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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-09-30 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Fortsatt uppdrag och gatukostnadsutredning för Stadan 
och Nabben 
Diarienummer: TN-2014-00043 

Sammanfattning av ärendet 
Kontoret har reviderat projektets intäkts- och kostnadskalkyler som visar att på kort sikt går 
projektet i förlust, och därför har kontoret tagit fram två alternativa förslag.  
1. Fortsatt arbete med nuvarande förslag 
Förslaget innebär att i den pågående detaljplaneprocessen prövas att planlägga planområdet för 
bostäder och det ges möjlighet till att stycka av befintliga tomter i både Stadan och Nabben. I 
förslaget ingår även två nya radhusområden på kommunens mark som kommer att bidra till att 
finansiera utbyggnad av Stadanvägen med kommunal standard och nya lokalgator i området. 
Kontoret har räknat med att kommunen tar ut gatukostnader för Nabben som ägs av privata 
fastighetsägare. För de nya radhusområdena kommer kontoret att teckna ett exploateringsavtal 
med den blivande exploatören och reglera ersättning för plan- och gatukostnader. 2013 har en 
markvärdering tagits fram för försäljning av tomterna i Stadan, ekonomin i projektet bygger 
dock på att en aktuell värdering tas fram inför försäljningen.    
2. Fortsatt arbete utan ny exploatering 
Förslaget innebär att befintliga vägar behålls med enskilt huvudmannaskap vilket betyder att 
kommunen sparar de kostnader som krävs för att anlägga gatorna med högre standard. Med den 
nuvarande standarden kan dock inte exploateringen öka i större omfattning. I den pågående 
detaljplaneprocessen kommer det därför att prövas planläggning för bostäder med en större 
byggrätt än idag, men utan att det ges möjlighet till att stycka av tomterna. Planerna för ny 
exploatering med två radhusområden stryks. Kommunen kan ändå sälja av tomterna till de 
boende i Stadan och kommunalt VA kan byggas ut på samma sätt som i det nuvarande 
alternativet. 

Beslutsunderlag 
• Föreliggande tjänsteskrivelse 
• Intäktskalkyl för Stadan och Nabben 
• PM Stadan och Nabben 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För nuvarande förslag (alternativ 1) har kostnaden för utbyggnaden av allmänplats, planarbetet 
med utredningar och lantmäterietförrättning uppskattats till 76 Mkr. Utbyggnaden av VA 
beräknas kosta 26 Mkr och har inte räknats in i kalkylen för utbyggnaden av allmän plats. 
Intäkter på kort sikt beräknas vara 68 Mkr (nya radhusområden) och på lång sikt beräknas 
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tillfalla kommunen ytterligare 58 Mkr (försäljning av tomter i Stadan, planavgifter, 
gatukostnadsersättning).  

För alternativ 2 blir kostnaden för allmän plats betydligt lägre men inga intäkter från nya 
exploateringsområden erhålls. På sikt beräknas kommunen få en intäkt från försäljning av 
tomter.  

Det råder risk för kommunen att alla arrendatorerna i kv. Stadan inte friköper sina tomter vilket 
innebär att kommunen går miste om intäkter och behöver stå för en andel av plan- och 
gatukostnaderna. Kommunen har inte tecknat ett plankostnadsavtal eller exploateringsavtal med 
de boende vilket innebär att kommunen står för all ekonomisk risk för projektet.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
1. Alternativ 1 

1.1  Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadskontoret fortsatt uppdrag med 
exploatering av Stadan och Nabben och arbetet med gatukostnadsersättning i enlighet med 
nuvarande förslag (alternativ 1). 

1.2  Tekniska nämnden föreslår att stadsbyggnadsnämnden ställer ut förslaget till 
gatukostnadsutredning och kostnadsfördelning för detaljplan Stadan och Nabben på samråd 
och granskning. 

1.3  Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda arbetet 
med att ta fram underlag för en markanvisning för den tillkommande exploateringen i 
Stadan och Nabben. 

1.4  Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 
uppdaterad markvärdering inför försäljning av tomterna i Stadan. 

 
2. Alternativ 2 

2.1  Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret inte går vidare med 
planering av Stadanvägen med kommunal standard och ny exploatering i området och ger 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå vidare med alternativförslag 2 och tillhörande 
förslag till gatukostnadsersättning. 
 
2.2  Tekniska nämnden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ställer ut förslaget till 
gatukostnadsutredning och kostnadsfördelning för detaljplan Stadan och Nabben på samråd 
och granskning. 
 
