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§ 57
Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och 
fastighetsregleringar (KS 2020.220)

Beslut
Kommunstyrelsens plan-och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och respektive 
Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta AB, 
Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB samt Fastighets AB 
Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsregleringar och servitutsavtal för 
översilningsyta inom det område som ska regleras till Odalen Stensta Utveckling AB samt i 
det fall Fastighets AB Viperincus överlåter sin fastighet till OBOS Mark AB även godkänna 
OBOS Mark AB att överta exploateringsavtalet utan justeringar.
Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalen för kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Ormsta-Stensta är på väg att antas. I samband med detta har sex 
exploateringsavtal tagits fram med Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, 
KAMS Ormsta AB, Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB 
samt Fastighets AB Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsreglering 
samt ett servitutsavtal för att reglera översilning av skyfall för att reglera kommande 
genomförande.
Syftet med exploateringsavtalen är att reglera kostnadsansvar och övriga åtaganden i samband 
med upprättandet av detaljplanen. I exploateringsavtalen avtalas och tydliggörs vilket ansvar 
exploatören har för att bekosta allmänna anläggningar, utöver ansvaret för egen fastighet samt 
hur ersättningarna ska erläggas. Kommunen tar även ut en moderbolagsborgen motsvarande 
hela gatukostnadsbeloppet som är beräknad enligt gatukostnadsutredningen. Huvudsyftet att 
Vallentunavatten AB undertecknar avtalet, är att reglera ansvaret vid genomförandet eftersom 
detaljplanen inte har fördröjd genomförandetid inom de områden där kommunen tecknar 
exploateringsavtal. Vallentunavatten debiterar exploatörerna enligt aktuell VA-taxa.
Här regleras också att exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning om 394 kr/ljus 
BTA för vårdboendet och 27 500 kr/byggrätt i rad-, par- och kedjehus. 
Medfinansieringsersättningen har beräknats utifrån en illustration av planområdet. Om 
exploatören vid bygglov, tänker bygga mer än vad illustrationen anger, tillkommer 
medfinansieringsersättning med 394 kr/ljus BTA för vårdboendet och för rad,-par och 
kedjehus 27 500 kr/byggrätt.
För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen krävs även fastighetsreglering mellan 
fastigheterna, där del av fastigheterna avstås som allmän platsmark, GATA, NATUR, GC-
väg, till kommunen. Området överförs från exploatören till kommunen utan ersättning enligt 
tidigare överenskommelser i tecknade planavtal. I vissa fall överförs kvartersmark till 
exploatörens fastighet. Ersättningen för denna mark är marknadsvärde. En exploatör har ett 
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värderat pris, för de övriga avgörs värderingen inom lantmäteriförrättningen. 
Överenskommelse om fastighetsregleringar har undertecknats av exploatörerna och 
underlagen ligger som bilaga till exploateringsavtalen.
Underhand har Fastighets AB Viperincus meddelat att man har för avsikt att i direkt 
anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft överlåta sin fastighet till OBOS Mark AB. För 
att få en bra övergång med aktiva exploatörer föreslås att kommunen då man godkänner 
exploateringsavtalen även godkänner OBOS Mark AB som övertagare av 
exploateringsavtalet.

