
 

 

 

 

Handlingar till 

Samhällsbyggnadsutskottets 

sammanträde 

den 28 oktober 2020 

 

 

 



Dagordning
 

Beslutsärenden
52 Avslut av planuppdrag - Ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro 3 

53 Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Upplands-Bro kommun 10 

54 Tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble

1:331 m:fl.) 15 

55 Markanvisning av del av Brunna 5:1 för LSS-boende 41 

56 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen 49

 

Rapporter
 

Delegationsbeslut
 

Anmälningar
 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Förlänga samrådet för fördjupade översiktsplaner för Bro och

Kungsängen 94



52 Avslut av planuppdrag - Ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro - KS 15/0368-33 Avslut av planuppdrag - Ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro : Avslut av planuppdrag - Ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Levin 

   

Planavdelningen 

   

Jonas.Levin@upplands-bro.se 

2020-08-27 KS 15/0368  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Avslut av planuppdrag - Ny samlingslokal, 
Svenska kyrkan i Bro 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplanearbetet för ny 

församlingslokal, Svenskan kyrkan i Bro avslutas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2015 KS § 86 att ge tillväxtchefen i 

uppdrag att pröva frågan om en ny samlingslokal för Svenska kyrkan och ny 

inriktning för platsen för värmeverket i Bro centrum genom upprättande av ny 

detaljplan. Ett samrådsförslag arbetades fram som var ute på samråd 2016. 

Tiden efter samrådet har projektet i stort sett varit stillastående på grund av 

osäkerhet att driva projekt från Svenska kyrkans sida. Den 26 augusti 2020 

inkom ordförande i kyrkorådet med begäran om avbrytande av 

detaljplanearbetet med församlingslokalen i Bro, detta efter beslut den 11 juni 

2020 i kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan, Bro församling. I samband med 

detta föreslår planavdelningen att planarbetet avbryts eftersom viljan saknas 

från Svenska kyrkan att fortsätta planarbetet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2020 

  Planuppdrag för ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro, den 27 maj 

2015 

 Brev från ordförande i kyrkorådet, daterat 26 augusti 2020 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret, tidigare Tillväxtkontoret, har av Kommunstyrelsen 

tidigare fått i uppdrag att pröva frågan om ny inriktning för platsen för 

värmeverket i Bro centrum samt utreda möjligheterna att planera för en 

samlingslokal i korsningen Enköpingsvägen/Köpmanvägen. 

Svenska kyrkan hade under en längre tid uppvaktat kommunen med en önskan 

om att få uppföra nya samlingslokaler i närheten av Bro centrum. De lokaler 

som man har idag vid Bro prästgård är för små och svåra att 

tillgänglighetsanpassa. Den 20 februari 2014 lämnade man in en skrivelse 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-08-27 KS 15/0368 

 
 

 

gällande etablering i Bro centrum. I samband med detta lämnades också in en 

förstudie där tre platser föreslogs som lämpliga för en ny församlingsgård. 

Tidigare har diskussioner funnits om att upplåta del av parkeringen i Bro 

centrum för denna användning, men kommunen har tidigare tagit ställning (KS 

5 november 2014 §157) till att detta inte var lämpligt. 

Efter diskussioner med Plan- och exploateringsavdelningen bedömdes att en 

sådan byggnad skulle kunna bli ett välkommet tillskott till bebyggelsen i Bro. 

Platsen som studerades för den nya församlingslokalen ligger strax söder om 

fjärrvärmeverket som E-ON driver i Bro centrum. Genom kraftvärmeverket vid 

Höbytorp kommer verksamheten i Bro centrum att upphöra och värmepannan 

att rivas. Det ansågs därför viktigt att diskutera förutsättningarna för en 

framtida utveckling även av denna del av Bro centrum. Marken för 

fjärrvärmepannan ägs av Upplands-Bro hus som medverkat i planarbetet med 

församlingslokalen samt diskussioner om framtiden för den plats där 

fjärrvärmepannan står. 

Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2015 KS § 86 att ge tillväxtchefen i 

uppdrag att pröva frågan om en ny samlingslokal för Svenska kyrkan och ny 

inriktning för platsen för värmeverket i Bro centrum genom upprättande av 

detaljplanen. 

Ett samrådsförslag arbetades fram och där det föreslogs att uppföra en 

församlingslokal söder om fjärrvärmepannan vid korsningen 

Enköpingsvägen/Köpmanvägen. Förslaget var ute på samråd 2016. Tiden 

efteråt samrådet präglades av oklarheter från Svenska kyrkan kring deras vilja 

inom projektet. Det fanns interna stridigheter inom Svenska kyrkan huruvida 

planprojektet skulle drivas. Detta ledde till att arbetet med planarbetet 

avstannade och projektet har legat vilande i princip sen dess.  

Den 26 augusti 2020 inkom ordförande i kyrkorådet med begäran om 

avbrytande av detaljplanearbetet med församlingslokalen i Bro. Detta efter 

beslut den 11 juni 2020 i kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan, Bro församling. 

Planavdelningen har noterat detta och föreslår att projekt avbryts genom denna 

tjänsteskrivelse. 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser  
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Linda Edgren  

Tf Samhällbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

 

 

Bilagor 

1. Brev, begäran om avbrytande av detaljplanearbetet, Församlingslokal i Bro, 

den 26 augusti 2020 

2. Planuppdrag för ny samlingslokal, Svenska kyrkan i Bro, den 27 maj 2015 

Beslut sänds till 

 Svenska kyrkan i Bro 
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   2020-08-24 

 

Till Upplands-Bro kommun, samhällsbyggnadskontoret, Jonas Levin 

 

Begäran om avbrytande av detaljplanearbete, Församlingslokal i Bro  

Den 11 juni 2020 beslutade kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan, Bro församling (org. 

nr 252004-2389) att avsluta projektet med byggnation av nya församlingslokaler vid 

Bro Centrum. Se bilaga (utdrag ur kyrkofullmäktigeprotokoll). 

 

Bakgrunden till beslutet är att kostnaderna skulle bli högre än vad som tidigare 

beräknats. 

 

Vi ber därför att kommunen avbryter och avslutar arbetet med detaljplanen 

Församlingslokal för Svenska kyrkan i Bro (Del av Bro-Råby 3:128 m.fl.) 

För planuppdraget se kommunens diarienummer 2014-000139. 

 

För frågor, kontakta Bro församlingsexpedition, tel: 08 - 584 808 80, E-post: 

bro.forsamling@svenskakyrkan.se  
 

 

Bro den 24 augusti 2020 

För Svenska kyrkan, Bro  

 

………………………………… 

 

Ordförande i kyrkorådet 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2020-10-08 KS 19/0580  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Riktlinjer för planprioritering och planprocessen 
för detaljplaner i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna riktlinjer för planprioritering 

enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen fick den 22 oktober 2019 i uppdrag att arbeta fram 

förslag till riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i 

Upplands-Bro kommun. 

Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet behandlades den 16 september. 

I denna tjänsteskrivelse förtydligas hur Upplands-Bro kommun prioriterar 

mellan de detaljplaner planavdelningen och samhällsbyggnadskontoret arbetar 

med. 

Prioritering av planprojekt: 

Detaljplanerna delas in i fyra grupper: Prio 1, 2, 3 och 4 där prio 1 är de 

viktigaste planerna som det läggs mest resurser på. Det är 

samhällsbyggnadsutskottet (SBU) som beslutar om vilka projekt som hamnar 

under vilken kategori. 

Redovisning av planprojekt: 

I den lista där planprojekten kategoriseras läggs också in annan information om 

planerna, såsom huvuddragen i projekten och tidplan. 

Aktualisering av prioritering och redovisning: 

Planprioriteringen aktualiseras varje tertial. Vid dessa tillfällen uppdateras 

också informationen om hur varje plan ligger till. Ambitionen är att göra så få 

förändringar som möjligt i prioriteringen men om det av någon anledning blir 

aktuellt är det vid aktualiseringstillfällena det görs. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020 

 Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet. Beslut i KS SBU § 47, 

den 16 september 2020. 
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 Aktualisering av planprioritering. Beslut i KS SBU §45, den 16 

september 2020 

 Socialdemokraternas skrivelse den 22 oktober, 2019 

 Riktlinjer för planprioritering och planprocessen i Upplands-Bro 

kommun. Beslut i KS SBU §51, den 22 oktober 2019. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadschefen fick den 22 oktober 2019 i uppdrag att arbeta fram 

förslag till riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i 

Upplands-Bro kommun. 

Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet behandlades den 16 september. 

I denna tjänsteskrivelse förtydligas hur Upplands-Bro kommun prioriterar 

mellan de detaljplaner planavdelningen och Samhällsbyggnadskontoret arbetar 

med. 

Riktlinjer för planprioritering: 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. 

Prioritering av planprojekt: 

De detaljplaner som kontoret arbetar med delas in i fyra grupper: Prio 1, 2, 3 

och 4. Innebörden i de olika kategorierna redovisas i följande punktlista: 

 Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser 

främst ska koncentreras till. Dessa planer ger möjlighet att utveckla 

kommunen och näringslivet. De ger också förutsättningar för satsningar 

i offentlig service. Det är också en viktig förutsättning att ge högsta 

prioritet åt planer som förväntas vara möjliga att genomföra under 

nuvarande mandatperiod. 

 Prioritet 2A: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas 

aktivt, men med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån 

tillgängliga resurser. 
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 Prioritet 2B: Dessa planer handläggs också aktivt, men är oftast av en 

mer administrativ karaktär som gör att de varken är lika tidskritiska 

eller lika resurskrävande som de planer som har högre prioritet. 

 Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och 

får stå tillbaka vid tillfällen av resursbrist eller så kan de av olika 

anledningar vila i väntan på besked, utan vilka arbetet inte kan komma 

vidare. 

 Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt då förutsättningarna 

ändrats och de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Det är samhällsbyggnadsutskottet (SBU) som beslutar om vilka projekt som 

hamnar under vilken kategori utifrån hur väl de hjälper till att uppfylla 

kommunens övergripande målsättningar. 

Redovisning av planprojekt: 

Prioriteringen av planerna görs i en lista där alla de planprojekt som 

planavdelningen arbetar med är uppskrivna. I planlistan läggs också annan 

information in om detaljplanerna, såsom huvuddragen i projekten och tidplan i 

form av en uppskattning om när nästa möjliga politiska beslut kan tas. På så 

sätt finns en överskådlig sammanställning över vilka planuppdrag 

Samhällsbyggnadskontoret har och det huvudsakliga innehållet i dessa. I 

planlistan finns också en lista över förfrågningar om nya planprojekt. 

Aktualisering av prioritering och redovisning: 

Planprioriteringen aktualiseras varje tertial. Vid dessa tillfällen uppdateras 

också informationen om hur varje plan ligger till tidsmässigt i planlistan. På det 

sättet finns en möjlighet att följa upp hur arbetet går. Ambitionen är att göra så 

få förändringar som möjligt i själva prioriteringen, men i alla projekt kan 

förutsättningar förändras. Om det skulle ske förändringar som gör att ett 

projekt inte längre är aktuellt för en särskild kategori är det vid 

aktualiseringstillfällena som förändringar kan göras. Det är också vid dessa 

tillfällen som eventuella nya uppdrag kan få sin prioritering. 

 

Barnperspektiv 

Nyttan med att ha en planprioritering är att kontorets resurser kan användas 

mest effektivt om det är tydligt vilka uppdrag som är viktigast.  