2.3  Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 
uppdaterad markvärdering inför försäljning av tomterna i Stadan. 
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Beslutet ska skickas till 
Akten, SBK/Planenheten och MEX   

  

Homan Gohari Sune Eriksson 

Samhällsbyggnadsdirektör T. f. Mark- och exploateringschef 

 



SÖDERTÄLJE KOMMUN
Sammhällsbyggnadskontoret

Mark och Exploatering

Intäktskalyl för Stadan och Nabben

Nya tomter i Nabben

Markförsäljning Ersättning för gatukostnader
1 800 kvm 1 000 000 kr      1 875 000 kr    
2 1 000 000 kr      

3 1 000 000 kr      

4 1 000 000 kr      

5 1 000 000 kr      

6 1 000 000 kr      

7 1 000 000 kr      

8 1 000 000 kr      

9 1 000 000 kr      

10 1 000 000 kr      

11 1 000 000 kr      

12 1 000 000 kr      Ersättning för plankostnader
13 1 000 000 kr      608 000 kr
14 1 000 000 kr      

15 1 000 000 kr      

16 1 000 000 kr      

17 1 000 000 kr      

18 1 000 000 kr      

19 1 000 000 kr      

total

19 000 000 kr   



Befintliga tomter i Nabben

Fastighet Area m2 Avstyckningsbar minsta tomtstorlek 750 kvm 
Tvetaberg 7:1 2 220         1
Tvetaberg 7:2 2 100         1
Tvetaberg 7:3 2 006         1
Tvetaberg 7:4 2 178         1
Tvetaberg 7:5 2 140         1
Tvetaberg 8:1 2 223         1
Tvetaberg 8:2 2 305         2
Tvetaberg 8:3 2 043         1
Tvetaberg 8:4 2 137         1
Tvetaberg 9:1 2 192         1
Tvetaberg 9:2 2 291         1
Tvetaberg 9:3 2 257         3
Tvetaberg 9:4 1 867         1
Tvetaberg 9:5 1 865         1
Tvetaberg 9:6 1 728         1
Tvetaberg 9:7 1 893         1
Tvetaberg 10:1 2 203         1
Tvetaberg 10:2 2 203         1
Tvetaberg 10:3 2 183         1
Tvetaberg 10:4 2 248         1
Tvetaberg 10:5 2 189         1
Tvetaberg 10:6 2 284         1
Tvetaberg 10:7 2 261         2

Antal nya tomter 27

Ersättning för gatukostnader Ersättning för plankostnader*
4 375 000 kr Bygga på avstycknningslotten

864 000 kr

Bygga på stamfastigheten
529 000 kr

Total 1 393 000 kr

*Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus under 100 m2 = 23 000 kr
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus över 100 m2, men mindre än 250 m2 = 32 000 kr



Befintliga tomter i Stadan

Markförsäljning
Priser enligt värdering 2013 Aktualiserad pris (170%)
tomt areal pris

1 1696 730 000 kr         1 241 000 kr               

2 1473 695 000 kr         1 181 500 kr               

3 1732 735 000 kr         1 249 500 kr               

4 1744 735 000 kr         1 249 500 kr               

5 1634 720 000 kr         1 224 000 kr               

6 1633 720 000 kr         1 224 000 kr               

7 1642 720 000 kr         1 224 000 kr               

8 1538 705 000 kr         1 198 500 kr               

9 1509 700 000 kr         1 190 000 kr               

10 1428 690 000 kr         1 173 000 kr               

11 2683 1 700 000 kr      2 890 000 kr               

12 2007 1 000 000 kr      1 700 000 kr               

13 1795 965 000 kr         1 640 500 kr               

14 1495 1 125 000 kr      1 912 500 kr               

15 1859 1 200 000 kr      2 040 000 kr               

16 1568 915 000 kr         1 555 500 kr               

17 1547 1 135 000 kr      1 929 500 kr               

18 1602 1 150 000 kr      1 955 000 kr               

19 1497 700 000 kr         1 190 000 kr               

20 1536 705 000 kr         1 198 500 kr               

21 1631 720 000 kr         1 224 000 kr               

22 1769 1 190 000 kr      2 023 000 kr               

23 1715 1 175 000 kr      1 997 500 kr               

24 3075 1 550 000 kr      2 635 000 kr               

25 2037 1 100 000 kr      1 870 000 kr               

26 1956 1 020 000 kr      1 734 000 kr               

27 1823 970 000 kr         1 649 000 kr               

28 1777 740 000 kr         1 258 000 kr               

29 2002 770 000 kr         1 309 000 kr               

30 1643 720 000 kr         1 224 000 kr               

31 1768 740 000 kr         1 258 000 kr               

32 1121 635 000 kr         1 079 500 kr               

33 1476 695 000 kr         1 181 500 kr               

34 1464 695 000 kr         1 181 500 kr               

35 1559 710 000 kr         1 207 000 kr               

36 1778 740 000 kr         1 258 000 kr               

37 1713 730 000 kr         1 241 000 kr               

38 1545 705 000 kr         1 198 500 kr               



Fortsättning
Priser enligt värdering 2013 Aktualiserad pris (170%)
tomt areal pris

