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Sammanfattning
Detaljplaneläggning samt en föregående markanvisningstävling har
genomförts för fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Detaljplaneområdet ligger inom stadsdelen Södra Råbylund.
Lunds kommuns fastighets AB (LKF) är ett av två bolag som erhållit
en markanvisning efter inlämnande av det vinnande bidraget.
Ny detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 fick laga
kraft 2019-10-16. Försäljning av kvartersmark inom detaljplanen
har nu bedömts kunna ske och ett köpekontrakt har därför
upprättats med LKF. Köpekontraktet avser del av fastigheten
Pilgrimen 2.
LKF ska genomföra en flerbostadsbebyggelse med sex husvolymer
innehållande cirka 100 lägenheter. Bostäderna ska upplåtas med
hyresrätt. I enlighet med beslut om markanvisning ska motsvarande
30 % av det totala antalet hyreslägenheter inom området erbjudas
kommunen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019
Köpekontrakt för del av Pilgrimen 2 med LKF
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2019, §129, Godkännande av
markanvisningsavtal

Barnets bästa
Under planprocessen har hänsyn till barn och ungas intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. LKF ska
uppföra lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Husen kommer
att ligga nära parker och förskolor vilket är positivt ur ett
barnperspektiv.
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Ärendet
Bakgrund
Detaljplaneläggning samt en föregående markanvisningstävling har
genomförts för fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Detaljplaneområdet ligger inom stadsdelen Södra Råbylund,
se bild 1 nedan.

Bild 1. Översikt - detaljplaneområdet markerat med röd figur.
Inför detaljplaneläggningen genomförde kommunen en
markanvisningstävling där Lunds kommuns fastighets AB (LKF) och
OBOS Mark AB (OBOS) gemensamt lämnade in det vinnande
tävlingsbidraget. OBOS är ett medlemsägt fastighetsbolag som verkar
genom dess varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och
systerbolaget Kärnhem. Bidraget har sedan legat till grund för det
efterföljande detaljplanearbetet. Detaljplanens intentioner och
tävlingsbidraget illustrerar sex flerbostadshus samt 29 radhus, totalt
cirka 150 bostäder. Detta ärende avser delområdet med
flerbostadshus, cirka 100 lägenheter som ska byggas av LKF, se bild
2 och 3.

Bild 2. Illustration från tävlingsbidraget (LKFs projekt utgörs av den
högre bebyggelsen i norr).
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Bild 3. Illustration från LKFs tävlingsbidrag.

Försäljningsobjekt
Ny detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 fick laga
kraft 2019-10-16. Eftersom planområdet utgör en del inom
stadsdelen Södra Råbylund där infrastrukturen redan är utbyggd,
kan en försäljning genomföras utan föregående utbyggnad av
allmänna gator. Därför har ett köpekontrakt nu upprättats med LKF
för del av fastigheten Pilgrimen 2.
Tekniska förvaltningen har initierat en lantmäteriförrättning för att
bilda de blivande fastigheterna inom detaljplanen.
Försäljningsobjektet kommer efter genomförd fastighetsbildning
utgöra en egen fastighet i ungefärlig överenstämmelse med bild 4.

Bild 4. Försäljningsobjektet inom streckmarkerad begränsningslinje.
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Köpekontrakt
Markpriset är fastställt sedan markanvisningstävlingen. Mot
bakgrund av tidigare försäljningar och värderingar inom Södra
Råbylund sattes priset till 2 000 kr/kvm BTA för hyresrätt.
Köpeskillingen har därför baserats på en ersättning om 2 000
kr/kvm BTA. För beräkning av köpeskillingen har en byggnation om
7 200 kvm BTA ovan mark använts. Köpeskillingen uppgår därför till
14 400 000 kr.
I det fallet att den slutliga byggnationen enligt framtida beviljat
bygglov överstiger 7 200 kvm BTA har kommunen rätt till en
tilläggsköpeskilling om 2 000 kr/kvm BTA för varje överskjutande
kvm BTA.
Förutsättningarna från markanvisningstävlingen, exempelvis
beträffande gestaltning, hållbara transporter och erbjudande av
hyresrätter till kommunen gäller fortsatt vid försäljningen. Med
erbjudande om hyresrätter menas att kommunen ska erbjudas att
teckna kontrakt för hyreslägenheter motsvarande 30 % av det totala
antalet hyreslägenheter som LKF bygger inom området.
Köpekontraktet är utformat för att reglera dessa åtaganden.

Kommande förslag till försäljning
Tekniska förvaltningen informerar om sin avsikt att återkomma till
tekniska nämnden och kommunstyrelsen med förslag till
köpekontrakt med OBOS. Detta köpekontrakt kommer att avse den
resterande kvartersmarken inom södra delen av detaljplanen som
markanvisats till OBOS för radhusbyggnation.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljningen av del av
fastigheten Pilgrimen 2 med Lunds kommuns fastighets AB i
enlighet med upprättat köpekontrakt.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Anita Wallin
exploateringschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
LKF AB
Serviceförvaltningen, Boendeavdelningen
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