Ambitionen är att de uppdrag som får högst prioritet ska avspegla de projekt 

som har högst allmännytta. Där är möjligheten att skapa goda livsmiljöer för 

barn och ungdomar av stor betydelse liksom att skapa goda förutsättningar för 

kommunens möjligheter att erbjuda god offentlig service i form av förskolor, 

skolor samt kultur- och fritidsaktiviteter.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 

1. Socialdemokraternas skrivelse den 22 oktober, 2019 
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Socialdemokraterna väcker följande ärende på Samhällsbyggnadsutskottets möte 
den 22 oktober 2019. 
 

 

 

Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för 
detaljplaner i Upplands-Bro kommun 
 

För att klargöra hur prioritering av inkomna ansökningar om planändring eller 
ny detaljplan ska gå till, vad kriterierna för prioritering av planarbete bygger på 
samt klargöra när Samhällsbyggnadsutskottet/Kommunstyrelsen ska fatta beslut 
i planprocessen behöver riktlinjer arbetas fram. Riktlinjerna som syftar till att 
förenkla handläggningen för förvaltningen samt göra prioriteringen och 
handläggningen av planarbeten mer lättförståelig, likställd och rättssäker. 
 

 

 

Socialdemokraterna yrkar 

Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att arbeta fram förslag till  
Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Upplands-Bro 
kommun 
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Lena Aldenhed 

Exploateringsingenjör 

Mark- och exploateringsavdelningen 

+46 08-581 694 07 

Lena.Aldenhed@upplands-bro.se 

2020-10-08 KS 18/0245  

Kommunstyrelsen 
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Tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-
Brunna handels- och verksamhetsområde 
(Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 

Sammanfattning 

Avtalets syfte är att reglera åtaganden och kostnader för utbyggnad av 

cirkulationsplats i enlighet med antagen detaljplan för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.), nr 1301. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 

 Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 

 Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, 

den 2 februari 2015 

Ärendet 

Parterna har den 2 februari 2015 ingått ett exploateringsavtal. 

Enligt § 11 A) i exploateringsavtalet ansvarar och bekostar bolaget för bland 

annat utbyggnaden av cirkulationsplats, ramper söder om Brunna trafikplats 

samt utbyggnaden av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen 

söder om cirkulationsplatsen. Markområdena framgår av punkterna 3 och 4 i 

bilaga 3 till exploateringsavtalet. 

Med anledning av att cirkulationsplatsen behöver färdigställas tidigare än vad 

som anges i § 14 i exploateringsavtalet har parterna kommit överens om att 

kommunen ska bekosta och ansvara för utbyggnaden av ovanstående arbeten. 

Bolaget ska betala ytterligare 16 405 000 kronor i exploateringsbidrag. 
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För det fall detaljplanen och exploateringsavtalet i dess helhet ersätts av en ny 

detaljplan och ett nytt exploateringsavtal ska parterna i det nya 

exploateringsavtalet att reglera vilka av de kvarvarande åtagandena och 

skyldigheterna i exploateringsavtalet som ska utgå. 

Parterna är överens om att exploateringsavtalet ska ändras på sätt som framgår 

av detta tilläggsavtal. Övriga avtalsvillkor i exploateringsavtalet kvarstår 

oförändrade. 

Barnperspektiv 

Det upprättade förslaget till tillägg till exploateringsavtal bedöms inte ha någon 

påverkan ur ett barnperspektiv.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Ahlstrand Linda Edgren 

Mark- och exploateringschef t.f. samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 

2. Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 

(Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, den 2 februari 2015 

Beslut sänds till 

 Norrboda Exploatering AB 
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Tillägg till Exploateringsavtal 

 

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har träffats mellan: 

(1) Upplands-Bro kommun, org.nr 212000-0100, 196 81, Kungsängen 

(”Kommunen”)  

och 

(2) Norrboda Exploatering AB org.nr 556904-3499, c/o NREP AB Box 7721, 

103 95 Stockholm (”Bolaget”),  

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” gemensamt ”Parterna”. 

 

Bakgrund 

Parterna har den 2 februari 2015 ingått ett exploateringsavtal avseende exploatering 

av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:403. 1:330, 1:3 och Brunna 5:1, 

Kungsängens-Tibble 1:471, Kungsängens-Tibble 1:475 och 1:477 samt 

Kungsängens kyrkby 1:37 (”Exploateringsavtalet”), bilaga 1. Exploateringsavtalet 

reglerar respektive Parts åtagande under genomförandet av detaljplanen för 

Kungängen-Tibble 1:331 m.fl. nr. 1301 (”Detaljplanen”). 

Enligt § 11 A) i Exploateringsavtalet ansvarar och bekostar Bolaget för bl.a. 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 

3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnaden av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom det markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet.  

Med anledning av att rondellen behöver färdigställas tidigare än vad som anges i § 

14 i Exploateringsavtalet har Parterna kommit överens om att Kommunen ska 

bekosta och ansvara för utbyggnaden av ovanstående arbeten och att Bolaget 

istället ska betala ytterligare 16 405 000 kronor i exploateringsbidrag.  

För det fall Detaljplanen och Exploateringsavtalet i dess helhet ersätts av en ny 

detaljplan och ett nytt exploateringsavtal ska parterna i det nya exploateringsavtalet 

att reglera vilka av de kvarvarande åtagandena och skyldigheterna i 

Exploateringsavtalet som ska utgå. 

Parterna är överens om att Exploateringsavtalet ska ändras på sätt som framgår av 

detta avtal. Övriga avtalsvillkor i Exploateringsavtalet kvarstår oförändrade. 
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Ändringar och tillägg till Exploateringsavtalet 

1. Med ändring av § 11 A) i Exploateringsavtalet utgår Bolagets ansvar för 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 

bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet.  

2. Med tillägg av § 11 B) i Exploateringsavtalet ansvarar Kommunen även för 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 

bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet. De allmänna anläggningar inom det markområde som 

framgår av punkten 4 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet kommer att byggas ut 

vid en tidpunkt som bestäms av Kommunen och endast om Kommunen 

bedömer utbyggnaden som lämplig.  

3. Med ändring av § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget till Kommunen betala ett 

exploateringsbidrag om 35 405 000 kr. Delar av detta exploateringsbidrag har 

redan erlagts av Bolaget.  

4. Med tillägg till § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget mot faktura erlägga 

betalning med 16 405 000 kr till Kommunen efter att rondellen inom det 

markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet 

godkänts vid slutbesiktning samt när underfarten på Pettersbergsvägen under 

E18 färdigställts och godkänts vid slutbesiktning samt tagits i bruk av allmän 

trafik. Fakturan ska ha en förfallotid om 30 dagar från att den utställs. I och med 

att angivet belopp enligt denna punkten 4 avser prisläget för juni 2020 ska 

beloppet vid betalning omräknas med senast kända konsumentprisindex 

(1980=100) och indextalet för juni 2020.  

 

Villkor för avtalets giltighet m.m. 

Detta Tilläggsavtal är för sin giltighet beroende av att behörigt organ i Upplands-Bro 

kommun senast 31 oktober 2020 godkänner Tilläggsavtalet genom beslut som 

sedermera vinner laga kraft.     

Ändringar av och tillägg till Tilläggsavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna.                

Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tilläggsavtalet ska avgöras av allmän 

domstol enligt svensk rätt. 

_____________________ 
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Detta Tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit 

var sitt. 

 

Ort: 

Datum: 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

________________________   ________________________ 

Namn:      Namn: 

 

 

Ort: 

Datum: 

Norrboda Exploatering AB 

 ________________________   ________________________ 

Namn:      Namn: 

 

       

 

Bilagor:  1. Exploateringsavtal inkl. bilagor 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Samuel Eketorp 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Samuel.Eketorp@upplands-bro.se 

2020-09-28 KS 20/0657  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Markanvisning av del av Brunna 5:1 för LSS-
boende 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anvisa område i enlighet med 

föredraget markanvisningsavtal till AB Upplands-Brohus.  

Sammanfattning 

Socialnämnden har lämnat önskemål till AB Upplands-Brohus om uppförande 

av LSS-boende. AB Upplands-Brohus har därefter inkommit med begäran om 

markanvisning till Upplands-Bro kommun om område på den kommunala 

gatu- och parkmarksfastigheten Brunna 5:1. Fastigheten omfattar ej 

genomförda områden med kvartersmark för allmänt ändamål vilka kan utgöra 

lämpliga styckningslotter för LSS-boende.   

Beslutsunderlag 

 Kommunens tjänsteskrivelse 2020-09-28 

 AB Upplands-Brohus begäran om markanvisning 2020-06-24 

 Förslag till markanvinsingsavtal 2020-09-28 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är i behov av ytterligare LSS-boende. Socialnämnden 

har yttrat behov av fler boendeplatser till sin LSS-verksamhet. AB Upplands-

Brohus är i egenskap av kommunens allmännyttiga bostadsbolag den aktör som 

skall tillhandahålla denna typ av boenden. AB Upplands-Brohus har svarat på 

denna fråga om utökad kapacitet för LSS-boende med att begära 

markanvisning för lämpligt område inom del av den kommunalt ägda 

fastigheten Brunna 5:1.  

Brunna 5:1 utgörs huvudsakligen av vägar och grönytor i området Brunna 

skog. Fastigheten har också ett antal områden som utgörs av kvartersmark för 

allmänt ändamål. LSS-boende i det allmännyttiga bostadsbolagets regi är ett 

sådant allmänt ändamål som stadsplanens markanvändningsbestämmelse avser.  

Området som mark- och exploateringsavdelningen föreslår markanvisas till AB 

Upplands-Brohus ligger inom ett område av befintlig villabebyggelse och 

marken utgörs idag av en bollplan av låg standard. Området har anslutning till 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-09-28 KS 20/0657 

 
 

 

kommunala vägar och parkering och angöring för verksamhetens behov 

bedöms kunna lösas inom kvartersmarken.  

Planförhållandena medger uppförande av en byggnad i ett plan med en högsta 

byggnadshöjd om 4,4 meter. Största byggnadsarea är inte specificerad. 

Barnperspektiv 

Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra 

situationen på platsen omedelbart. Däremot syftar beslutet i ett längre 

perspektiv till att bereda möjlighet för uppförande av en byggnad på en yta som 

idag försörjer barn och ungas behov av lek och idrott. Mot bakgrund av detta 

innebär beslutet långsiktigt en försämring ur ett barnperspektiv i allmänhet, 

men för barn med funktionsvariationer som växer upp i kommunen så innebär 

en stärkt LSS-kapacitet hos kommunen större chanser att i framtiden kunna bo 

kvar i ett område som de redan har anknytning till. För dessa barn bedöms 

förslaget vara en positiv utveckling  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 
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Postadress: AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen    Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen 
Telefon: 08-5624 8700   E-post: info@ubh.se   Webb: www.ubh.se 

Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

Diarienummer: UBH2020AnHE0583  

  
  

 
Kommunstyrelsen 
Upplands-Bro kommun 
 
  

  
  

Begäran om markanvisning 
 

Härmed inkommer AB Upplands-Brohus med en begäran om en direkt markanvisning avseende 

fastigheten Brunna 5:1. Anledningen till denna begäran är att på fastigheten uppföra ett LSS-

boende i enlighet med socialkontorets beställning. 

