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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2016-12-14 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Planbesked för Liljevalchsgatan 

Diarienummer: TN-2016-00734 

Sammanfattning av ärendet 

I linje med översiktsplanens målbild för samhällsbyggande har Projekt och 

exploateringsenheten identifierat Liljevalchsgatan som en lämplig plats för förtätning. 

Liljevalchsgatan ligger i området Mariekälla och har ett mycket attraktiv läge nära centrum samt 

god tillgång till befintlig service och kommunikation. Den tilltänkta förtätningen innefattar cirka 

70 mindre lägenheter i flerbostadshus, med möjlighet till bottenvåningslokaler. Både 

förprövnings- och ledningsgruppen har fattat positiva beslut om förslaget att förtäta längs 

Liljevalchsgatan. En bostadsexploatering skapar dessutom goda förutsättningar för att kunna 

utveckla det närliggande grönområdet till en mer stadsmässigt park.   

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden ska ge kontoret i uppdrag att ansöka 

om planbesked. Kontoret har för avsikt att påbörja detaljplanarbete våren 2017. Kontoret ska 

driva planprocessen fram till samrådsskedet och därefter gå ut med en markanvisning i någon 

form av anbudsförfarande. I samband med detta ska även intentionsavtal med utvalda 

exploatörer tecknas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-14 

Karta över det tilltänkta planområdet 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med tanke på områdets attraktiva läge bedöms projektet kunna genera ett ekonomiskt förskott 

med relativ liten arbetsinsats. Tröskelinvesteringar som kan komma att vara aktuella är en 

förbättring av det befintliga vägnätet och en utveckling av grönområdet. Plankostnader kommer 

att tas ut i markpriset vid överlåtelsen till utvalda exploatörer.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

1. Ge i uppdrag till Samhällsbyggnadskontoret (Projekt och exploatering) att ansöka om 

planbesked för Liljevalchsgatan. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

SBK Projekt och exploatering 
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Magnus Bengtsson Johan Hagland 

Chef för Projekt och Exploatering Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Annika Olsson 

   

Telefon (direkt): 08-523 06157 

E-post: Annika.Olsson@sodertalje.se 



 




