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§ 59
Reservationsavtal för direktanvisning av mark i detaljplan för Ormsta-
Stensta (KS 2020.221)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtalet för KAMS Ormsta AB avseende 
direktanvisning av mark inom detaljplanen för Ormsta-Stensta samt uppdrar åt Mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens räkning

Ärendebeskrivning
KAMS Ormsta AB har möjlighet att få en direktanvisning av ett kommunägt markområde 
invid KAMS fastighet Ormsta 1:40. Området som omfattas av direktanvisningen är ca 4 555 
kvm.

Syftet att hantera markområdet som en direktanvisning till Bolaget var att bebyggelsen i 
tidigare planförslag skulle omfatta garage mot Arningeleden, vilket skulle fungera som 
bullerskydd. Idag har garagen tagits bort och buller hanteras enligt gällande riktlinjer. Dock 
innebär det fördelar att låta överenskommelsen fortsättningsvis gälla då bebyggelsen ligger 
vid en återvändsgata vilket, om området skulle bebyggas senare, skulle innebära störande 
trafik och buller för redan inflyttade fastighetsägare. Möjlighet finns nu istället att samordna 
både kommunens, Vallentunavatten och Bolagets anläggningsarbeten.

Avsikten med reservationsavtalet är att fullfölja tidigare överenskommelse i planavtalet och 
säkra genomförandet innan ett överlåtelseavtal tecknas.
Bolaget ska i första hand bygga parhus och inom 3 år från att Bolaget har fått tillträde till 
marken ska byggnationen vara färdigställd om inte annat skriftligen har godkänts av 
Kommunen.
Bolaget har erbjudit en preliminär köpeskilling om 17 716 438 kr för området. Baserat på 16 
byggrätter, vilket motsvarar en preliminär köpeskilling om ca 1 107 000 kr/byggrätt. Slutgiltig 
köpeskilling regleras i kommande överlåtelseavtal.
Bolaget ska erlägga en reservationslikvid om 885 800 kronor motsvarande 5% av 
köpeskillingen. Reservationslikviden ska erläggas kontant 30 dagar efter att detaljplanen har 
vunnit laga kraft.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 Karta över området
 Bilaga 2 Situationsplan
 Överlåtelseavtal, bilaga
 Överlåtelseavtal
 Bilaga 1 Karta över området, överlåtelse
 Bilaga 2 Situationsplan, överlåtelse
 Bilaga 4 Kopia av Exploateringsavtal sign Kärnhem
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Tjänsteskrivelse
Reservationsavtal för direktanvisning 
av mark i detaljplan för Ormsta-
Stensta

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtalet för KAMS Ormsta AB 
avseende direktanvisning av mark inom detaljplanen för Ormsta-Stensta samt 
uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning

Ärendet i korthet
KAMS Ormsta AB har möjlighet att få en direktanvisning av ett kommunägt 
markområde invid KAMS fastighet Ormsta 1:40. Området som omfattas av 
direktanvisningen är ca 4 555 kvm.

Syftet att hantera markområdet som en direktanvisning till Bolaget var att 
bebyggelsen i tidigare planförslag skulle omfatta garage mot Arningeleden, vilket 
skulle fungera som bullerskydd. Idag har garagen tagits bort och buller hanteras 
enligt gällande riktlinjer. Dock innebär det fördelar att låta överenskommelsen 
fortsättningsvis gälla då bebyggelsen ligger vid en återvändsgata vilket, om området 
skulle bebyggas senare, skulle innebära störande trafik och buller för redan inflyttade 
fastighetsägare. Möjlighet finns nu istället att samordna både kommunens, 
Vallentunavatten och Bolagets anläggningsarbeten. 

Avsikten med reservationsavtalet är att fullfölja tidigare överenskommelse i 
planavtalet och säkra genomförandet innan ett överlåtelseavtal tecknas.

Bolaget ska i första hand bygga parhus och inom 3 år från att Bolaget har fått tillträde 
till marken ska byggnationen vara färdigställd om inte annat skriftligen har godkänts 
av Kommunen.

Bolaget har erbjudit en preliminär köpeskilling om 17 716 438 kr för området. Baserat 
på 16 byggrätter, vilket motsvarar en preliminär köpeskilling om ca 1 107 000 
kr/byggrätt.  Slutgiltig köpeskilling regleras i kommande överlåtelseavtal. 
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Bolaget ska erlägga en reservationslikvid om 885 800 kronor motsvarande 5% av 
köpeskillingen. Reservationslikviden ska erläggas kontant 30 dagar efter att 
detaljplanen har vunnit laga kraft.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse
2. Reservationsavtal
3. Överlåtelseavtal

Björn Stafbom  Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef
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Tjänsteskrivelse
Reservationsavtal för direktanvisning 
av mark i detaljplan för Ormsta-
Stensta

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtalet för KAMS Ormsta AB 
avseende direktanvisning av mark inom detaljplanen för Ormsta-Stensta samt 
uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning

Ärendet i korthet
KAMS Ormsta AB har möjlighet att få en direktanvisning av ett kommunägt 
markområde invid KAMS fastighet Ormsta 1:40. Området som omfattas av 
direktanvisningen är ca  4 555 kvm.
Syftet att hantera markområdet som en direktanvisning till Bolaget var att 
bebyggelsen i tidigare planförslag skulle omfatta garage mot Arningeleden, vilket 
skulle fungera som bullerskydd. Idag har garagen tagits bort och buller hanteras 
enligt gällande riktlinjer. Dock innebär det fördelar att låta överenskommelsen 
fortsättningsvis gälla då bebyggelsen ligger vid en återvändsgata vilket, om området 
skulle bebyggas senare, skulle innebära störande trafik och buller för redan inflyttade 
fastighetsägare. Möjlighet finns nu istället att samordna både kommunens, 
Vallentunavatten och Bolagets anläggningsarbeten. 
Avsikten med reservationsavtalet är att fullfölja tidigare överenskommelse i 
planavtalet och säkra genomförandet innan ett överlåtelseavtal tecknas.
Bolaget ska i första hand bygga parhus och inom 3 år från att Bolaget har fått tillträde 
till marken ska byggnationen vara färdigställd om inte annat skriftligen har godkänts 
av Kommunen.
Bolaget har erbjudit en preliminär köpeskilling om 17 716 438 kr för området. Baserat 
på 16 byggrätter, vilket motsvarar en preliminär köpeskilling om ca 1 107 000 
kr/byggrätt.  Slutgiltig köpeskilling regleras i kommande överlåtelseavtal. 
Bolaget ska erlägga en reservationslikvid om 885 800 kronor motsvarande 5% av 
köpeskillingen. Reservationslikviden ska erläggas kontant 30 dagar efter att 
detaljplanen har vunnit laga kraft.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
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2. Reservationsavtal
3. Överlåtelseavtal

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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