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

Beslutsunderlag
 2020-09-22 Exploateringsavtal och fastighetsregleringar Ormsta-Stensta
 Bilaga 1 - Plankarta
 Bilaga 2 - Överensk_fastighetsregle_inkl_karta
 Bilaga 3 - Köpeavtal_förskoletomt_inkl_karta
 Bilaga 4 - VA-utbyggnadsplan
 Exploateringsavtal
 Bilaga 1 - Planbeskrivning
 Bilaga 3 Avtal överlåtelse mark för förskola
 Bilaga 5 Utbyggnad VA
 Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Bilaga 2 ÖK om fastighetsreglering
 Bilaga 4 Kopia av Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Överlåtelseavtal
 Överlåtelseavtal, bilaga
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 Karta över området, överlåtelse
 Bilaga 1 Karta över området
 Bilaga 2 Situationsplan
 Bilaga 2 Situationsplan, överlåtelse
 Plankarta och planbeskrivning
 Planhandlingar
 signerat avtal 20200819
 Exploateringsavtal
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 Köpeavtal förskola
 Överenskommelse om fastighetsreglering
 Överenskommelse om fastighetsreglering karta
 Kartbillaga förskola
 Plankarta
 Utbyggnadsplan VA karta
 Bilaga 5 Exploateringsgrad grund för BTA.pdf
 Bilaga 6 Utbyggnadsplan VA.pdf
 Fullmakt Nimrod Vallentuna_Odalen Stensta
 Kartbilaga 1 Tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering 

Ormsta_1_255_200818.pdf
 Kartbilaga 1.2 Förskoletomten.pdf
 Odalen 20200818 Expl.avtal Ormsta Stensta.pdf
 Ormsta_Stensta_plankarta_antagande.pdf
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande.pdf
 Bilaga 4 KÖPEAVTAL Förskola Ormsta 1-35 (002)pdf
 Bilaga 3 Servitutsavtal.pdf
 Bilaga 2 Odalen Överenskommelse om fastighetsreglering Ormsta Stensta.pdf
 Exploateringsavtal
 ÖK fastighetsreglering
 Planbeskr. sid 1
 VA
 Köpeavtal förskola
 Exploateringsavtal Viperincus
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Tjänsteskrivelse
2020-09-22 Exploateringsavtal och 
fastighetsregleringar Ormsta-Stensta 
mm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och 
respektive Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta AB, 
Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB samt Fastighets 
AB Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsregleringar och 
servitutsavtal för översilningsyta inom det område som ska regleras till Odalen 
Stensta Utveckling AB samt i det fall Fastighets AB Viperincus  överlåter sin fastighet 
till OBOS Mark AB även godkänna OBOS Mark AB att överta exploateringsavtalet
utan justeringar.

Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalen för kommunens 
räkning.

Ärendet i korthet
Förslag till detaljplan för Ormsta-Stensta är på väg att antas. I samband med detta 
har sex exploateringsavtal tagits fram med Besqab Projektutveckling AB, Järntorget 
Bostad AB, KAMS Ormsta AB, Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta 
Utveckling AB samt Fastighets AB Viperincus med tillhörande överenskommelser om 
fastighetsreglering samt ett servitutsavtal för att reglera översilning av skyfall för att 
reglera kommande genomförande. 

Syftet med exploateringsavtalen är att reglera kostnadsansvar och övriga åtaganden i 
samband med upprättandet av detaljplanen. I exploateringsavtalen avtalas och 
tydliggörs vilket ansvar exploatören har för att bekosta allmänna anläggningar, utöver 
ansvaret för egen fastighet samt hur ersättningarna ska erläggas. Kommunen tar även 
ut en moderbolagsborgen motsvarande hela gatukostnadsbeloppet som är beräknad 
enligt gatukostnadsutredningen. Huvudsyftet att Vallentunavatten AB undertecknar 
avtalet, är att reglera ansvaret vid genomförandet eftersom detaljplanen inte har 
fördröjd genomförandetid inom de områden där kommunen tecknar 
exploateringsavtal. Vallentunavatten debiterar exploatörerna enligt aktuell VA-taxa. 
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§ 57
Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och 
fastighetsregleringar (KS 2020.220)

