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Markanvisning till LKF för kvarteren Hövändaren och
Hästaräfsan, del av Stångby 5:28
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen teckna markanvisningsavtal med
Lunds Kommuns Fastighets AB, orgnr 556050-4341, för
kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan, (del av Stångby 5:28)
på de villkor som framgår i föreliggande förslag till avtal.

Sammanfattning
Detaljplanen för Stångby Väster II genomförs nu inom första
utbyggnadsetappen där byggnation av radhus i bostadsrättsform,
hyresrätter och äldreboende pågår.
Föreslagen markanvisning till Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
är belägen inom nästa utbyggnadsetapp där det under hösten 2021
påbörjas utbyggnad av teknisk infrastruktur, byggator och den stora
stadsdelsparken.
LKF har tillsammans med Jaenecke Arkitekter skissat på ett
bostadsprojekt inom kvarteret Hövändaren och kvarteret
Hästaräfsan som är väl anpassat till de krav och ambitioner som
kommunen ställer vad gäller gestaltning och upplåtelseform inom
Stångby trädgårdsstad.
Förslaget bidrar till att Stångby får en mångfald i bostadsutbudet
med radhus i hyresrättsform för barnfamiljer, blandat med moderna
flerbostadshus med god tillgänglighet för seniorer som vill lämna
villan. Förslaget innebär småskalig bebyggelse med trädgångsstadskaraktär, i linje med detaljplanens och gestaltningsprogrammets
intentioner.
Förvaltningen föreslår därför att LKF ges en direktanvisning
avseende kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan inom fastigheten
Stångby 5:28, samt att markanvisningsavtal tecknas där LKF ges
möjlighet att fortsatt förhandla med kommunen om att få uppföra
hyresrätter i radhusform och lägenheter i flerfamiljshus. Projektet
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uppskattas innehålla cirka 25 radhus samt ett femtiotal lägenheter i
flerbostadshus.

Underlag för beslutet




Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Utbyggnadsetapper Stångby Väster II
Förslag till markanvisningsavtal med LKF

Ärendet
Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för
Stångby Väster II möjliggör för cirka 750 bostäder, skola, förskola,
centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära läge.
Dagens Stångby domineras av enfamiljshus med upplåtelseformen
äganderätt. För att stärka en långsiktig social hållbarhet ska Stångby
utvecklas med olika bostadstyper med olika upplåtelseformer.
Förvaltningen planerar nu för kommande markanvisningsprospekt
av bostadsrätter och villatomter och ser över vilka upplåtelseformer
de olika kvarteren bör ha inom etapp två.

Föredragning
LKF har visat intresse för två kvarter som de har studerat närmare
tillsammans med Jaenecke Arkitekter och presenterat sitt förslag för
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
En markanvisning till LKF innebär bland annat en byggnation av
radhus som hyresrätt vilket ger fler barnfamiljer möjlighet att bo och
låta barnen växa upp i vackra, småskaliga och trygga Stångby.
LKFs bostadsbyggnation är särskilt hållbar ur miljömässiga,
ekonomiska och bostadssociala aspekter. Barnperspektivet är
centralt. De två kvarteren får trivsamma bostadsmiljöer med
kringliggande småskaliga vackra gränder där miljöerna är anpassade
för barns behov.
LKFs exploateringsförslag ger en trygg och vacker boendemiljö som
samtidigt stärker bostadsmixen i Stångby, helt i linje med Lunds
kommuns bostadspolitiska målsättningar.
Förvaltningen föreslår därför att LKF ges en direktanvisning
avseende två kvarter, kvarteret Hövändaren och kvarteret Hästaräfsan inom fastigheten Stångby 5:28, samt att markanvisningsavtal
tecknas där LKF erbjuds uppföra hyresrätter i radhusform och
lägenheter i flerfamiljshus.
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Projektet uppskattas innehålla cirka 25 radhus samt ett femtiotal
lägenheter i flerbostadshus. Minst tio procent av hyresrätterna ska
erbjudas kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov.

Områdena som är aktuella för markanvisning

Skiss över förslag till byggnation
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Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen med utgångspunkt i
gällande detaljplan samt det skissförslag som redovisats av LKF till
både tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Barnets bästa
Vid utarbetandet av planförslaget och LKFs byggprojekt har hänsyn
tagits till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen.
Markanvisning till LKF innebär bland annat en byggnation av radhus
som hyresrätt vilket ger fler barnfamiljer möjlighet att bo och låta
barnen växa upp i vackra, småskaliga och trygga Stångby.

Ekonomiska konsekvenser
Ett markanvisningsavtal är inte en bindande överlåtelsehandling
utan en ensamrätt för byggherren att förhandla med kommunen om
ett eventuellt förvärv och exploatering. Markanvisningen anger
riktlinjer för prissättningen och är beroende av hur många kvadratmeter byggrätt som ska uppföras samt vilket marknadsvärde en
värdering kommer att ge vid tidpunkten för försäljningen. En
kommande försäljning genererar intäkter till exploateringsprojektet
Stångby Väster II.
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