39 1483 695 000 kr         1 181 500 kr               

40 1529 705 000 kr         1 198 500 kr               

41 1466 695 000 kr         1 181 500 kr               

42 1504 700 000 kr         1 190 000 kr               

43 1395 685 000 kr         1 164 500 kr               

44 1415 685 000 kr         1 164 500 kr               

45 1572 710 000 kr         1 207 000 kr               

46 1506 700 000 kr         1 190 000 kr               

47 1505 700 000 kr         1 190 000 kr               

48 1442 690 000 kr         1 173 000 kr               

49 1488 700 000 kr         1 190 000 kr               

50 1473 695 000 kr         1 181 500 kr               

51 1494 700 000 kr         1 190 000 kr               

52 1394 685 000 kr         1 164 500 kr               

53 1800 1 300 000 kr      2 210 000 kr               

total Markförsäljning med 30% riskmarginal

44 395 000 kr    75 471 500 kr             52 830 050 kr   

Nya tomter i Stadan

Markförsäljning Ersättning för gatukostnader
Antal tomter Pris per tomt 15 625 000 kr  

37 800 000 kr         

total

29 600 000 kr   Ersättning för plankostnader
1184000



Total intäkter

Nya tomter i Nabben
Markförsäljning 19 000 000 kr      
Ersättning gatukostnader 1 875 000 kr        
Ersättning plankostnader 608 000 kr

Total 21 483 000 kr      

Befintliga Nabben
Ersättning gatukostnader 4 375 000 kr        
Ersättning plankostnader 1 393 000 kr

Total 5 768 000 kr        

Befintliga Stadan
Markförsäljning (-30%) 52 830 050 kr      

Nya tomter i Stadan
Markförsäljning 29 600 000 kr      
Ersättning gatukostnader 15 625 000 kr      
Ersättning plankostnader 1184000

Total 46 409 000 kr      

Total intäkter 126 490 050 kr    

Intäkter på kort sikt (för nya tomter) 67 892 000 kr      
Osäkra intäkter på lång sikt 58 598 050 kr      
Antal bostäder 200

Kostander
Kostnader av byggande av allmänna gator70 000 000 kr      
Förrättning 1 000 000 kr        
Planarbetet 5 000 000 kr        

Tot kostnader 76 000 000 kr      

Fölust på kort sikt 8 108 000 kr-        
Osäker vinst på lång sikt 50 490 050 kr      
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 Till 

 Tekniska nämnden 

Avvägning mellan alternativ 1 och alternativ 2 för Stadan och Nabben  
Nedan redovisar kontoret fördelarna och nackdelarna med de två olika förslagen. En viktig aspekt är att 
projektet är mycket kostsamt och att kommunen inte har någon kontroll över om och när de boende i 
Stadan kommer att köpa sina tomter. Kontoret uppskattar att det kan ta cirka 30 år innan alla tomter har 
sålts på grund av att de boende väntar med att köpa sin tomt till följd av ändrade förutsättningar sedan 
2013. Till exempel har det klargjorts att det behövs skaftvägar för att få bort direktutfarter mot 
Stadanvägen, en remsa längs med tomterna kommer att tas i anspråk för allmänna gator. Vidare är 
markpriserna högre än de som togs fram 2013, och vad som förmodligen förväntas av de boende. 

1. Fortsatt arbete med nuvarande förslag 

Fördelar med förslaget 
• På lång sikt när/om de boende i Stadan friköper sina tomter kan en vinst på 50 Mkr tillfalla 

kommunen  
• Planen möjliggör 200 bostäder i ett mycket attraktivt område nära vatten, naturen och 

centrala Södertälje 
• På lång sikt kan Stadanvägen förlängas och mer mark göras tillgänglig för byggnation och 

ger underlag för utökad kollektivtrafik. 