Beslut
Kommunstyrelsens plan-och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och respektive 
Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta AB, 
Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB samt Fastighets AB 
Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsregleringar och servitutsavtal för 
översilningsyta inom det område som ska regleras till Odalen Stensta Utveckling AB samt i 
det fall Fastighets AB Viperincus överlåter sin fastighet till OBOS Mark AB även godkänna 
OBOS Mark AB att överta exploateringsavtalet utan justeringar.
Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalen för kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Ormsta-Stensta är på väg att antas. I samband med detta har sex 
exploateringsavtal tagits fram med Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, 
KAMS Ormsta AB, Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB 
samt Fastighets AB Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsreglering 
samt ett servitutsavtal för att reglera översilning av skyfall för att reglera kommande 
genomförande.
Syftet med exploateringsavtalen är att reglera kostnadsansvar och övriga åtaganden i samband 
med upprättandet av detaljplanen. I exploateringsavtalen avtalas och tydliggörs vilket ansvar 
exploatören har för att bekosta allmänna anläggningar, utöver ansvaret för egen fastighet samt 
hur ersättningarna ska erläggas. Kommunen tar även ut en moderbolagsborgen motsvarande 
hela gatukostnadsbeloppet som är beräknad enligt gatukostnadsutredningen. Huvudsyftet att 
Vallentunavatten AB undertecknar avtalet, är att reglera ansvaret vid genomförandet eftersom 
detaljplanen inte har fördröjd genomförandetid inom de områden där kommunen tecknar 
exploateringsavtal. Vallentunavatten debiterar exploatörerna enligt aktuell VA-taxa.
Här regleras också att exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning om 394 kr/ljus 
BTA för vårdboendet och 27 500 kr/byggrätt i rad-, par- och kedjehus. 
Medfinansieringsersättningen har beräknats utifrån en illustration av planområdet. Om 
exploatören vid bygglov, tänker bygga mer än vad illustrationen anger, tillkommer 
medfinansieringsersättning med 394 kr/ljus BTA för vårdboendet och för rad,-par och 
kedjehus 27 500 kr/byggrätt.
För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen krävs även fastighetsreglering mellan 
fastigheterna, där del av fastigheterna avstås som allmän platsmark, GATA, NATUR, GC-
väg, till kommunen. Området överförs från exploatören till kommunen utan ersättning enligt 
tidigare överenskommelser i tecknade planavtal. I vissa fall överförs kvartersmark till 
exploatörens fastighet. Ersättningen för denna mark är marknadsvärde. En exploatör har ett 
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värderat pris, för de övriga avgörs värderingen inom lantmäteriförrättningen. 
Överenskommelse om fastighetsregleringar har undertecknats av exploatörerna och 
underlagen ligger som bilaga till exploateringsavtalen.
Underhand har Fastighets AB Viperincus meddelat att man har för avsikt att i direkt 
anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft överlåta sin fastighet till OBOS Mark AB. För 
att få en bra övergång med aktiva exploatörer föreslås att kommunen då man godkänner 
exploateringsavtalen även godkänner OBOS Mark AB som övertagare av 
exploateringsavtalet.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.

Beslutsunderlag
 2020-09-22 Exploateringsavtal och fastighetsregleringar Ormsta-Stensta
 Bilaga 1 - Plankarta
 Bilaga 2 - Överensk_fastighetsregle_inkl_karta
 Bilaga 3 - Köpeavtal_förskoletomt_inkl_karta
 Bilaga 4 - VA-utbyggnadsplan
 Exploateringsavtal
 Bilaga 1 - Planbeskrivning
 Bilaga 3 Avtal överlåtelse mark för förskola
 Bilaga 5 Utbyggnad VA
 Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Bilaga 2 ÖK om fastighetsreglering
 Bilaga 4 Kopia av Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Överlåtelseavtal
 Överlåtelseavtal, bilaga
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 Karta över området, överlåtelse
 Bilaga 1 Karta över området
 Bilaga 2 Situationsplan
 Bilaga 2 Situationsplan, överlåtelse
 Plankarta och planbeskrivning
 Planhandlingar
 signerat avtal 20200819
 Exploateringsavtal
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 Köpeavtal förskola
 Överenskommelse om fastighetsreglering
 Överenskommelse om fastighetsreglering karta
 Kartbillaga förskola
 Plankarta
 Utbyggnadsplan VA karta
 Bilaga 5 Exploateringsgrad grund för BTA.pdf
 Bilaga 6 Utbyggnadsplan VA.pdf
 Fullmakt Nimrod Vallentuna_Odalen Stensta
 Kartbilaga 1 Tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering

