infrastruktur, som inte fullständigt 
framgår av dessa ritningar ska ske i samråd mellan exploatören och 
kommunen i samband med byggnation. Exploatören föreslår 
detaljutformning och kommunen ska meddela omgående om denna 
godkänns. 

§ 2 
I § 1.a) angivna anläggningar ska utföras av entreprenör, som godkänts av 
kommunen.  

§ 3 
Kommunen äger rätt att över anläggningsarbetena utföra den kontroll 
kommunen finner lämplig. Kommunens kostnader för kontrollen (ej daglig 
kontroll) framgår av § 8.  
Exploatören ska kalla representanter från kommunen till startmöte innan 
arbetena påbörjas. Representanter för Isgärde S:1 ska kallas och ha möjlighet 
att närvara på startmötet. 
Sedan anläggningen färdigställts ska den av exploatören anmälas för slut-
besiktning omgående. Kommunen ska kallas och ha möjlighet att påtala 
brister.  
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Exploatören ikläder sig garanti för de avtalade arbetenas kontraktsenliga 
beskaffenhet för en tid av två (2) år, räknat från den dag som angives i 
protokoll från slutbesiktning. Exploatören ska under garantitiden (2 år) utan 
dröjsmål åtgärda allvarliga brister och fel. Omedelbart före garantitidens 
utgång ska hållas garantibesiktning, varvid ska uppvisas filmning på de 
spillvattenledningar som kommunen avses ta över. Exploatören kallar till 
garantibesiktning. Kommunen och den nybildade gemensamhets-
anläggningen ska kallas och ha möjlighet att påtala brister. 
Exploatören betalar kostnaderna för samtliga besiktningar. Beträffande 
kontroll, besiktningar och garantiansvar gäller i övrigt tillämpliga delar vad 
som föreskrivits i rekommenderade allmänna bestämmelserna för 
byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader, (AB04/ABT06). 

§4  
Exploatören förbinder sig att:  

a) upprätta en ny gemensamhetsanläggning som hanterar allmän 
platsmark, natur, tomrör för gatubelysning samt dagvattenanläggning 
och tillse att samtliga blivande fastigheter inom exploateringsområdet 
ska ingå i denna.  

b) utan ersättning till den nybildade gemensamhetsanläggningen 
överlåta mark som för områdets ändamålsenliga användning 
erfordras till allmän plats som omfattas av Detaljplanen. 

c) tillse att ledningsrätt bildas för nya kommunala va-ledningar på mark 
som inte ägs av kommunen. 

Exploatören ansöker och bekostar ovanstående lantmäteriförrättningar i 
samband med fastighetsbildning när Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Intill detta är gjort svarar exploatören för samtliga skyldigheter och åtgärder 
som rätteligen skulle åvilat den nya samfälligheten. 
 

d) anordna erforderliga tillstånd för arbeten utanför fastigheten Isgärde 6:17. 

§ 5 
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. 

§ 6 
Exploatören förbinder sig att utföra anläggningsarbetena i sådan takt att 
anläggningarna på ett tillfredsställande sätt kan tjäna bebyggelsen inom 
området. Exploatören förbinder sig att i samband med att 
entreprenadkontrakt tecknas översända tidplan till kommunen, samt kalla 
kommunen till startmöte i samband med att arbetena enl. § 1.a) startar. 
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§ 7 
Efter godkänd slutbesiktning tas normal skötsel av vatten- och spillvattena-
nläggning över av kommunen. Vid onormalt stort underhållsbehov orsakat 
av brister i anläggningen eller exploateringen av området ska exploatören 
under garantitiden utan dröjsmål åtgärda brister och fel eller bekosta dessa 
åtgärder.  
Snöröjning kan utföras av kommunen efter att gator och vägar är belagda 
och om övriga kriterier för kommunal snöröjning är uppfylld. Exploatören 
ansöker om snöröjning till kommunen. 
Om exploatören anordnar gatubelysning kommer inte kommunen att överta 
ägande av denna anläggning.  
Den nybildade gemensamhetsanläggningen tar över driftansvaret av gator 
och anläggningar enligt § 4.a) efter godkänd garantibesiktning. 

§ 8 
För exploatering enligt detta avtal ska kostnadsregleringar utgå enligt nedan: 
Exploatören bekostar samtliga åtgärder under §1.  
Exploatören erlägger till kommunen: 
a) andel i centralanläggningar för vatten- och avloppsverk ska ersättas 

med avgifter enligt: 
För 6 bostadsenheter, Va-taxa 2017-01-01: 
1 x 154 652:- + 5 x 30 930:-, 309 302:- + moms.  
Uppräkning av taxan sker årligen med 12,5%. 

b) Administrationskostnader,       25.000:-  + moms. 
 
c) Kontrollkostnader enligt § 3,       40.000 :-  + moms. 

 
Betalning av a) till c) ovan sker efter godkänd slutbesiktning enligt § 3 av 
arbeten enligt § 1. 
Det åligger exploatören att i köpehandlingar med framtida fastighetsägare 
underrätta om skyldigheten för dessa att till kommunen erlägga 
brukningsavgifter för vatten och spillvatten enligt av kommunen fastställd 
taxa, samt som brukare följa de bestämmelser som framgår av kommunens 
”Allmänna bestämmelser för användandet av Mörbylånga kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning”. 

§ 9 
För detta avtals rätta fullgörande ska exploatören ställa bankgaranti eller 
annan säkerhet, som ska godkännas av kommunen, till ett belopp av 
sjuttiofem tusen kronor (75 000:-) kronor.  Denna garanti gäller till godkänd 
slutbesiktning enligt §3. Efter slutbesiktning nedsätts bankgaranti eller annan 
säkerhet till halva ovanstående belopp till godkänd garantibesiktning enligt 
§3. Garanti ska lämnas innan arbetena påbörjas. 
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§ 10 
Detta avtal får inte utan kommunens, genom kommunstyrelsen, skriftliga 
medgivande överlåtas på annan. 

§ 11 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
rätt och på kommunens hemort. 

§ 12 
Detta avtal är för kommunen bindande endast under förutsättning att 
detaljplanen vunnit laga kraft samt att kommunstyrelsen i Mörbylånga 
kommun godkänner avtalet. 
 
Bilagor: 
1 Karta (Detaljplan), daterad 2019-03-28 
2 Planritning, gata och va, daterad 2019-03-28  
3 Typsektioner, gata och va, daterade 2019-03-28  
4 Tekniska specifikationer, daterade 2019-03-28 
5 Ritningsförteckning, Bygghandling, daterad 2019-03-19 
_____________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Mörbylånga den                   den 
 
För Mörbylånga kommun  För Exploatören  
     
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Jonas Börjesson 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
      
............................................. ............................................. 
Ann Willsund  Maya Börjesson  
Kommundirektör   