      Nackdelar och risker med förslaget 
• Projektet går på kort sikt med förlust på grund av stora investeringskostnader i 

infrastrukturen. Det kan också finnas risk att utredningar under detaljplanearbetet visar att 
områdena inte kan exploateras som det är tänkt, vilket i så fall kommer att öka minussaldo 
ytterligare. 

• Planområdet är inte kollektivtrafiknära eller ligger i en utpekad tyngpunkt i översiktsplanen; 
dessutom ligger området i en grön kil enligt RUFS. När det är dags för genomförande. 
kommer kommunen att investera 70 Mkr på gator som kommer att användas av en liten 
krets medborgare som inte ger mernytta till andra utvecklingsområden. 

• Uppdraget är resurskrävande och det hindrar andra projekt som ger bättre avkastning, 
skapar flera bostäder eller ligger i prioriterade lägen.  

 

2. Fortsatt arbete utan ny exploatering 

Fördelar med förslaget 
• På lång sikt när/om de boende i Stadan friköper tomterna kan en vinst tillfalla kommunen 

från markförsäljning 
• Bemanningen i projektet behöver inte vara lika tung utan kontoret får mer resurser till andra, 

prioriterade projekt  

      Nackdelar och risker med förslaget 
• Länsstyrelsen godtar inte att allmän plats i detta fall regleras med enskilt huvudmannaskap  
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Tidigare beslut 
Mars 2015 beslutade Tekniska nämnden att ärendet skulle återremitteras med uppdrag till kontoret att 
bereda ärendet ytterligare avseende beräknade intäkter och kostnader, samt med avseende på gällande 
policy för gatukostnader. 

April 2015 gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheterna att 
skapa nya kommunala småhustomter inom detaljplanen och att kontoret ska förhandla med Nabbens 
tomtägarförening om ägandet av marken till den del av Stadanvägen som tomtägarföreningen äger. 

November 2016 ställdes planen ut för samråd. 

Kostnads- och intäktskalkyl 
Kontoret har reviderat kostnadskalkylen med uppdaterade ingångsvärden och nya poster. 
Investeringarna för utbyggnaden av Stadanvägen har reviderats med hänsyn till att det behövs 
bergssprängning; som referens har kontoret använt data för utbyggnaden av gator i Moraberg. Kontoret 
har lagt till i kalkylen de mindre gatorna i kv. Stadan och Nabben enligt kommunal standard. En högre 
standard behövs också för att klara en framtida ökad belastning i samband med att tomter styckas av.  

In- och utfarter mot Stadanvägen kommer inte att tillåtas om det inte är möjligt att köra in på fastigheten 
och vända och därför kommer utfartsförbud att regleras i detaljplanen. Detta innebär att flera in- och 
utfarter behöver ersättas av skaftvägar. Kostnader för anläggning av dessa har inte lagts in i kalkylen. 
Kostnadsuppskattning för mindre parkanordningar och parkering har inte räknats in. 

Kostnaden för inlösen av kvartersmark i Nabben för att kunna bygga allmänplats har inte beräknats. 

Kostnader för planarbetet sedan 2012 och en bedömning av det kommande planarbetet och arbetet runt 
markförsäljningen uppskattas till 5Mkr, kostnad för fastighetsförrättning uppskattas till 1Mkr.  

Telge Nät har uppskattat att VA-utbyggnaden kommer att kosta 26 Mkr vilket inte har lagts in i 
kommunens kalkylen. Utbyggnaden kommer att bekostas av anslutningsavgifter som tas ut av Telge Nät 
av de boende. 

På intäktsidan har kontoret preliminärt uppskattat markförsäljning av kv. Stadan med dagens markpris 
som sedan kommer att ersättas av en detaljerad fastighetsvärdering. Kontoret prövar även ny 
exploatering på kommunens mark där mark kan överlåtas och medfinansera gatukostnaderna.  

Kontoret har också räknat med att planavgift för Nabben tas ut vid bygglov och att gatukostnader för 
Nabben ersätts genom gatukostnadsersättningsbeslut. 

Osäkerhet i intäktskalkylen 
Det råder risk för kommunen att alla arrendatorerna i kv. Stadan inte friköper sina tomter vilket innebär 
att kommunen går miste om intäkter och behöver stå för en andel av plan- och gatukostnaderna.  