 

 

Kungsängen den 24 juni 2020 

 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

 

Ann Hermansson Alm 
Vd 
08-562 487 74 
ann.hermansson@ubh.se 
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Markanvisningsavtal

§ 1 Parter
Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81
Kungsängen, nedan kallad Kommunen

och

AB Upplands-Brohus (organisationsnummer 556094-8613), Box 2070, 19602
Kungsängen, nedan kallad Bolaget

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Par terna och var och
en för Par t.

§ 2 Markanvisning
Det anvisade markområdet, nedan kallat Området, ligger inom del av
fastigheten Brunna 5:1 se bilaga 1. Karta över området. Avsikten är att det är
den markerade kvartersmarken för allmänt ändamål inom stadsplan för Brunna
Skog, nr 7208, som utgör det anvisade området.

Markanvisningen betyder att Bolaget har ensamrätt att förhandla med
Kommunen om förvärv och övriga villkor om exploatering i enlighet med detta
markanvisningsavtal, nedan kallat Avtalet, under en tid av 2 år från och med
att Avtalet undertecknats av Parterna och godkänts enligt villkoret i § 4.

§ 3 Avsiktsförklaring
Parterna ska ti llsammans verka för att Området utvecklas för bebyggelse av
LSS-boende. Som ett led i detta initierar kommunen avstyckning av området
för att låta området bilda självständig fastighet.

Kan fastighetsbildning inte ske för att låta området bilda självständig fastighet
avbryter parterna förhandlingar om förvärv men skall istället uppta
förhandlingar om upplåtelse av området med tomträtt.

§ 4 Kostnader
Bolaget svarar för förrättningskostnader för nybildande av fastighet.
Kommunen betalar kostnaderna i egenskap av att vara sökande i
lantmäteriförrättningen och vidarefakturerar kostnaderna till Bolaget. När
bolaget genom köp inträtt som sakägare i lantmäteriförrättningen överförs
betalningsansvaret för förrättningskostnader till Bolaget.

§ 5 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet vinner giltighet när följande villkor har uppfyllts:
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Behörigt organ i Kommunen godkänner Avtalet senast 2020-10-28 och att 
beslutet sedan vinner laga kraft. Om detta villkor inte uppfylls är Avtalet till 
alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av Parterna.  

§ 6 Detaljplan  
Området regleras idag av befintlig stadsplan för Brunna Skog, nr 7208. 
Området är belagt med bestämmelse om markanvändning ”A”- allmänt 
ändamål. Parterna bedömer att planändring eller förnyad planläggning inte är 
nödvändig för att möjliggöra områdets utveckling för LSS-boende.  
 

§ 7 Kommande avtal 

7.1 Avtal 

Avsikten är att förhandlingarna inom ramen för detta markanvisningsavtal skall 
leda till antingen (1) en överenskommelse om överlåtelse av Området vilken 
manifesteras genom ett köpeavtal, eller om fastighetsbildning inte kan ske (2) 
en överenskommelse om upplåtelse av Området med tomträtt vilken 
manifesteras i tomträttsavtal.  

Nämnda avtal skall vara villkorade av följande:  

 Att beslutet om nyss nämnda avtal godkänns och att godkännandet 
vinner laga kraft 

 Köpeavtal skall vara villkorat av att fastighetsbildning vinner laga kraft 
om köp träffas före dess att fastighetsbildningen genomförts.  

7.2 Köpeskillingens bestämmande 

Till grund för köpeskillingens storlek läggs oberoende 
marknadsvärdeutredning. Värderingspersonen skall inneha auktorisation av 
samhällsbyggarna. Värdeutredningen skall avse områdets marknadsvärde i 
detaljplanerat skick. Värdetidpunkten skall vara satt till samma månad som 
avtal i enlighet med 7.1 ovan träffas.  

§ 8 Återtagande, förlängning och avbrutet projekt 

8.1 Återtagande 

Om Parterna inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelsen 
av marken enligt § 7 äger Kommunen rätt att återta markanvisningen utan 
någon rätt till ersättning för Bolaget.  

Detsamma gäller om Bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen 
eller uppenbart inte avser/förmår att genomföra projektet i den takt eller på det 
sätt som avses. 
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8.2 Förlängning 

Kommunen har möjlighet att ensidigt förnya markanvisningen efter 2 år om 
skäl för detta finns. Bolaget ska inom 2 år från att Parterna undertecknat 
Avtalet skriftligen meddelas om Kommunen förnyar markanvisningen. 

8.3 Avbrutet projekt 

Om utvecklingsarbetet avbryts till följd av politiskt beslut ger detta inte 
Bolaget någon rätt till ersättning eller ny markanvisning från Kommunen.  

§ 9 Överlåtelse av avtal 
Avtalet får inte överlåtas utan Kommunens skriftliga godkännande. 

§ 10 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till Avtalet äger inte giltighet förrän det undertecknats av 
Parterna.  

§ 11 Tvist 

Tvist mellan Parterna med anledning av Avtalet avgörs av allmän domstol.   
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Bilagor 

• Bilaga 1. Karta över området 
• Bilaga 2. Kommunstyrelsens beslut 
 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var 
sitt exemplar. 

För Upplands-Bro kommun 

Kungsängen 2020- 

 För AB Upplands-Brohus 

Ort 2020- 

   

   

   

Fredrik Kjos 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

  

   

   

Ida Texell 

Kommundirektör 

  

   

   

   

Bevittnas  Bevittnas 
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Bilaga 1 – Kartskiss över området 
Område markerat med röd skraffering utgör det markanvisade området. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andréas Silander 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Andreas.Silander@upplands-bro.se 

2020-09-28 KS 20/0658  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra 
delen 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för radhusbebyggelse i Tibbleängen 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunen har sedan tidigare tecknat ett planavtal med Villamarken AB. 

Syftet med markanvisningen är att avyttra kvartersmark inom del av 

fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 samt del av Ekhammar 4:269 till 

Villamarken AB i samband med att detaljplanen för Tibbleängen, nr 0801 

vinner laga kraft och fastighetsbildning är slutförd. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2020 

 Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor den 28 september 

2020 

Ärendet 

Syftet med markanvisningen är att inom ramen för detaljplanen Tibbleängen, 

nr 0801, möjliggöra radhusbebyggelse längs norra delen av Hjortronvägen där 

kommunen är fastighetsägare med cirka 18 bostäder i radhus med 

tillkommande gång- och cykelbana samt ytor för parkering och 

avfallshantering. Målet är att ge Villamarken AB ensamrätt att förhandla med 

Upplands-Bro kommun om framtida köp av dessa byggrätter, för att ge 

möjlighet att utöka och förtäta bostadsbeståndet i Gröna Dalen.  

Planen medger bebyggelse av radhus i två våningar, gemensamhetsytor för 

bostadsparkering, avfallshantering och gång- och cykelbana. 

Barnperspektiv 

Platsen utgörs idag av gräsbevuxen naturmark i ett kuperat landskap. 

Detaljplanen för Tibbleängen kommer medge en utbyggnad av 

bostadsbeståndet för familjebostäder i rad-, par-, kedje- och 

flerbostadshuskaraktär. Planen medger även ytor för aktivitet och lekplats inom 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-09-28 KS 20/0658 

 
 

 

allmän plats i områdets södra del och kommer skapa förutsättningar för en god 

uppväxtmiljö.        

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Ahlstrand Linda Edgren 

Mark- och exploateringschef Tf samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor, den 28 september 

2020 

Beslut sänds till 

 Villamarken AB 
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Markanvisningsavtal

mellan parterna

Upplands-Bro kommun (org. nr 212000-0100), 196 81 Kungsängen,
nedan kallad Kommunen

och

Ängstibble Mark AB, (org. nr 556943-7147), Box 8160, 104 20 Stockholm,
nedan kallad Bolaget

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Par terna och var för
sig för Part.

§ 1 Bakgrund och syfte
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3,
Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. Bolaget är lagfaren ägare till
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470. Del av dessa fastigheter ingår i
planområdet för detaljplanen för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl.) nr. 0801, nedan Detaljplanen.

Enligt förslaget till Detaljplanen kommer del av Kommunens fastigheter i den
norra delen av planområdet (Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble
1:41) att planläggas som kvartersmark för bostadsändamål. Marken är enligt
gällande detaljplan idag planlagd som allmän platsmark.

Det finns ett avtalsförslag till exploateringsavtal mellan parterna som reglerar
respektive parts ansvar vid genomförandet av Detaljplanen, nedan
Exploater ingsavtalet. För att Exploateringsavtalet ska äga giltighet krävs att
det godkänns av behörigt organ i Kommunen och att Detaljplanen vinner laga
kraft.

Beslut avseende Detaljplanen och Exploateringsavtalet avses att fattas vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2020.

Exploateringsavtalets och detta markanvisningsavtals, nedan Avtalet, giltighet
är bl.a. beroende av att Detaljplanen vinner laga kraft.
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I Exploateringsavtalet överlåtes mindre del av Kommunens fastighet 
Ekhammar 4:269 till Bolaget samt all av Bolagets blivande allmän platsmark 
enligt Detaljplanen till Kommunen.  

§ 2 Markanvisning 
Det anvisade markområdet, nedan kallat Markområdet, ligger inom del av 
fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och 
Ekhammar 4:269, se bilaga 1. 
 
Markanvisningen betyder att Bolaget har ensamrätt att förhandla med 
Kommunen om förvärv och övriga villkor om exploatering av Markområdet, 
under en tid av två (2) år från och med att Avtalet äger giltighet enligt § 3 och 
har undertecknats av Parterna. Avtalet innebär inte någon förpliktelse för 
Kommunen att sälja Markområdet eller någon förpliktelse för Bolaget att köpa 
Markområdet.  
 
Kommunen har möjlighet att ensidigt förnya markanvisningen efter 2 år. 
Bolaget ska inom två år från att Parterna Avtalet vunnit giltighet skriftligen 
meddelas om Kommunen förnyar markanvisningen. 
 
Bolaget har tagit del av Kommunens ”Riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal” antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 2. 

§ 3 Villkor för Avtalets giltighet 
Avtalet vinner giltighet när följande villkor uppfyllts: 

a) Behörigt organ i Kommunen godkänner Avtalet senast 2020-10-31 och 
att beslutet sedan vinner laga kraft. 

b) Detaljplanen antas av behörigt beslutsorgan i Upplands-Bro kommun 
senast 2020-10-31, genom beslut som sedermera vinner laga kraft. 

c) Exploateringsavtalet godkännes av behörigt beslutsorgan i Upplands-
Bro kommun senast 2020-10-31, genom beslut som sedermera vinner 
laga kraft 

Om ovanstående villkor inte uppfylls eller om planarbetet avbryts, är Avtalet 
till alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av 
Parterna.  

§ 4 Avsiktsförklaringar/mål 
Parterna ska tillsammans verka för att Markområdet bebyggs i enlighet med de 
förutsättningar som anges i Exploateringsavtalet (inklusive bilagor) och 
Detaljplanen (inklusive planbeskrivning samt där tillhörande planhandlingar, 
bland annat gestaltningsprogram och dagvattenutredning). 
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§ 5 Grundläggande och projektspecifika villkor 
De grundläggande och projektspecifika villkoren framgår av Detaljplanen och 
de planhandlingar som finns redovisade i planbeskrivningen och i 
Exploateringsavtalet och dess bilagor. Parterna är överens om att de 
förutsättningar som beskrivs i ovanstående handlingar ska vara styrande för 
exploateringen av Markområdet.  
 
