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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-09-20 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Omreglering av Tomträttsavgäld Bostället 1 (bostäder) 

Diarienummer: TN-2018-00170 

Fastighet: Bostället 1 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Bostället 1 med adress Kämpevägen 43 är idag upplåten med tomträtt för 

flerfamiljehus till Södertälje Bostäder AB. Gällande tomträttsavgäld för fastigheten är 426 923 

kronor/år men de betalar endast för sin faktiska byggrätt på 7650 kvm. Rabatterad avgäld är 

därför 258 187 kronor/år. Enligt tomträttskontraktet för fastigheten ska tomträttsavgälden för 

den kommande tioårsperioden omregleras senast 2018-04-01. Överenskommelse om ny 

tomrättsavgäld har träffats med tomträttshavaren efter en förlikning, vilket innebär att en ny 

rabatterad tomträttsavgäld för kommande tioårsperiod blir 620 000 kronor/år.  

Den nya avgälden skulle enligt en värdering vi beställt av Svefa vara 1 349 723 kronor, som 

baseras på ett markvärde om 3283 kr/kvm och en avgäldsränta på 3,25 %. Markvärdet ligger lite 

över de omregleringar och försäljningar gjorda i närtid i Södertälje. Vi förslog därför en höjning 

av tomträttsavgälden till 816 000 kr baserad på samma beräkningsunderlag som använts för 

dagens avgäld, dvs utgår ifrån faktisk byggrätt istället för möjlig byggrätt. Efter en förhandling 

för att slippa ett domstolsärende har vi kommit överens om avgälden 620 000 kronor.  

Alternativet är att låta Mark och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt avgöra målet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Förlikningsavtal 

Karta 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen kommer att erhålla en ökad årlig intäkt på 361 813 kronor i samband med att den 

nya tomträttsavgälden träder i kraft. En höjning med ca 140 %. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner förlikningsavtalet om höjning av tomträttsavgälden för 

fastigheten Bostället 1 till 620 000 kronor/år.  

2. Samhällsbyggnadsdirektören får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar samt 

återkalla stämningsansökan hos Nacka tingsrätt. 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Handläggaren 

   

 

 

 

 

 

 

Homan Gohari Eva Källander 

Samhällsbyggnadsdirektör Projekt- och exploateringschef     

 

 

Handläggare: 

Nicholas Kindert 

   

Telefon (direkt): 6137 

E-post: nicholas.kindert@sodertalje.se 
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