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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Projekt och exploateringsenheten 

Tekniska nämnden 

Förslag till  

policy för friköp av kommunala arrendetomter på öar 

Dnr: TN-2018-00176 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i november 2014 att kommunen ska sälja arrendetomterna i 

området Stadan vid sjön Måsnaren och att en ny detaljplan för området ska tas fram.    

Arrendetomterna på öarna i närheten av Stadan ingick inte i beslutet utan samhällsbyggnads-

kontoret fick istället i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunal policy för friköp av 

kommunala arrendetomter på öar.  

Idag har kommunen totalt sex arrendetomter på öar, alla är avsedda för fritidsändamål och 

ligger på tre öar i Måsnaren. Kontorets förslag till kommunal policy för arrendetomter på öar 

utgår därför ifrån förutsättningarna för kommunens arrendetomter på öarna i Måsnaren.  

Förslaget innebär att det inte ska vara möjligt att friköpa arrendetomter på öar. Motivet är att 

antalet åretruntboende blir fler vid en försäljning och att miljöpåverkan på sjön Måsnaren ökar. 

Det fria friluftslivet på öarna och i/på delar av sjön riskerar att begränsas. Fler permanentboende 

på öarna ökar också kraven på kommunal service som skolskjuts och hemtjänst som är svåra att 

tillhandahålla på öar. Även kraven på investeringar i infrastruktur riskerar att öka.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-15 

TN-2014 – 00079 - 36, protokollsutdrag 00079 

Ärendet 

Bakgrund 

I november 2014 beslutade tekniska nämnden att samhällsbyggnadskontoret ska gå vidare med 

exploatering och försäljning av arrendetomterna i området Stadan vid sjön Måsnaren. 

Arrendetomterna på öarna i Måsnaren ingick inte i beslutet och det nu pågående 

detaljplanearbetet omfattar Stadanområdet men inte angränsade öar.  
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I samband med tekniska nämndens beslut gav nämnden istället samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att utarbeta ett förslag till policy avseende friköp av kommunala arrendetomter på öar. 

Totalt upplåter Södertälje kommun i dagsläget sex arrendetomter för fritidsändamål på tre öar 

som alla ligger i sjön Måsnaren. Det finns en arrendetomt på ön Mustafen, tre på 

Tvillingholmarna och två på Granö.  

 

Förslag till policy  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunens policy för arrendetomter på öar är att inte 

sälja och att det inte ska vara möjligt att friköpa kommunala arrendetomter på öar.   

Kontoret ser flera anledningar till att inte sälja arrendetomterna på öarna i Måsnaren;   

1. Friköp av arrendetomter på öarna i Måsnaren medför att fler kommer att välja att bo 

permanent på öarna och att kraven på service t.ex. skolskjuts och hemtjänst ökar.  

Tillgängligheten till dessa små öar innebär att både kommunens investerings- och 

driftskostnader kan bli höga, speciellt satt i relation till att antalet invånare är få.   

 

2. Måsnaren och området runt sjön är ett av kommunens största friluftsområden och en stor 

tillgång för många Södertäljebor. Det fria friluftslivet begränsas vid en privatisering av 

arrendetomterna och ökat permanentboende. Det ursprungliga syftet med arrendetomter 

på öarna är fritidsboende. 

 

3. Måsnarens vattenkvalitet som redan nu är svårt förorenad av stor inströmning av 

dagvatten kommer troligen att påverkas ytterligare negativt av fler permanentboende.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den årliga avgälden för de sex arrendetomterna är närmare 100 000 kronor per år. En 

försäljning bedöms totalt inbringa ett engångsbelopp på 10 miljoner kronor som ska ställas i 

relation till framtida ökade kostnader för kommunal service på otillgängliga öar, negativ 

miljöpåverkan på sjöns vattenkvalitet och inskränkningar i friluftslivet på och omkring 

Måsnaren.  

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår tekniska nämnden att godkänna föreslagen policy, som 

innebär att det inte ska vara möjligt att friköpa kommunala arrendetomter på öar. 

 

 

 

Homan Gohari Sune Eriksson 

Samhällsbyggnadsdirektör Tf projekt och exploateringschef 
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Handläggare: Nicholas Kindert 

Fastighetsekonom 

Projekt och exploateringsenheten 

Telefon (direkt): 08-523 061 37 

E-post: nicholas.kindert@sodertalje.se 

 

Beslutet skickas till 

 Akten 

 SBK, Projekt och exploatering 


