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§ 250 KFKS 20 I 7 /77 

Antagande av principer för uttag av 
gatukostnadsersättning för Solbrinken-Grundet (9434), 
Sydöstra Boo, Nacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar med stöd av 6 kap. 24 § plan- och bygglagen nedanstående 

principer 1-3 för uttag av gatukostnadsersättning för Solbrinken-Grundet. 

1. Fördelningsområde i enlighet med gatukostnadsutredningen för Solbrinken
Grundet. 

2. Kostnadsunderlag för utbyggnad av allmänna anläggningar: 

Kostnaderna omfattar de anläggningar som fordras för områdets funktion (gator 

och vägområde med diken samt belysning, grönområden, naturstigar och lekplats 

med mera), projektering, bygg- och projektledning samt kostnader för marklösen, 

intrångsersättning, administration med mera. Kostnaderna har beräknats till 86,4 

miljoner kronor. Del av kostnaderna, 11,3 miljoner kronor, avräknas från 

kostnadsunderlaget såsom jämkning för park- och naturmark samt kostnadsandel 

som tillförs VA-kollektivet. De kostnader som ska finansieras genom uttag av 

gatukostnadsersättning har beräknats till 75,1 miljoner kronor. 

Den kostnadsnivå som anges vid granskning av gatukostnadsutredningen ska, 

justerat för eventuella generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak 

vid debitering efter att utbyggnaden av gata och park genomförts. Summan 

75,1 miljoner kronor utgör taket för uttag av gatukostnadsersättning för 
fördelningsområdet Solbrinken-Grundet. 

Om de faktiska kostnaderna överstiger justerat takbelopp, svarar kommunen för 

merkostnaden. Om de faktiska kostnaderna understiger takbeloppet, svarar 

fastighetsägarna för de faktiska kostnaderna. 

3. Fördelningsgrund 
K d t:-· d 1 f ostna erna or e as e ter an e sta per d 1 1 f . h astlg etstyp. 

Kategori Andelstal 
Befintli;!,fastzj_het fo·r bostadsbebyt!!,else 

Småhus, stort+ VA 0,4 

Småhus, stort 0,6 

Småhus, mellan 0,7 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Småhus, litet 0,8 

Småhus,obebyggd 1,0 

Flerbostadshus, per lägenhet 0,6 

Tillkommande byJ!t,rättfiir bostadsbebyj!J!else 

Styckningslott, småhus/ del i parhus 2,0 

Flerbostadshus, per 100 kvm BTA 1,8 

Radhus, per 100 kvm BTA 1,0 

Verksamheter 

Skolverksamhet, per 100 kvm BYA 2,0 

Småindustri/kontor, per 100 kvm BYA 0,3 

Båtklubb, per båtplats 0,05 

De andelstal som åsatts varje fastighet inom fördelningsområdet enligt gatukostnads
utredningen ska gälla. Gatukostnadsersättningen för en fastighet med andelstal 1,0 uppgår 
prel.uninärt till 241 .300 kronor. 

Ärende 
Samråd 1 om gatukostnadsutredning för Solbrinken-Grundet pågick 2 maj 2017 - 14 juni 
2017, samråd 2 pågick 8 januari 2019 - 12 februari 2019 och granskning av densamma 
pågick 4 november 2019-15 december 2019, parallellt med granskning av förslag till 
detaljplan Solbrinken-Grundet. Efter samråden reviderades gatukostnadsutredningen 

avseende fördelningsområdet, kostnadsunderlaget och till följd av justeringar av förslaget 
till detaljplan. 
Kommunen ska besluta om principer för uttag av gatukostnadsersättning, avseende 

kostnadsunderlaget, fördelningsområdet och fördelningsgrunden. Underlaget för beslutet 
utgörs av gatukostnadsutredningen, som har utarbetats i enlighet med antagna riktlinjer för 

uttag av gatukostnadsersättning. 
De totala kostnaderna inom området har beräknats till 86,4 miljoner kronor i 2019 års 

kostnadsläge. Kostnaderna som ska finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning har 
beräknats till 75,1 miljoner kronor. Parkåtgärder för 7,8 miljoner kronor föreslås jämkas 

och 3,5 miljoner kronor finansieras genom samordningsvinster med VA-kollektivet. 
Beloppet 75,1 miljoner kronor utgör tak för uttag av gatukostnadsersättning för 
Solbrinken Grundet. 

Om de faktiska kostnaderna överstiger justerat takbelopp, svarar kommunen för 
merkostnaden. Om de faktiska kostnaderna understiger takbeloppet, svarar 

fastighetsägarna för de faktiska kostnaderna. 
Fördelningsområdet innefattar området i enlighet med gatukostnadsutredningen för 

Solbrinken-Grundet. Kostnaderna fördelas efter andelstal per fastighetstyp . 

Gatukostnadsersättningen för en fastighet med andelstal 1,0 (befintlig obebyggd tomt) 

uppgår preliminärt till 241 300 kronor. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 15 september 2020, 

§136 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten Nacka daterad den 8 juli 2020 
Bilaga 1 Gatukostnadsutredning för Solbrinken-Grundet, antagandehandling (maj 2020) 

Bilaga 2 Illustrationskarta, bilaga 1 till gatukostnadsutredningen 
Bilaga 3 Fastighetsförteckning, bilaga 2 till gatukostnadsutredningen 
Bilaga 4 Kategorier och andelstal, bilaga 3 till gatukostnadsutredningen 

Bilaga 5 Omfattnings beskrivning, bilaga 4 till gatukostnadsutredningen 
Bilaga 6 Granskningsutlåtande, bilaga 5 till gatukostnadsutredningen 

Bilaga 7 Mer om gatukostnader, bilaga 6 till gatukostnadsutredningen 
Bilaga 8 Samrådsredogörelse 1, bilaga 7 till gatukostnadsutredningen 
Bilaga 9 Samrådsredogörelse 2, bilaga 8 till gatukostnadsutredningen 

Yrkanden 
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Steen (L), bifall 

till stadsutvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Carlsson (NL) yrkade avslag på stadsutvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag mot avslag och fann att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag. 

Protokollsanteckningar 
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
"Socialdemokraterna har sedan 2014 krävt en konsekvensutredning för övergång till 
gemensam finansiering av vägarna, samt att de boende i de områden som idag har enskilt 
huvudmannaskap för vägarna ska ha möjlighet att erbjudas kommunal borgen för lån till 
vägavgifterna, för att pragmatiskt komma närmare ett system enligt likviditetsprincipen." 

Christina Ståldal och Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för 
N ackalis tan. 
"Enligt muntlig information på KS-mötet från handläggare så är bomfrågan inte avhängig 

av planarbetet. Eriksviks fastighetsförening ska inte betala för denna enligt uppgift av 
kommunens handläggare, mot bakgrund av att de som har nytta av backen ska betala och 

handläggarna anser då att det faller på Solbrinken Grundet att svara för det. I detta kniviga 
ärende borde en förbättrad kommunikation med de båda föreningarna komma till stånd ch 

en tydligare analys av bomproblemet kommuniceras Nackalistan yrkade avslag på ärendet 
mot bakgrund av vår negativa inställning till finansieringsmodellen med gatukostnader som 

i sin tur påverkar detaljplanens utformning. Vi stöder det förslag som fastighetsägarna har 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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framfört om byggande av radhus i en del av ett skogsområde och anser att det blir ett 

välkommet tillskott till området." 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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