I fall att en arrendator har byggt utan bygglov har kommunen rätt att säga upp arrendet för att sedan 
lägga ut marken till försäljning. Ett annat fall då kommunen har rätt att säga upp arrendet är om 
arrendatorn använder arrendestället för annat ändamål än det som är avtalat, till exempel som 
permanent bostad och inte rättar sig efter kommunens tillsägelse. När detaljplanen har vunnit laga kraft 
och om en arrendator inte vill köpa sin tomt, kan kommunen arrendera ut den för bostadsändamål. När 
allmän plats har byggts ut har kommunen möjlighet att omförhandla arrenden för att täcka 
gatukostnaderna. 
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Osäkerhet i kostnadskalkylen 
Gatukostnadskalkylen som kontoret har tagit fram syftar till att ge underlag till nämnden om ekonomisk 
ställning i projektet. Kalkylen är baserad på utgifterna från Morabergsprojekt och ger en ungefärlig 
kostnadsbild. En geoteknisk undersökning samt förprojektering behövs för att få fram en mer tillförlitlig 
kalkyl. 

Ekonomisk risk 
Kommunen har inte tecknat ett plankostnadsavtal eller exploateringsavtal med de boende vilket innebär 
att kommunen står för all ekonomisk risk för projektet. Detta innebär att kommunen har bekostat och 
kommer i fortsättningen att bekosta planarbetet och utbyggnaden av allmän plats till dess att kommunen 
får ersättning genom planavgifter vid bygglov, gatukostnadsersättning eller markförsäljning. När gatorna 
är utbyggda kan kommunen begära gatukostnadsersättning av fastighetsägarna om nämnden fattar 
beslut om det, eller sälja marken. Plankostnader för kv. Nabben kan tas ut med bygglov vilket innebär att 
om fastighetsägarna inte söker bygglov eller söker bygglov för mindre åtgärder än det som kontoret 
förväntar, kommer kommunen inte att få ersättning respektive få mindre ersättning för plankostnaderna. 
Eftersom planavgifterna vid bygglov för en- två bostadshus är fasta finns det risk för kommunen att 
ersättningen inte täcker det nedlagda arbetet med att ta fram detaljplanen. 

Gatukostnader 
Enligt beslut från tekniska nämnden 2014 (Dnr TN-2013-00079, KS 14/64) ska uttag av gatukostnader 
ske för kv. Nabben enligt gatukostnadspolicyn som beslutades av kommunfullmäktige den 2011-09-05. 
Gatukostnadspolicyns tillämpning innebär att gatukostnaderna kommer att uppskattas i en så kallad 
gatukostnadsutredning och fördelas skäligt mellan de som nyttjar utbyggnaden av allmän plats. Enligt 
policyn kommer de befintliga bebyggda fastigheterna att erlägga hälften av kostnaderna jämfört med 
avstyckningslotterna och nytillkommande fastigheter. Detta innebär att de tomter som inte får styckas av, 
belastas mindre av gatukostnadsersättning. Fastighetsägarna i Nabben blir skyldiga att ersätta för 
gatukostnader när allmän plats kan börja användas och kommunen begär betalning. Vid markförsäljning 
av tomterna i Stadan, är kontorets avsikt att priset uppdelas i köpeskillingen och ersättningen för 
gatukostnader; detta är till köparens fördel eftersom stämpelskatt beräknas enbart på köpeskillingen. För 
den nya exploateringen kommer kommunen istället att reglera gatukostnaderna i ett genomförandeavtal 
med den blivande exploatören som utses vid markanvisningen. 

Planavgifter 
För kv. Stadan kan planavgiften erläggas vid markförsäljningen. För kv. Nabben kan en upplysning i 
plankartan tillämpas om att planavgiften tas ut vid bygglov. Planavgiften består av fasta priser per åtgärd 
och tar inte hänsyn till de faktiska kostnader som kommunen har haft för att ta fram detaljplanen. 

 


	Tjänsteskrivelse
	Fortsatt uppdrag och gatukostnadsutredning för Stadan och Nabben
	Sammanfattning av ärendet
	1. Fortsatt arbete med nuvarande förslag
	2. Fortsatt arbete utan ny exploatering
	Beslutsunderlag
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden
	Beslutet ska skickas till


	Intäktskalkyl
	PM avvägning mellan alternativ
	Avvägning mellan alternativ 1 och alternativ 2 för Stadan och Nabben
	1. Fortsatt arbete med nuvarande förslag
	Fördelar med förslaget
	Nackdelar och risker med förslaget

	2. Fortsatt arbete utan ny exploatering
	Fördelar med förslaget
	Nackdelar och risker med förslaget
	Tidigare beslut
	Kostnads- och intäktskalkyl
	Osäkerhet i intäktskalkylen
	Osäkerhet i kostnadskalkylen
	Ekonomisk risk
	Gatukostnader
	Planavgifter