Parterna ska i ett kommande marköverlåtelseavtal även reglera frågor för 
plangenomförandet och bestämma villkoren för parternas ansvar för 
utbyggnaden av kvartersmark inom Detaljplanen och respektive parts ansvar 
för utbyggnaden och kostnaderna för Detaljplanens allmänna anläggningar.  
Parterna ska även komma överens om kostnadsfördelningen av Kommunens 
eventuella kostnader för framtagande av Detaljplanen. Följande principer ska 
gälla. 
 
Om marköverlåtelse sker så kommer Bolaget att äga 100% av kvartersmarken 
inom Detaljplaneområdet. Bolaget ska därmed betala 100% av kostnaderna för 
utbyggnaden av de allmänna anläggningarna samt 100% av kostnaderna för 
framtagande av Detaljplanen. 
 
Om marköverlåtelse sker så är det Kommunens avsikt att Bolaget att även 
övertar ansvaret för att bygga ut de allmänna anläggningarna norr om 
Hjortronvägen och utegymmet och lekplatsen söder om Hjortronvägen inom 
planområdet.  
 
Utbyggnaden av VA-anläggningen inom Detaljplanens område samt 
ombyggnad av Hjortronvägen ansvarar Kommunen för enligt 
Exploateringsavtalet. Bolaget kommer inte att överta ansvaret för utbyggnaden 
av dessa allmänna anläggningar.  
 
Bolaget ansvar för att utbyggnad av kvartersmarken inom Detaljplanen sker i 
enlighet med framtaget gestaltningsprogram.  

§ 6 Övriga ingångna avtal 
Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB, som är 
moderbolag till Bolaget, har tidigare ingått ett planavtal den 25 november 
2014.  

§ 7 Ekonomi och markföroreningar 
Kommunen åtar sig att, inom tolv (12) månader från att Avtalet vunnit 
giltighet, utreda förekomsten av markföroreningar inom Markområdet i den 
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omfattning som krävs för att säkerställa att marken ska kunna användas enligt 
ändamålet i Detaljplanen.  
 
Kommunen har tagit fram en värdering över Markområdet (NAI SVEFA, 
daterad 2020-09-16, se bilaga 2). Marknadspriset vid en försäljning av 
Markområdet bedöms i värderingen till 6 150 kronor per m2 BTA. Det 
bedömda värdet förutsätter dock att det inte tillkommer några 
exploateringskostnader utom kvartersmark. Inför marköverlåtelsen kommer 
värderingen att uppdateras. Parterna är införstådda med kostnaden att ta bort 
befintlig bullervall på Markområdet inte har beaktats i värderingen och att 
denna omständighet kan påverka det bedömda värdet. Kommunen förbinder sig 
inte genom Avtalet att sälja Markområdet för det pris som värderingen utvisar.  
 
Den som förvärvar Markområdet ska ersätta Kommunens kostnader för 
försäljningen.  

§ 8 Återtagande m.m. 
Återtagande 
Om Parterna inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelsen 
av Markområdet äger Kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon 
rätt till ersättning för Bolaget. Detsamma gäller om Bolaget väljer att avstå från 
att utnyttja markanvisningen eller uppenbart inte avser/förmår att genomföra 
projektet i den takt eller på det sätt som avses i § 26 i Exploateringsavtalet. 
 
Meddelande om återtagen markanvisning ska ske skriftligen. Om Kommunen 
återtar markanvisningen har Kommunen rätt att genast anvisa Markområdet till 
annan intressent.  
 
Avbrutet projekt 
Skulle Detaljplaneprocessen avbrytas till följd av myndighetsbeslut, 
kommunalt beslut eller liknande eller andra åtgärder utom parternas kontroll 
eller återtas markanvisningen ger detta inte Bolaget rätten till en ny 
markanvisning.   
 
Ekonomisk risk 
Bolaget står själv sin ekonomiska risk för planeringen och projektering inom 
ramen för Avtalet. Förfallen markanvisning enligt eller återtagen 
markanvisning eller avbrutet projekt enligt ger inte Bolaget rätt att erhålla 
ersättning för nedlagda kostnader av vad slag det må vara. 
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§ 9 Tvist 
Tvist mellan kommunen och Bolaget med anledning av Avtalet avgörs av 
allmän domstol. 

§ 10 Överlåtelse av Avtalet 
Avtalet får inte överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga 
medgivande. 

______________________ 
 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var 
sitt exemplar. 
 
 
För Upplands-Bro kommun 
Kungsängen 2020- 

 För Ängstibble Mark AB 
Stockholm 2020- 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Del av Upplands-Bro Tibble 1:3 och del av 

Upplands-Bro Ekhammar 4:269 (förhands-

värde vid ny detaljplan) 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Innehållsförteckning 

1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 5 

3. Marknadsförutsättningar ___________________________________________________________ 7 

4. Värdering ______________________________________________________________________ 16 

5. Värdering – mark för bostäder, gruppbebyggda småhus _________________________________ 16 

7. Slutsatser _____________________________________________________________________ 23 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs byggrätter vid ny detaljplan (förhandsvärde) för bostadsbyggrätter inom del av 

Upplands-Bro Tibble 1:3 och del av Ekhammar 4:269.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro kommun, genom Charlotte Ahlstrand. 

Syfte 

Värderingen avser att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde såsom förhandsvärde för bostadsbygg-

rätter vid lagakraftvunnen detaljplan i syfte att i första hand utgöra underlag inför markanvisning och försälj-

ning. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-09-16. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 

två och tre nedan.   

Uppdraget kommer att utföras i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som 

ingår i RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmark-

naden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.  

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringsli-

vet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer 

att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ 

effekt och dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer fre-

kvent under rådande förhållande. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda och 

såldes inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).   

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Särskilda förutsättningar 

Värdebedömningen förutsätter vidare att det finns en lagakraftvunnen detaljplan för i värderingen berörda 

ändamål.   

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 

avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Några uppgifter avseende eventuella saneringskostnader, extraordinära grundläggningskostnader eller dylikt 

har inte erhållits från uppdragsgivaren, och därmed inte heller beaktats i värderingen.   

I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten 

av och för ekonomin i en exploatering. 
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Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes i september 2020 av Jimmie Nordensky, Svefa. Härutöver har föl-

jande material och information inhämtats som värderingsunderlag: 

• Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor. 

• Uppdragsgivarens uppgifter avseende värderingsobjektets byggrätt. 

• Detaljplan inklusive planbeskrivning (antagandehandlingar). 

• Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt. 

2. Värderingsobjekt 

Värderingsobjekt  
Värderingsobjektet är beläget i Upplands Bro kommun i området Tibbleängen och utgörs av bostadsbyggrät-

ter inom del av Upplands-Bro Tibble 1:3 och del av Ekhammar 4:269. Se vidare berörda delområde under 

avsnitt 2, planförhållande. Fastigheten ligger öster om Tibble torg och söder om Hjortronvägen. Allmänna 

kommunikationer finns i form av buss med närmaste station Tibble torg, ca 150 meter bort. Närmaste område 

med större service och spårbunden kommunikation återfinns vid Kungsängen centrum och pendeltågsstat-

ion, ca 1,5 kilometer öster om värderingsobjektet. 

    

Del av Tibble 1:3 rödmarkerat och del av Ekhammar 4:269 med blå kontur. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare framgår av bifogat fastighetsdatautdrag. 

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 

bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms och förutsätts ej ha någon inver-

kan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värde-

ringsobjektet.  
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Planförhållanden 

Ny detaljplan är under framtagande och är uppe för antagande. Enligt planbeskrivningen (antagandehandling) 

är syftet att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus i två plan och cirka 

110–120 lägenheter i flerbostadshus i 3-4 plan i enlighet med Översiktsplan 2010. 

Berörd del av planområde utgörs av det röda respektive blåmarkerade området som planeras för rad- 

respektive kedjehus.  

För rödmarkerat område norr om Hjortronvägen medges radhusbebyggelse. Inom blåmarkerat område 

medges kedjehus- eller parhus. Vid bebyggelse av parhus får tillbyggnad enbard ske i form av carport eller 

liknande om högsta höjd 3,5 meter samt minst 6 meter mellan parhusen. För kedjehus tillåts carport som 

sammanhängande bebyggelse om högst 3,5 meter samt minst 4,5 meter mellan parhusen. 

 

 

 

Urklipp ur plankarta (antagandehandling) 

  



56 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen - KS 20/0658-1 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen : Bilaga 2 Värdeutlåtande Svefa

2020-09-16 Ordernummer: 174 401    

Del av Upplands-Bro Tibble 1:3 och del av Ekhammar 4:269. 

 

7 (23) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Projektbeskrivning och planerad bebyggelse 
Utifrån information i planbeskrivningen uppges berörd del av planområdet för radhusbebyggelse inrymma ca 

18 radhus. För berörd del som avser möjliggörs ett mindre antal kedje-, eller parhus. 

 
Illustration bebyggelse. 

3. Marknadsförutsättningar 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av corona-virusets påverkan på såväl 

ekonomi som samhället i stort har det noterats en tydlig konjunkturnedgång, i Sverige och internationellt. 

Trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång av svensk BNP med hela 

8,3% under Q2 (jämfört med Q1, då BNP något överraskande ökade med 0,1% p.g.a. en stark export).  

Den kan noteras att konjunkturnedgången i Sverige dämpats något av de ekonomiska/politiska insatser som 

genomförts och Sverige har, åtminstone hittills, klarat de ekonomiska konsekvenserna av Corona-viruset 

relativt väl (sannolikt p.g.a. en mindre långtgående ”nedstängning” av samhället). 

BNP väntas öka under Q3/Q4, med ca 2,0% per kvartal. Konjunkturinstitutets prognos ligger på -4,8% för 

2020 och +3,4% för 2021, dock förutsatt fortsatta ekonomiska/politiska stimulanser och att det inte kommer 

en ”andra våg” under hösten. Det finns mycket som talar för att Sverige nu gått ”från kris till återhämtning”, 

men det väntas dröja till såväl svensk som internationell ekonomi är tillbaka på motsvarande nivå som innan 

Corona-pandemin, och återhämtningen vilar ännu på relativt svag grund.  
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Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-/sjukvård. 

De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig 

sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspo-

litiken framöver (och detta utan Corona-virusets påverkan på investeringsbehovet).  

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av Corona-pandemin och den rådande lågkon-

junkturen, främst genom att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu 

inte varit aktuell (senast i juli-20 lämnades den oförändrad på 0%). Nyttan av en sänkning torde emellertid 

vara relativt begränsad (någon negativ effekt av Riksbankens senaste höjning, 25 punkter i dec-19, fick inte 

några direkta negativa konsekvenser). Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms 

någon höjning av reporäntan inte vara att vänta förrän 2023.  

Vad gäller inflationen ligger prognosen på ca 0,5% för 2020 respektive 1,1% för 2021. 

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på arbets-

marknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Arbetslösheten väntas – trots omfat-

tande statliga stödåtgärder – stiga till 9,4% under 2020 respektive 11,0% under 2021 (att jämföra med 6,9% 

under 2019). Vidare väntas Corona-pandemin påskynda den pågående strukturomvandlingen av näringslivet 

och arbetsmarknaden, något som medför att ett stort antal arbetstillfällen inte kommer tillbaka då konjunktu-

ren återhämtar sig. Särskilt utsikterna för nytillkomna till arbetsmarknaden har försämrats då efterfrågan inom 

områden med viktiga ”ingångsjobb” tydligt minskat (som t.ex. handel, hotell/restaurang). 