Ormsta_1_255_200818.pdf
 Kartbilaga 1.2 Förskoletomten.pdf
 Odalen 20200818 Expl.avtal Ormsta Stensta.pdf
 Ormsta_Stensta_plankarta_antagande.pdf
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande.pdf
 Bilaga 4 KÖPEAVTAL Förskola Ormsta 1-35 (002)pdf
 Bilaga 3 Servitutsavtal.pdf
 Bilaga 2 Odalen Överenskommelse om fastighetsreglering Ormsta Stensta.pdf
 Exploateringsavtal
 ÖK fastighetsreglering
 Planbeskr. sid 1
 VA
 Köpeavtal förskola
 Exploateringsavtal Viperincus
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Här regleras också att exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning om 394 
kr/ljus BTA för vårdboendet och 27 500 kr/byggrätt i rad-, par- och kedjehus. 
Medfinansieringsersättningen har beräknats utifrån en illustration av planområdet. 
Om exploatören vid bygglov, tänker bygga mer än vad illustrationen anger, 
tillkommer medfinansieringsersättning med 394 kr/ljus BTA för vårdboendet och för 
rad-, par- och kedjehus 27 500 kr/byggrätt.

För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen krävs även fastighetsreglering 
mellan fastigheterna, där del av fastigheterna avstås som allmän platsmark, GATA, 
NATUR, GC-väg, till kommunen. Området överförs från exploatören till kommunen 
utan ersättning enligt tidigare överenskommelser i tecknade planavtal. I vissa fall 
överförs kvartersmark till exploatörens fastighet. Ersättningen för denna mark är 
marknadsvärde. En exploatör har ett värderat pris, för de övriga avgörs värderingen 
inom lantmäteriförrättningen. Överenskommelse om fastighetsregleringar har 
undertecknats av exploatörerna och underlagen ligger som bilaga till 
exploateringsavtalen.

Underhand har Fastighets AB Viperincus meddelat att man har för avsikt att i direkt 
anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft överlåta sin fastighet till OBOS Mark 
AB. För att få en bra övergång med aktiva exploatörer föreslås att kommunen då man 
godkänner exploateringsavtalen även godkänner OBOS Mark AB som övertagare av 
exploateringsavtalet.

Handlingar

1. 2020-09-22 Exploateringsavtal och fastighetsregleringar Ormsta-Stensta
2. Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Genomförande av detaljplan för Ormsta-

Stensta

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och Exploateringschef


































































































































































	60b849af-1298-49b4-9b7a-34e05bfa8d03.docx
	feb8a3d3-1b4d-4e58-97ef-94c64fa9bc82.docx
	Tjänsteskrivelse
	2020-09-22 Exploateringsavtal och fastighetsregleringar Ormsta-Stensta mm
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar


	3bb25842-f8b6-48c2-ab09-f22844640f40.pdf
	332980f9-84e8-4b0a-b8a4-c9d2c999cf66.pdf
	0ab314a2-7ac5-4846-a4b9-df7516ec0835.pdf
	24e02ab5-fb4c-4760-b9af-55936940e58d.pdf
	d7c279e5-f7bf-44a3-939e-d3386b954b8d.pdf
	8e031590-f93b-4044-ba92-3814d16880e6.pdf
	§57 Planmu Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och fastighetsregleringar(242116) (0)_TMP.pdf
	0c664950-aa4d-41df-a524-f4c7adba809a.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	§57 Planmu Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och fastighetsregleringar(242116) (0)_TMP.pdf
	0c664950-aa4d-41df-a524-f4c7adba809a.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång






