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§ 24
Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal förskola (KS 2019.335)

Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna 
avtal och tilläggsavtal avseende fördelningen av värdeminskningen i samband med att 
detaljplanen för Ormsta-Stensta anger Förskola istället för Bostäder inom del av Ormsta 1:35, 
som ägs av Järntorget Bostad AB samt uppdra åt Mark- och Exploateringschef att 
underteckna avtalen.

Ärendebeskrivning
Inom detaljplaneområdet planeras en förskola. Den bästa placeringen är på Järntorgets 
fastighet , Ormsta 1:35, och kommunen ska förvärva mark enligt reglerna i Plan- och 
Bygglagen. En värdering har utförts av Forum Fastighetsekonomi ,år 2017, varvid 
marknadsvärdet för förskola bedömdes till 4.5 miljoner kronor. Enligt praxis, baserat på äldre 
rättsfall som anger att marknadsvärdet till grund för ersättningsberäkningen ska baseras på det 
alternativa användningssätt marken sannolikt hade planlagts för om den inte hade lagts ut som 
kvartersmark för förskola. Bedömningen är att det alternativa användningsområdet är bostäder 
i likhet med detaljplanen i övrigt och marknadsvärdet för detta bedömdes vid samma tillfälle 
av Forum Fastighetsekonomi AB till 17,25 miljoner kronor.
 
Ett avtal har tagits fram mellan följande exploatörer,  Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta 
AB, Fastighets AB Viperincus, Besqab Projektutveckling AB, Bostadsrättsföreningen 
Nyponslingan och Gunnar Stignäs Fastigheter AB (Odalen) och Vallentuna kommun, 
avseende fördelningen av värdeminskningen. Exploatörerna förbinder sig att såsom 
intrångsersättning erlägga ersättning till Järntorget, för den värdeminskning som åsamkas 
Järntorget i anledning av att del av Vallentuna Ormsta 1:35 kommer att tas i anspråk till 
förskola och överlåtas till kommunen.
Kommunens, som också är exploatör, andel av intrångsersättningen enligt värdering är vid 
avtalets tecknande 18,3 %, dvs 1 700 350 kronor, ska erläggas till Järntorget i samband med 
att detaljplanen och köpeavtal om förvärv av del av Ormsta 1:35, vinner laga kraft.  Övriga 
exploatörer erlägger sin del av intrångsersättningen direkt till Järntorget.
 
Kommunen ska förvärva tomt för förskola av Järntorget för 4,5 miljoner kronor. Beslut om att 
förvärva förskoletomten, del av Ormsta 1:35,  samt köpehandlingar upprättas i samband med 
att detaljplanen för Ormsta-Stensta vinner laga kraft.

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänstesrkrivelse, Detaljplan för Ormsta Stensta- avtal förskola, 2019-10-24
 Avtal förskolan
 Bilaga 1
 Bilaga 3. Värdering
 Bilaga 3.2 Fördelning
 Förlängning Avtal förskola februari 2019
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Tjänsteskrivelse 

Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal 

förskola 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna avtal och tilläggsavtal avseende fördelningen av värdeminskningen i 

samband med att detaljplanen för Ormsta-Stensta anger Förskola istället för Bostäder 

inom del av Ormsta 1:35, som ägs av Järntorget Bostad AB samt uppdra åt Mark- och 

Exploateringschef att underteckna avtalen. 

 

Ärendet i korthet 

Inom detaljplaneområdet planeras en förskola. Den bästa placeringen är på 

Järntorgets fastighet , Ormsta 1:35, och kommunen ska förvärva mark enligt reglerna 

i Plan- och Bygglagen. En värdering har utförts av Forum Fastighetsekonomi ,år 2017, 

varvid marknadsvärdet för förskola bedömdes till 4.5 miljoner kronor. Enligt praxis, 

baserat på äldre rättsfall som anger att marknadsvärdet till grund för 

ersättningsberäkningen ska baseras på det alternativa användningssätt marken 

sannolikt hade planlagts för om den inte hade lagts ut som kvartersmark för förskola. 

Bedömningen är att det alternativa användningsområdet är bostäder i likhet med 

detaljplanen i övrigt och marknadsvärdet för detta bedömdes vid samma tillfälle av 

Forum Fastighetsekonomi AB till 17,25 miljoner kronor.  

 

Ett avtal har tagits fram mellan följande exploatörer,  Järntorget Bostad AB, KAMS 

Ormsta AB, Fastighets AB Viperincus, Besqab Projektutveckling AB, 

Bostadsrättsföreningen Nyponslingan och Gunnar Stignäs Fastigheter AB (Odalen) 

och Vallentuna kommun, avseende fördelningen av värdeminskningen. Exploatörerna 

förbinder sig att såsom intrångsersättning erlägga ersättning till Järntorget, för den 

värdeminskning som åsamkas Järntorget i anledning av att del av Vallentuna Ormsta 

1:35 kommer att tas i anspråk till förskola och överlåtas till kommunen.  