För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexi-

bilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad ar-

betskraft är fortsatt en av de stora utmaningarna). På kort sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan 

stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda” bolag att överleva. Samtidigt måste man ha med sig att 

svensk ekonomi är starkt exportberoende, och därför till stor del är beroende av utvecklingen internationellt.   

Fastighetsmarknad 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-

lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-

ella objekt.  

Det har noterats en Corona-relaterad osäkerhet under Q2, med flera uppskjutna, ”pausade” eller t.o.m. av-

brutna transaktioner och projekt, vilket medförde en uppbromsning på investeringsmarknaden. Trots denna 

osäkerhet, i kombination med problem på kreditmarknaden, har investeringsintresset varit relativt stort med 

en transaktionsvolym om ca 78,5 mdkr för H1. Detta kan jämföras med ca 97 mdkr för 2019, men då måste 

beaktas att 2019 utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden. Den relativt höga transaktionsakti-

viteten i juni/juli tyder på en fortsatt god investeringsvilja.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 

och i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila till-

gångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Likaså 

finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter samt kvalitativa kontor.  
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Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 

fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det ut-

ländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden försämrades avsevärt under inledningen av Corona-krisen med sti-

gande kostnader som följd, men det har noterats en återhämtning under sommaren. För institutionellt kapital 

och aktörer med långsiktigt fokus och hög kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid 

investeringar i bostads- och samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som 

fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Det bedöms finnas god underliggande efterfrågan vad gäller mark/byggrätter. Marknaden är emellertid något 

”avvaktande”, särskilt vad gäller bostadsrätter (p.g.a. en osäker utveckling på privatbostadsmarknaden för 

nyproduktion) och kommersiella projekt inom de segment som idag upplevt svagare marknad p.g.a. Corona-

pandemin. Den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning – 

medför att det är av stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Intresset är stort vad gäller byggrätter 

för olika typer av särskilda boende. 

Kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Upplands-Bro uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 29 346 invånare, en ökning med drygt 2,1% 

sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 

tabellen nedan. 

Källa: SCB  

 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Upplands-Bro 23 676 23 984 24 353 24 703 25 287 25 789 26 755 27 614 28 756 29 346

Tillväxt, Upplands-Bro 2,0% 1,3% 1,5% 1,4% 2,4% 2,0% 3,7% 3,2% 4,1% 2,1%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%
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Källa: SCB 

 

Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras an-

delar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer mellan 5–14 år samt 35–44 år är 

markant högre än för riket i övrigt.  

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Upplands-Bro är generellt högre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga ålderska-

tegorier med undantag av ålderskategorierna 30-44 år samt 45-64 år. 

 

Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Upplands-Bro till 6,7% vilket kan jäm-

föras med Stockholms län som har en arbetslöshet om 5,9 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 7,0 

%. 
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Åldersfördelning på befolkningen

Sverige Upplands-Bro

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 186,6 155,4 161,5

25-29 år 256,3 266,4 247,3

30-44 år 342,7 395,3 344,2

45-64 år 392,2 464,8 396,4

65+ år 270,1 298,5 255,1

Totalt 20+ år 322,7 366,5 314,7
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på offentlig förvaltning och försvar. 

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Upplands-

Bro på plats 16 i rankingen för 2019.    

 

Allmänna marknadsförutsättningar bostadsbyggrätter 

Behov 

Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Boverket gör prognoser över 

det framtida bostadsbehovet. I tidigare justering av byggbehovsprognosen beräknas antalet nya bostäder till 

ca 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket räknar med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder som uppstått under åren 2011-

2016 på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.  

Vidare hänvisar boverket till statistik att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Enligt 

SCB påbörjades ca 68 000 bostäder och ca 53 500 bostäder färdigställdes under 2017. Under 2018 har 

byggandet avstannat till följd av marknadsutvecklingen med ca 55 000 påbörjade bostäder som följd. Det är 

främst bostadsrätter och Stockholmsområdet som viker, men även en del mellanstora städer, till exempel 

Uppsala. Under 2019 och 2020 har bostadsbyggandet minskat ytterligare och prognosen är ca 41 500 på-

började bostäder för 2020. Det är en byggtakt som inte är tillräcklig för att fylla behovet av ytterligare 500 000 

bostäder till 2025.  

Boverket menar att behovet är större (trots ett tidigare högt bostadsbyggande) och att nivån borde ligga på i 

snitt 67 000 bostäder varje år fram till 2025. Antalet påbörjade bostadsrätter halverades mellan 2017 och 

2019, medan småhusbyggandet minskade med 20 procent. Antalet hyresrätter är däremot oförändrat, totalt 

sett. 

Efterfrågan 

Boverket anger uttryckligen i sin prognos att "Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan 

kommer att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi 

och en rad andra förhållanden." 

Möjlig efterfrågan framöver påverkas fortsatt av de senaste årens hårdare krav vid kreditgivning (i högre grad 

skuldkvotstak som tillämpas från banker) och införda amorteringskrav vid hög skuldkvot. Med anledning av 

Corona-krisen finns möjlighet för hushållen att skjuta på amorteringskraven. I nuläget med en återgång till 

amortering under augusti 2021.  

Förhållandevis låga bostadsräntor (även på långa löptider) och förväntningar om låg räntebana framöver 

stimulerar efterfrågan.  

Även marknadstron är en viktig faktor, särskilt gällande nyproduktion och investering i markprojekt. Under 

slutet av 2017 skedde ett stort fall i tro på framtiden vad gäller prisutvecklingen på bostäder (vad gäller hus-

hållens förväntningar). Den lägre marknadstron höll i sig under stora delar av 2018 men sedermera har det 

skett en återhämtning och därtill en ökning under 2019 och inledningen av 2020 fram till mars 2020.  

Boprisindikatorn i april 2020 föll kraftigt med 67 punkter vilket är den största förändringen som uppmätts på 

en enskild månad sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan (se nedanstående tabell från SEB:s boprisin-

dikator). Uppdelat på regioner ser vi störst minskning i Stockholm och Skåne. En mycket kraftig återhämtning 

av marknadstron noteras dock under juli och augusti 2020 (med regionalt små skillnader). 
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Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Maj 20 Juni 20 Juli 20 Aug 20 

38 46 42 43 43 45 47 - 20 - 26 - 23 24 40 

Byggrätter 

De senaste årens marknadsutveckling, där relativt höga entreprenadkostnader och den höga takten på plan-

läggningen i kombination med svagare försäljning av nyproducerade lägenheter (jämfört med åren närmast 

före 2018) har begränsat betalningsviljan på mark på flera håll de senaste åren. Detta gäller särskilt i Stor-

stockholm där minskad efterfrågan på byggrätter och minskad möjlig utbyggnadstakt varit störst i de stads-

delar och kranskommuner med stora planerade utvecklingsområden (som till viss del konkurrerar med 

varandra). En reducering av planerat utbud i dessa utvecklingsområden har under 2019 skett för att möta en 

lägre möjlig avsättningstakt. 

Några stora effekter på bostadsmarknaden på grund av Corona-krisen har hittills uteblivit. Det kvarstår dock 

en ökad osäkerhet kring bostadsprojekt för bostadsrätter och vilka ekonomiska konsekvenser vi kan komma 

att se i ett längre perspektiv. Fler planerade projekt framöver bedöms mot bakgrund av ovan komma att 

upplåtas som hyresrätter.  

Exploateringsförutsättningar värderingsobjektet 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Relativt ostört läge.  • Långt ifrån spårbunden kommunikation 
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Intäktsbedömning – Pris på slutprodukten 

Bostadsmarknaden i närområdet 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Upplands-Bro har senaste 12-månadersperioden varit relativt oföränd-

rade med en minskning om -0,4 procent. Sett till den senaste 3-månadersperiden så har priserna ökat ca 0,7 

procent. I närområdet konstateras genomsnittliga prisnivåer det senaste året på ca 28 000 kr/kvm för en 

genomsnittslägenhet om ca 74 kvm med en avgift om ca 691 kr/kvm.  
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Småhusmarknaden i närområdet 

Vad gäller småhusmarknaden i närområdet konstateras genomsnittliga prisnivåer det senaste året på ca 

4 900 000 kr (ca 37 000 kr/kvm) för en genomsnittsvilla/radhus/kedjehus om ca 140 kvm med en genomsnitt-

lig tomtstorlek om ca 742 kvm.  

Tittar man på småhus i brf form har relativt nyproducerade parhus sålts för i genomsnitt ca 3 950 000 kr för 

125 kvm BOA med en avgift om i genomsnitt 450 kr/kvm.  

 

Småhusförsäljningar i närområdet från de 12 senaste månaderna 

Jämförbara projekt, nyproduktion 

I nedanstående tabell redovisas ett urval av nybyggnadsprojekt av flerbostadshus och småhus belägna i 

kommunen, där försäljning mer eller mindre pågår eller nyligen har avslutats. 

 

Källa: Booli pro 

  

Lägenhets-

typ Antal objekt

Medelboa 

(kvm) Boa spann

Medel av avslutspris 

(Tkr)

Medel av avslutspris 

(kr/kvm)

Avslutspris (kr/kvm) 

spann

Medel av årsavgift 

(kr/kvm)

1 rok 33 41 21 - 55 1 427 727 35 186 26 556 - 57 813 769

2 rok 42 61 49 - 72 1 916 607 31 782 22 059 - 45 678 701

3 rok 93 82 67 - 96 2 051 612 24 882 15 407 - 44 000 670

4 rok 30 101 80 - 118 2 493 333 24 784 17 391 - 45 545 665

5 rok 3 121 115 - 135 3 310 000 26 635 19 565 - 37 037 623

Total 201 74 21 - 135 2 005 684 28 027 15 407 - 57 813 691

Namn Område Bostadsutvecklare

Antal 

bostäder 

(st)

Antal 

bostäder 

till salu 

(st)

Antal 

sålda 

bostäder 

(st)

Medelpris 

(kr)

Pris per 

kvadratm

eter 

(kr/m²)

Årsavgift 

(kr/m²/år)

Medelboa

rea (kvm) Säljstart

Tallkronan Upplands-Bro Okänd 22 19 3 3 202 700 29 100 545 110 2020-09-01

Nya Bro, etapp 5 Nya Bro Peab Bostad 10 7 2 4 847 500 36 800 132 2020-04-24

Tallkronan Bro Derome Bostad 22 3 435 000 31 200 515 110 2019-10-29

Skogsgatan Bro Derome Bostad 15 3 334 700 30 900 495 108 2019-05-17

Kungsvyn Kungsängen HSB 76 20 56 2 882 100 41 900 706 69 2018-04-15

Mälarfronten Kungsängen Borätt 54 17 2 953 100 45 600 702 65 2017-09-04

Nya Bro, etapp 4 Upplands-Bro Peab Bostad 10 8 5 080 700 36 700 139 2017-05-08
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4. Värdering  

Värderingsmetoder 

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med no-

terade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt 

ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet 

efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljnings-

omkostnader etc.  

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 

dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 

bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalky-

ler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efter-

liknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om 

byggrättsvärdet i normala fall.  

 

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan be-

dömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerhet och i huvudsak får ses som en 

kontrollmetod. 

5. Värdering – mark för bostäder, gruppbebyggda småhus  

Ortsprisundersökning mark för småhus enligt direkt ortsprismetod 
Efter att ha studerat köp av mark för bostäder bedömer vi att det främst är följande köp/markanvisningar som 

lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. Köpen är redovisade 

exklusive anslutningsavgift för VA och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om inget annat framgår. 

Eventuella extraordinära exploateringskostnader, t.ex. grundförstärkning m.m. är exkluderat i ovanstående 

material alternativt kommenterat särskilt. Köpare är i största utsträckning bygg- och exploateringsföretag 

samt bostadsbolag.  

 

Undersökningen har resulterat i följande jämförelseköp för småhusbyggrätter:  

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & Säl-

jare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 

Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

2209 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för radhus-
bebyggelse inom kv. 11 i utveckl-

ingsområdet Kristineberg. 
  - 1 157 000 

2211 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för radhus-
bebyggelse inom kv. 20 i utveckl-

ingsområdet Kristineberg. 
  - 1 442 857 

2212 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för radhus-
bebyggelse inom kv. 21 i utveckl-

ingsområdet Kristineberg. 
  - 1 100 000 

2214 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 

Markanvisningstävling för bebyg-
gelse av friliggande villor i kv. 16 

inom den nya stadsdelen Kristine-
berg i Vallentuna. 

  - 1 400 000 



56 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen - KS 20/0658-1 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen : Bilaga 2 Värdeutlåtande Svefa

2020-09-16 Ordernummer: 174 401    

Del av Upplands-Bro Tibble 1:3 och del av Ekhammar 4:269. 

 

17 (23) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

2215 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 

Markanvisningstävling för bebyg-
gelse av friliggande villor inom kv. 
17 och 19 inom den nya stadsde-

len Kristineberg i Vallentuna. 

  -  941 000 

3031 Huddinge 
Vårby  

House of Nor-
dic Projektut-
veckling AB 
Huddinge 
kommun 

april-17 

Detaljplan under framtagande fö-
reslås möjliggöra ca 130 bostäder 
i from av friliggande småhus, rad-
hus eller småbostadshus. Plane-
rar att uppföra ca 50 stycken rad-

hus. Pris om 7 900 kr/kvm ljus 
BTA. Område 2. 

  -  7 900 

3032 Huddinge 
Vårby  

Möller & Part-
ners AB 

Huddinge 
kommun 

april-17 

Detaljplan under framtagande fö-
reslås möjliggöra ca 130 bostäder 
i from av friliggande småhus, rad-
hus eller småbostadshus. Plane-
rar att uppföra ca 30 radhus. Pris 
om 12 500 kr/kvm ljus BTA. Om-

råde 1. 

  -  12 500 

4320 Järfälla 
Jakobsberg  

Möller & Part-
ners AB 

Järfälla kom-
mun 

januari-19 

Markanvisningsavtal har tecknats 
mellan Möller & Partners och Jär-
fälla kommun. Den berörda ytan 
består av tre områden med en 

sammanlagd area om 5 800 kvm. 
Bruttoarean är ca 10 850 kvm, 
fördelat på 150-200 lägenheter. 
Upplåtelseform är antingen bo-

stadsrätt i flerbostadshus, hyres-
rätt i flerbostadshus eller bostads-

rätt/äganderätt i radhus. 

  -  9 200 

4322 Stockholm 
Husby  

Veidekke Bo-
stad AB 

Stockholms 
stad 

juni-18 
Markanvisning av ca 50 radhus-
tomter inom ett större markanvis-

ningsområde. 
  50  750 000 

4352 Österåker 
Valsjöskogen  

MA Living och 
Partners AB 
Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 12 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  12  541 667 

4353 Österåker 
Valsjöskogen  

MA Living och 
Partners AB 
Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 9 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  9  611 111 

4354 Österåker 
Valsjöskogen  

Projekt O&K 3 
AB 

Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 16 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  16  500 000 

4355 Österåker 
Valsjöskogen  

Projekt O&K 3 
AB 

Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 7 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  7  500 000 

4368 Järfälla 
Viksjö  

Olof Palmbäck 
AB samt Ek-
holmen Bo-

stad AB 
Järfälla kom-

mun 

februari-
19 

Markanvisning avseende bo-
stadsbebyggelse med ca 5-6 par-
hus, inrymmande ca 10-12 bostä-

der upplåtna med bostadsrätt. 

  10 1 050 000 

4547 Norrtälje 
Rimbo  47 400 

Tranvik AB 
Norrtälje kom-

mun 

februari-
19 

Markanvisningen innefattar rad-
hus upplåtna med äganderätt. 

Samarbete mellan exploatör och 
kommun för att ändra gällande 

detaljplan. 

  32  200 000 

4561 Nacka 
Orminge  

M&P II AB 
Nacka kom-

mun 

septem-
ber-19 

Markanvisningstävling för bo-
stadsbebyggelse med rad-

hus/kedjehus samt förskola. 
  -  9 225 

4750 Nacka 
Norra Skuru  

Innovation 
Properties 

Nacka kom-
mun 

januari-20 Markanvisningstävling för små-
husbebyggelse.  5 000  15 200 
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4757 Järfälla 
Viksjö  

Besqab 
Järfälla kom-

mun 

novem-
ber-19 

Besqab har erhållit markanvisning 
för uppförande av småhusen-

heter, markpris för radhus är pris-
satt till 6 450 kr/kvm ljus BTA, 

markpris för parhus är prissatt till 
7 200 kr/kvm ljus BTA. 

 8 700  6 450 

4759 
Järfälla 
Viksjö 

 
Besqab 

Järfälla kom-
mun 

novem-
ber-19 

Besqab har erhållit markanvisning 
för uppförande av småhusen-

heter, markpris för radhus är pris-
satt till 6 450 kr/kvm ljus BTA, 

markpris för parhus är prissatt till 
7 200 kr/kvm ljus BTA 

 8 700  7 200 

4805 
Österåker 

Valsjöskogen 
etapp 1 

 

Inkluderande 
Fastigheter 

AB 
Österåkers 
kommun 

septem-
ber-19 

Markanvisningstävling avseende 
6 byggrätter för småhus i kuperad 

terräng. 
  6  518 519 

4808 
Uppsala 
Gunsta 

 

ALM Småa 
bostad 

Uppsala kom-
mun 

oktober-
20 

Markanvisning avseende ca 90 
småhus. Markpriset avser tomter 

för friliggande villor.  
  - 1 100 000 

4809 
Uppsala 
Gunsta 

 

ALM Småa 
bostad 

Uppsala kom-
mun 

oktober-
20 

Markanvisning avseende ca 90 
småhus. Markpriset avser tomter 

för kedje-/och radhus. 
  -  725 000 

 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några mer relevanta jämförelseobjekt: 

 

[4805, Österåker, Valsjöskogen, september 2019] 

Österåkers kommun anordnade en anbudstävling för försäljning av mark avsedd för bostäder inom detalj-

plan Valsjöskogen etapp 1 i Åkersberga under perioden september 2019 till januari 2020. Totalt inkom 2 

anbud varav markanvisningen gick till Inkluderande Fastigheter AB. Anbudsområdet är beläget ca 3 km ös-

ter om Åkersberga Centrum och i anslutning till befintlig småhusbebyggelse i Margretelund. Gällande de-

taljplan medger 6 byggrätter för småhusbebyggelse för berört område. Minsta tomtstorlek är 275 kvm och 

största byggnadsarea för huvudbyggnad är 110 kvm. Gestaltningsprogrammet beskrivs området som ”hus i 

kuperad terräng”. Bebyggelsen skall vara terränganpassad samt sammanhållen med variation. Lokalgatan i 

området, dvs den väg som anges som ”lokalgata” i detaljplan Valsjöskogen etapp 1 är utbyggd. Gatukost-

nadsersättning kommer ej att utkrävas för lokalgatan. Köpeskillingen uppgår till 3 111 113 kr motsvarande 

ca 520 000 kr per småhustomt (värdetidpunkt 1 september 2019).  
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[4757 - 4759, Järfälla, Viksjö, november 2019] 

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Järfälla kommun och Besqab avseende del av fastigheterna 

Viksjö 3:11 och 3:569. Den framtida exploateringen som omfattas av avtalet avser småhusenheter. Markpri-

set är förhandlat till 6 450 kr/kvm ljus BTA för radhus och till 7 200 kr/kvm ljus BTA för parhus. Byggrätten 

uppgår till ca 8 700 kvm ljus BTA. Värdetidpunkt för överenskommet markpris är november 2019. 

  
 

[4808 - 4809, Uppsala, Gunsta, oktober 2020] 

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Uppsala kommun och ALM Småa bostad gällande exploatering 

inom fastigheten Ärnevi 1:28. För området avses två nya detaljplaner tas fram, en för etapp 1 och en för 

etapp 2. Exploateringen avses komma att omfatta ca 90 småhus. Köpeskillingen uppgår till 1 100 000 kr per 

tomt för friliggande hus och 725 000 kr per parhus-/radhustomt (värdetidpunkt oktober 2020). Bolaget skall 

stå för kostnaden för framtagning av detaljplanerna. Gällande kostnader inom allmän platsmark ansvarar och 

bekostar bolaget projektering samt genomförande av de återställande- och anslutningsarbeten som kommer 

att krävas invid markområdet. 

  

[4795, Järfälla kommun, Viksjö, november 2019] 

I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att nya detaljplaner skall upprättas inom det forna kraftled-

ningsstråket i Viksjö. Inkluderande Fastigheter AB har erhållit markanvisning för uppförande av småhusen-

heter i form av radhus och/eller parhus inom vad som benämns som område A och C vid Hummelmoravägen 

inom etapp 1 av kraftledningsstråket. Enligt markanvisningsavtalet anvisas mark inom del av kommunens 

fastigheter Viksjö 3:569 och 6:1. Slutlig byggrätt och avgränsning av området ska bestämmas i samband 

med marköverlåtelseavtalet och därpå följande fastighetsbildning. Överenskommet markpris för bostadsbe-

byggelse är 8 123 kr/kvm ljus BTA. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för området enligt detalj-

planen.  
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[4561, Nacka, Orminge, september 2019] 

Under tredje kvartalet 2019 anordnade Nacka kommun en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 

inom kvarteret Volten, vilket är en del av projektet Kraftledningsstråket. De berörda fastigheterna är del av 

Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83. Byggrätten för området uppgår totalt 9 048 kvm ljus BTA för bostäder i 

rad-/kedjehus (fri upplåtelseform) samt en förskola. Totalt inkom 12 anbud varav den vinnande aktören var 

M&P II AB. Bolaget avser uppföra ca 50 radhus. Markpriset uppgår till 9 225 kr/kvm BTA bostad och 2 000 

kr/kvm skola (markpriset för skola baseras på en fast prissättning).    

   

Slutsats  

Effekterna av krisen till följd av Corona-viruset är svåra att bedöma i detta skede. Hittills har bostadsmark-

naden dock inte sett några stora konsekvenser. Den tidigare klart försämrade marknadstron och något sva-

rare prisutveckling under våren är till stor del återhämtad. Vidare har antalet försålda nyproducerade lägen-

heter ej avstannat på bred front under våren och med en noterad ökning på senare tid.  

Den förhöjda osäkerhet kring framtiden (vad gäller tillväxt och sysselsättning mm.) kvarstår dock och bedöms 

i förlängningen påverka och begränsa nyproduktionsmarknaden negativt i viss mån. Värdet på bostadsbygg-

rätter vars betalningsvilja baseras på förväntningar om framtida intäkter och kostnader bedöms få en negativ 

påverkan av denna osäkerhet. 