Kommunens, som också är exploatör, andel av intrångsersättningen enligt värdering 

är vid avtalets tecknande 18,3 %, dvs 1 700 350 kronor, ska erläggas till Järntorget i 

samband med att detaljplanen och köpeavtal om förvärv av del av Ormsta 1:35, vinner 

laga kraft.  Övriga exploatörer erlägger sin del av intrångsersättningen direkt till 

Järntorget. 
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Kommunen ska förvärva tomt för förskola av Järntorget för 4,5 miljoner kronor. 

Beslut om att förvärva förskoletomten, del av Ormsta 1:35,  samt köpehandlingar 

upprättas i samband med att detaljplanen för Ormsta-Stensta vinner laga kraft. 

 

Handlingar 

1.  

1. Tjänstesrkrivelse, Detaljplan för Ormsta Stensta- avtal förskola, 2019-10-
24 

2. Tilläggsavtal 
3. Bilagor  

 

Björn Stafbom Kristofer Uddén  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

 



























AVTAL 

 

Mellan, å ena sidan  

 

1. Järntorget Bostad AB, 556214-4716, (”Järntorget”)   i egenskap av ägare till fastigheten 

Vallentuna Ormsta 1:35 

och å andra sidan 

 

2. Kams Ormsta AB, 556940-2778 (”Kams”),   i egenskap av ägare till fastigheten 

Vallentuna Ormsta 1:40, 

 

3. Fastighets AB Viperincus, 559125-3744 (”Skarpäng”),   i egenskap av ägare till fastigheterna 

Vallentuna Ormsta 1:36, 1:127 och 

1:264   

 

4. Besqab Projektutveckling AB, 556347-6927 (”Besqab”),   i egenskap av ägare till fastigheten 

Vallentuna Ubby 1:26, 

 

5, Eldbekämparna Fastighets AB, 556595-5910  

(”Eldbekämparna”)  i egenskap av ägare till fastigheten 

Vallentuna Ormsta 1: 254, 

 

6. Gunnar Stignäs Fastigheter AB, 559095-4367 (”Odalen”)  i egenskap av ägare till fastigheten 

Ormsta 1:255, 

 

och  

 

7. Vallentuna kommun, 212000-0027 (”Kommunen”)  i egenskap av ägare till fastighet-

erna Ormsta 

 

har den [        ] träffat följande avtal (”Avtalet”). 

 

Var och en av parterna ovan kallas fortsättningsvis även för (”Part”) och gemensamt för (”Parter-

na”). Parterna under punkt 2-7 kallas även var och en (”Fastighetsägare”) och gemensamt för (”Fas-

tighetsägarna”). 

 

Ovan angivna fastigheter kallas i det följande var och en för (”Fastighet”) och gemensamt för (”Fas-

tigheterna”). 

 

 

1. Bakgrund m m 

 

1.1 Parterna har den 30 maj 2018 träffat avtal innefattande intrångsersättning till Järntorget för att 

Järntorget avstår mark till Kommunen för att möjliggöra ny detaljplan för Planområdet (”Ur-

sprungsavtalet”). Kommunen har undertecknat Ursprungsavtalet den [          ] . 

 

1.2 Noteras att samtliga definitioner i Ursprungsavtalet gäller även i Avtalet om inte annat särskilt 

anges.  

 

1.3 Med referens till Ursprungsavtalet har Parterna nu enats om följande.  

 

2 Överenskommelse 

 

Parterna är ense om att lydelsen i punkt 2.2 i Ursprungsavtalet ska utgå och ersättas med föl-

jande lydelse: 



 

”Avtalet är villkorat av att ny detaljplan för Planområdet i huvudsak i enlighet med Förslaget 

antas och vinner laga kraft samt att Förskoleområdet med den omfattning som anges i bilaga 1.1 

(dock med reservation för de mindre justeringar som kan komma att krävas vid lantmäteriför-

rättning) överlåts till Kommunen för ett belopp om minst 4 500 000 kronor.” 

 

 I övrigt gäller Ursprungsavtalet i oförändrat skick.    

 

3 Tvist 

 

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler 

för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeför-

farandets säte ska vara Stockholm.    
                                                                                                                                                                                                                                     

 

Avtalet har upprättats i sju likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

Järntorget Bostad AB 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Kams Ormsta AB 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Fastighets AB Viperincus 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Besqab Projektutveckling AB 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Eldbekämparna Fastighets AB 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Gunnar Stignäs Fastigheter AB 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

Vallentuna Kommun 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 
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