Utbudet vad gäller framtagna byggrätter/detaljplaner bedöms ligga kvar på en nivå under behovet (sedan en 

längre tid) och minska framöver. Till detta så har prisbilden på bostadsmark ett utgångsläge med mindre 

spekulativa prisnivåer (i jämförelse med den något överhettade marknaden 2017). Dessa två faktorer bedöms 

stabilisera utbud och efterfrågan vilket i sin tur bedöms stabilisera prispåverkan framöver. 

Ovan redovisat ortsprismaterial uppvisar ett markpris varierande huvudsakligen inom intervallet ca 500 000 

– 1 400 000 kr per småhustomt. Objekten uppvisar en relativt stor geografisk spridning.  
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Ett objekt som bedöms ha en hög jämförbarhet med värderingsobjektet är markanvisningen i Valsjöskogen i 

Österåkers kommun beaktat dess avstånd till handel, service och kommunikationsmöjligheter samt det fak-

tum att likt värderingsobjektet ansvarar och bekostar exploatören ej för utbyggnaden av lokalgator inom plan-

området. Dock skall beaktan tas till att terrängen för objektet till skillnad från värderingsobjektet avser relativt 

kuperad terräng vilket torde ha påverkat betalningsviljan för objektet i negativ värderiktning.  

I övrigt görs jämförelser med köpen belägna yttre stadsdelar i Stockholms kommun köp belägna yttre delar 

av Stockholms län. Väl jämförbara med värderingsobjektet bedöms ortspriserna i Järfälla och Österåker m.fl.  

Flera ortspriser är äldre tidsjustering måste göras för dessa. De uppgörelser som skett på senare tid i 

Stockholms talar dock för ett fortsatt gott intresse för denna boendekategori och prisutvecklingen på småhus 

generellt har varit positiv. 

Ett annat objekt av visst intresse är markanvisningen i Järfälla kommun som gjorts upp på en prisnivå om 

6 450 kr/kvm ljus BTA för byggrätten för radhus. I jämförelse med värderingsobjektet bedöms dess belägen-

het som något mer attraktiv. Jämförelseobjektets grundläggningsförhållanden bedöms dock sämre i jämfö-

relse.  

Utifrån jämförelsematerialet i stort bedöms marknadsvärdet för tomter, avsedda för gruppbebyggda småhus 

inom exploateringsområdet som helhet, med ledning av ortsprismaterialet till i huvudsak mellan  

ca 750 000 – 850 000 kr/radhustomt och ca 850 000 – 950 000 kr/kedjehus/parhustomt.  

Med en antagen möjlig byggrätt om ca 130 kvm ljus BTA för radhustomter och ca 145 kvm ljus BTA för 

kedjehustomter motsvarar bedömda värden ca 6 150 resp. 6 200 kr/kvm ljus BTA för radhus- och kedje/par-

hustomterna. Bedömda värden förutsätter att det inte tillkommer några exploateringskostnader utom kvar-

tersmark. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Värdering enligt indirekt ortsprismetod  

Förfarande 

I detta avsnitt redovisas en förenklad exploateringskalkyl för mark med lagakraftvunnen detaljplan utifrån 

redovisad projektbeskrivning i avsnitt 2. I värdebedömningarna beaktas även de exploateringsförutsättningar 

samt den intäktsbedömning – priser på slutprodukten som bedömts under avsnitt 3. 

Utifrån antaganden om intäkter och kostnader kan sedan följande förenklade kalkyl ställas upp: 

 

Resultat indirekt ortsprismetod 

Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett marknadsvärde om ca 800 000 kr per 

radhustomt och ca 900 000 kr/ parhus- och kedjehustomt vilket överensstämmer med i ortsprismetoden 

bedömda marknadsvärdet. Kalkylen är förenklad och skall i första hand ses som en rimlighetskontroll. 

  

Exploateringskalkyl - Tibbleängen

Katergori/Etapp Radhus          Kedjehus/Parhus

+ Marknadsvärde färdigt småhus 4 600 000 4 900 000

Uppskattad snittarea (kvm BTA) 130 145

Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/tomt) -200 000 -250 000

Rivningskostnad (kr/tomt) 0 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -3 050 000 -3 150 000

Marknadsföring/försäljning (kr/tomt inkl. byggnad) -50 000 -50 000

- Summa produktionskostnader (kr/tomt inkl. byggnad) -3 300 000 -3 450 000

= Netto (kr/tomt inkl. byggnad) 1 300 000 1 450 000

- Projektvinst / risk (kr/tomt inkl. byggnad) 455 000 500 250

= Byggrättsvärde (kr/tomt inkl. byggnad) 845 000 949 750

Byggrätt (antal tomter) 1 1

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,5 1,5

Real kalkylränta (%) 3,5% 3,5%

Nuvärde (kr/tomt) 802 502 901 984

Bedömt värde (kr) 802 502 901 984

Bedömt byggrättsvärde (kr/tomt) 802 502 901 984

Byggrättsvärde (kr/kvm ljus BTA) 6 173 6 221
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

7. Slutsatser 

Marknadsvärde (förhandsvärde, byggrätter) 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärden, såsom förhands-

värde av byggrättsvärden vid lagakraftvunnen detaljplan, förutsätt särskilda förutsättningar vid värdetidpunk-

ten 16 september 2020 sammantaget enligt tabell nedan.  

 

För värdebedömningen gäller de särskilda förutsättningar som redovisas under avsnitt 1.  

 

Stockholm 2020-09-16 

 

 

   

Civilingenjör    

Av Samhällsbyggarna    

auktoriserad fastighetsvärderare, MRICS   

    

   

Bilagor 

Bilaga  Bilder 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Byggrätt, ändamål 
Bedömt byggrättsvärde 

Kr/tomt  
Motsvarar byggrätts-

värde i kr/kvm ljus BTA  

   

Radhus  800 000 kr 
6 150  

(ca 130 kvm ljus BTA) 

Parhus/Kedjehus 900 000 kr 
6 200 

(ca 145 kvm ljus BTA) 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 Stockholm 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO EKHAMMAR 4:269 2015-05-19 1989-10-10 14:00 2020-09-15
Nyckel: 010341218
UUID: 909a6a45-648f-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kungsängen
Distrikt: Kungsängen-Västra Ryd
Nr: 215040

ADRESS
Adress

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6597501.6 655502.9
2 6597635.1 655901.8
4 6597313.2 655899.7
6 6597529.8 655459.1
7 6598340.6 655419.8

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO EKHAMMAR 4:405, 4:406, 4:407, 4:408, 4:409, 4:430, 4:432, 4:433, 4:434, 4:441, 4:442, 4:443, 4:444, 4:445, 4:446, 4:507

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 259 206 kvm 259 206 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 1956-08-09

1/1 1960-08-03 60/382

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: VÄG 1972-12-06 72/13055
2 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 1989-10-10 89/10765

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
UTRYMME Last Officialservitut 2002-04-10 0139-01/25.2
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 2013-09-16 0139-13/12.1
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 2015-05-19 0139-13/13.1
VATTEN Last Ledningsratt Senast ändrad: 2019-09-23 0139-91/12.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Officialservitut Senast ändrad: 2008-08-26 0139-91/15.1
UTRYMME Last Officialservitut 1994-11-25 0139-94/20.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1998-08-05

Senast ändrad: 2003-03-12
0139-98/16.1

VÄG Last Avtalsservitut Senast ändrad: 1994-11-25 01-IM5-72/13055.1
GÅNGVÄG MM Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2007-03-12 01-IM5-86/650.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut Senast ändrad: 1997-07-01 01-IM5-89/10765.1
UTRYMME Last Officialservitut 1975-10-02

Senast ändrad: 2009-12-21
01-KUN-438.2

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: EKHAMMAR 1994-06-02

Laga kraft: 1994-06-29
Genomf. start: 1994-06-30
Genomf. slut: 2009-12-31

0139-P94/0602
0139 8901

Byggnadsplan: KUNGSÄNGEN 1968-02-23
Senast ajourföring: 2018-02-05

01-KUN-335

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Anmärkning: FÖRORDNANDE ENL 113 § BYGGNADSLAGEN
Detaljplan: EKHAMMAR(F.D.BARNSTUGAN EKEN) 1992-12-15

Genomf. start: 1993-01-12
Genomf. slut: 2003-12-31

0139-P92/1215
0139 9201

1974-12-04Stadsplan: DEL AV EKHAMMAR 01-KUN-433
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Senast ajourföring: 2019-12-17

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: EKHAMMAR 4:21 M FL(KUNGSÄNGENS NYA IP M M) 2009-05-07

Laga kraft: 2009-05-07
Genomf. start: 2009-05-08
Genomf. slut: 2019-05-07
Registrerad: 2009-08-31

0139-P09/1
0139 0611

Stadsplan 1978-02-03
Senast ajourföring: 2017-05-22

01-KUN-467

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: DEL AV EKHAMMAR(ÖSTRA DELEN) 1980-12-04

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2004-06-23

01-KUN-508

Stadsplan: EKHAMMAR 1984-06-14
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2001-06-21

0139-P84/0614
0139 8004

Detaljplan: EKHAMMAR, DEL AV(FÖRSKOLA)DETALJPLAN 57 2004-01-28
Laga kraft: 2004-02-24
Genomf. start: 2004-02-25
Genomf. slut: 2014-02-24

0139-P04/0128
0139 0307

Detaljplan: EKHAMMAR DP 42 1993-01-26
Genomf. start: 1993-02-20
Genomf. slut: 2008-12-31

0139-P93/0126
0139 9110

Stadsplan: EKHAMMAR 1984-04-17
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1984-10-15

0139-P84/0417
0139 8201-4

Stadsplan: EKHAMMAR 1985-06-25
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1993-02-12

0139-P85/0625
0139 8108

Detaljplan: EKHAMMAR 1990-11-08
Genomf. start: 1990-11-09
Genomf. slut: 1995-12-31
Senast ajourföring: 1993-02-18

0139-P90/1108
0139 8902

Detaljplan: EKHAMMAR, DEL AV, (NORRA KASMO), DETALJPLAN 58 2004-03-03
Laga kraft: 2004-03-30
Genomf. start: 2004-03-31
Genomf. slut: 2014-03-30

0139-P04/0303
0139 0309

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2020-08-10

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Avregistrerad Registrerad: 2018-09-13 L2015:7714

10009200950003

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
141896-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
259206 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Anmärkning: ANDEL FÖR 1/1000 MTL I SAMF MARK(AKT 0139-83/15)

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
1/1000 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1977-05-12 01-KUN-459
Fastighetsreglering 1982-05-27 0139-82/7
Fastighetsreglering 1982-11-22 0139-82/24
Fastighetsreglering 1983-09-21 0139-83/15
Fastighetsreglering 1989-09-25 0139-89/31
Ledningsåtgärd 1991-05-24 0139-91/12
Fastighetsreglering 1992-10-05 0139-91/15
Anläggningsåtgärd 1994-11-25 0139-94/20
Fastighetsreglering 1996-05-23 0139-96/8
Ledningsåtgärd 1998-08-05 0139-98/16
Anläggningsåtgärd 2002-04-10 0139-01/25
Fastighetsreglering 2003-03-11 0139-02/18
Fastighetsreglering 2005-08-09 0139-05/15
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ÅTGÄRDER
Fastighetsreglering 2007-03-12 0139-06/23
Ledningsåtgärd 2013-09-16 0139-13/12
Ledningsåtgärd 2015-05-19 0139-13/13

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-KUNGSÄNGEN EKHAMMAR 4:269 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO EKHAMMAR 1:14, 4:210
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 2019-09-30 2018-11-21 15:02 2020-09-15
Nyckel: 010342556
UUID: 909a6a45-69c9-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kungsängen
Distrikt: Kungsängen-Västra Ryd
Nr: 215040

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2018-06-15 181282
Lantmäteriförrättning pågår 2018-11-27 182246

ADRESS
Adress

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6597246.7 654372.8
2 6597837.4 654934.7

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:337, 1:394, 1:405, 1:653, 1:654

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 952 989 kvm 952 989 kvm 0 kvm
Anmärkning: EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE(AKT 0139-84/3 OCH 0139-06/30)
PREL AREALUPPGIFT(0139-16/36)

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 1971-11-29 Andel: 1/1

1/1 1972-03-22 72/505

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: TELE 1984-03-29 84/3628
2 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: 07/21814
1979-07-25 79/6243

3 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: 07/21815

1982-10-29 82/9209

4 Avtalsservitut: VÄG
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2014-00503988:1

2001-08-21 01/22242

5 Avtalsservitut: Kraftledning 2015-08-05 D-2015-00339967:1
6 Avtalsservitut: Elledning 2017-08-10 D-2017-00333326:1
7 Avtalsservitut: Elledning

Transformator
2017-10-09 D-2017-00519073:1

8 Avtalsservitut: Elledning
Transformator

2017-10-09 D-2017-00519072:1

9 Avtalsservitut: Kraftledning 2018-06-20 D-2018-00312321:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
UTRYMME Last Officialservitut 2002-06-12 0139-02/2.1
TELE (A) Last Ledningsratt 2004-01-08

Senast ändrad: 2019-12-17
0139-03/30.1

TELE (B) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-03/30.2

TELE (C) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-03/30.3

TELE (D) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-03/30.4

2004-01-08TELE (E) Last Ledningsratt 0139-03/30.5



56 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen - KS 20/0658-1 Markanvisningsavtal för Tibbleängen, Norra delen : Bilaga 2 Värdeutlåtande Svefa

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 Sidan 2 av 6
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-09-15 16:41

RÄTTIGHETER
Senast ändrad: 2019-12-17

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.1

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.2

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.3

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.4

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.5

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.6

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.7

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.8

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2019-12-17

0139-09/14.9

EL-LEDNING FÖR
MOTORVÄRMARE

Last Officialservitut 2017-12-19 0139-2017/25.1

VATTEN Last Ledningsratt Senast ändrad: 2019-09-23 0139-91/12.1
AVLOPP Last Ledningsratt Senast ändrad: 2014-12-04 0139-92/9.1
DATAKABEL Last Ledningsratt Senast ändrad: 2014-12-04 0139-92/9.2
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1999-07-21

Senast ändrad: 2017-03-15
0139-99/19.1

VÄG Last Avtalsservitut 2001-08-21
Senast ändrad: 2014-12-04

0139IM-01/22242.1

GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 2004-06-18 0139IM-04/25700.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2014-01-09 01-IM5-79/6243.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2014-01-09 01-IM5-82/9209.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-91/5810.1
VÄG DIKE Last Officialservitut Senast ändrad: 2014-01-09 01-KUN-472.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2015-08-05 D201500339967:1.1
ELLEDNING Last Avtalsservitut 2017-08-10 D201700333326:1.1
ELLEDNING,TRANSFORMA
TOR

Last Avtalsservitut 2017-10-09 D201700519072:1.1

ELLEDNING,TRANSFORMA
TOR

Last Avtalsservitut 2017-10-09 D201700519073:1.1

KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2018-06-20 D201800312321:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: TIBBLEHÖJDEN 1994-05-30

Laga kraft: 1994-06-24
Genomf. start: 1994-06-25
Genomf. slut: 2009-12-31

0139-P94/0530
0139 9102

Detaljplan: TIBBLESKOGEN 1990-12-17
Genomf. start: 1991-01-12
Genomf. slut: 1996-12-31
Senast ajourföring: 2019-05-23

0139-P90/1217
0139 8804

Stadsplan: DEL AV TIBBLEÄNGEN 1976-10-18
Senast ajourföring: 2009-08-31

01-KUN-452

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FÖR ÄLDREBOENDE VID LILLSJÖ BADVÄG 2017-04-26

Laga kraft: 2017-05-23
Genomf. start: 2017-05-24
Genomf. slut: 2027-05-23
Registrerad: 2017-06-13

0139-P2017/6
0139 NR 1607

Detaljplan: DEL AV KUNGSÄNGENS-TIBBLE 19:1, 20:1 OCH 20:2 M
FL(ENBÄRSVÄGEN)

2014-05-07
Laga kraft: 2014-06-04
Genomf. start: 2014-06-05
Genomf. slut: 2024-06-04
Registrerad: 2014-06-27

0139-P14/2
0139 NR 1102

Detaljplan: TIBBLEÄNGEN 1989-05-29
Genomf. start: 1989-06-24
Genomf. slut: 1995-01-01
Senast ajourföring: 2008-12-09

0139-P89/0529

Stadsplan: DEL AV TIBBLEÄNGEN Avregistrerad 1980-12-04
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1990-03-02

01-KUN-513

Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN 1972-06-30
Senast ajourföring: 2018-04-24

01-KUN-399

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Ändring av DP: FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL(NORRBODA-BRUNNA
HANDELS-OCH VERKSAMHETSOMRÅDE)

2016-06-08
Laga kraft: 2016-07-14
Genomf. start: 2016-07-15
Genomf. slut: 2025-03-25
Registrerad: 2017-11-29

0139-P2017/10
0139 Ä1301

Stadsplan: DEL AV TIBBLEÄNGEN(BARNSTUGA) Avregistrerad 1981-04-08
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1990-03-02

01-KUN-523

Byggnadsplan: DEL AV KYRKBYN 2:147 M.FL 1970-11-30
Senast ajourföring: 2014-06-27

01-KUN-372

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
1976-11-16Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN 01-KUN-454
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Senast ajourföring: 1984-02-29

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN(SÖDRA) 1979-05-10

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1984-02-29

01-KUN-487

Detaljplan: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 OCH 1:38, DEL AV 2008-09-25
Laga kraft: 2008-10-24
Genomf. start: 2008-10-25
Genomf. slut: 2013-10-24
Registrerad: 2008-12-09

0139-P08/0925
0139 0701

Stadsplan: DEL AV TIBBLEÄNGEN 1976-03-25
Senast ajourföring: 2014-06-27

01-KUN-447

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN(NORRA) 1979-05-10

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2017-06-13

01-KUN-488

Detaljplan: TIBBLEÄNGEN(TIBBLEHUSET) 2005-10-05
Laga kraft: 2005-11-03
Genomf. start: 2005-11-04
Genomf. slut: 2015-11-03
Registrerad: 2006-02-06
Senast ajourföring: 2014-06-27

0139-P05/1005
0139 NR 0304

Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN 1972-06-30
Senast ajourföring: 2006-02-06

01-KUN-398

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: DEL AV TIBBLEÄNGEN(GYMNASIET) 1981-06-18

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1990-03-02

01-KUN-524

Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN 1974-10-14
Senast ajourföring: 1984-03-02

01-KUN-424

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331, M.FL. 2015-02-11

Laga kraft: 2015-03-12
Genomf. start: 2015-03-13
Genomf. slut: 2025-03-12
Registrerad: 2017-06-08
Senast ajourföring: 2017-11-29

0139-P2017/7
0139 1301

Detaljplan: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:471 OCH 1:338(TIBBLESKOGEN) 2011-09-22
Laga kraft: 2011-10-20
Genomf. start: 2011-10-21
Genomf. slut: 2021-10-20
Registrerad: 2011-12-29
Senast ajourföring: 2018-01-09

0139-P11/3
0139 0901

Stadsplan: TIBBLEHÖJDEN 1974-10-29
Senast ajourföring: 1984-02-29

01-KUN-426

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: DEL AV TIBBLE 1:1, 2:1, 3:1 Avregistrerad 1970-11-30

Senast ajourföring: 1990-03-02
01-KUN-373

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: TIBBLEÄNGEN, DP 15(PANNCENTRAL) 2001-03-22

Laga kraft: 2001-04-17
Genomf. start: 2001-04-18
Genomf. slut: 2016-04-17

0139-P01/0322
0139 0001

Detaljplan: FÖR FÖRSKOLA VID LILLSJÖ BADVÄG(KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3) 2018-03-07
Laga kraft: 2018-04-03
Genomf. start: 2018-04-03
Genomf. slut: 2028-03-07
Registrerad: 2018-04-24

0139-P2018/4
0139 NR 1608

Byggnadsplan: DEL AV TIBBLE 1:1, 2:1, 3:1 1968-08-12
Senast ajourföring: 2014-06-27

01-KUN-344

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Övriga bestämmelser Datum Akt
Fråga väckt om förordnande: FRÅGA VÄCKT OM FÖRORDNANDE ENL 113 §
BYGGNADSLAGEN Avregistrerad

1967-07-12
Senast ajourföring: 1990-01-23

01-IM5-67/2939

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2020-08-10

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Naturreservat: LILLSJÖN-ÖRNÄSSJÖN 2016-12-21
Laga kraft: 2017-05-10
Registrerad: 2017-05-17

0139-P2017/4
01LST KS 15/0300
NVR-ID/ÖVR-ID: 2046109

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
136496-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
952989 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga
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TAXERINGSINFORMATON
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1971-04-22 01-KUN-376
Fastighetsreglering 1972-04-27 01-KUN-394
Fastighetsreglering FIG 2,3 1978-02-09 01-KUN-465
Fastighetsreglering 1978-12-14 01-KUN-478
Fastighetsreglering 1981-04-16 01-KUN-514
Fastighetsreglering 1981-04-23 01-KUN-516
Fastighetsreglering 1983-09-21 0139-83/15
Fastighetsreglering 1984-02-29 0139-84/3
Fastighetsreglering 1990-12-06 0139-90/28
Fastighetsreglering 1992-07-15 0139-92/9
Fastighetsreglering 1993-09-01 0139-93/14
Fastighetsreglering 1993-09-01 0139-93/15
Fastighetsreglering 1995-01-16 0139-94/23
Ledningsåtgärd 1999-07-21 0139-99/19
Fastighetsreglering 2002-02-01 0139-01/16
Anläggningsåtgärd 2002-06-12 0139-02/2
Fastighetsreglering 2007-06-04 0139-06/30
Fastighetsreglering 2007-10-01 0139-06/25
Fastighetsreglering 2009-01-12 0139-08/35
Fastighetsreglering 2014-01-09 0139-13/11
Fastighetsreglering 2014-12-04 0139-14/15
Fastighetsreglering 2016-03-31 0139-15/17
Fastighetsreglering 2016-05-12 0139-16/5
Fastighetsreglering 2017-03-15 0139-16/36
Inställd åtgärd eller förrättning 2017-12-18 0139-2017/36
Fastighetsreglering 2017-12-19 0139-2017/25
Anläggningsåtgärd 2018-10-22 0139-2018/22
Fastighetsreglering 2018-12-28 0139-2018/26
Gränsutmärkning fullföljd 2019-09-30 0139-15/17GU

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-KUNGSÄNGEN TIBBLE 1:3 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:1, 2:1, 3:1
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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