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Exploateringsavtal för Ullen och Spinnrocken m fl i
Genarp
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

godkänna och underteckna upprättat exploateringsavtal
inklusive bilagor med Lunds Kommuns Fastighets AB avseende
detaljplan för kvarteren Ullen och Spinnrocken med flera
fastigheter i Genarp (PÄ 39/2012a 1281K-P150).

Sammanfattning
Detaljplanen för kvarteren Ullen och Spinnrocken med flera ger
förutsättningar till en förtätning av bostäder i en till två våningar
inom fastigheterna Ullen 1, Spinnrocken 1 och del av Genarp 34:1.
Ullen 1 och Spinnrocken 1 ägs av Lunds Kommuns Fastighets AB och
Genarp 34:1 ägs av kommunen. Exploateringsavtalet reglerar
marköverlåtelser, genomförandefrågor och kostnader kopplade till
genomförandet av detaljplanen.

Underlag för beslutet



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-14
Exploateringsavtal, inkl. bilagor

Ärendet
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) initierade detaljplaneläggning
av fastigheterna Ullen 1, Spinnrocken 1 och 2, Vadmalen 1 och
Genarp 34:1 för att möjliggöra en förtätning av området med
bostäder i en till två våningar. Inom Exploateringsområdet har LKF
för avsikt att genomföra bostadsbyggnation om cirka 2100
kvadratmeter BTA. Bostäder ska upplåtas med hyresrätt och
utformas som flerbostadshus i en till två våningar. Detaljplanen vann
laga kraft 2016-11-24.
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Bild 1, Översiktskarta som illustrerar det berörda området i Genarp (röd linje)

Föredragning
För att möjliggöra för planerad byggnation förutsätts att kommunal
mark överlåts till LKF.
Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, genomförandefrågor
och kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen. I
detaljplanens genomförandebeskrivning konstateras att huvuddelen
av bebyggelsen som detaljplanen möjliggör är på kommunal mark.
Detta innebär att tecknandet av avtal inte måste ske innan
detaljplanen antas såsom annars är normalt vid exploateringsavtal.
Eftersom exploateringen tar parkmark i anspråk samtidigt som det
blir ett tillskott av bostäder kommer kvaliteten att behöva höjas
bland annat genom att innehållet i parken mellan kvarteren Ullen
och Spinnrocken kompletteras. Exploateringen ger även upphov till
åtgärder i gatumark. Exploatören ska medverka till kostnaderna för
de allmänna anläggningarna genom erläggande av gatukostnadsersättning.
LKF’s styrelse har beslutat godkänna exploateringsavtalet för sin del,
på styrelsemöte 2022-03-04.
Markförsäljningen enligt exploateringsavtalet är inom tekniska
nämndens delegationsnivå.

Tjänsteskrivelse
2022-03-14

3 (3)
Diarienummer

TN 22/256

Bild 2, Detaljplan, plankarta

Bild 3, Detaljplan, illustration

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
Konsekvenser för barn och unga har utretts under framtagandet av
detaljplanen.

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtalet innehåller bestämmelser om
gatukostnadsersättning samt marköverföringar.
Gatukostnadsersättningen ska betalas med 50% av LKF och 50% av
Kommunen i enlighet med fördelningsprincipen i avtalet. LKF ska
bidra med cirka 1 500 000 kronor för åtgärder på allmän plats.
Kommunen ska genom fastighetsreglering överlåta delar av sin
fastighet, som i detaljplanen omfattas av kvartersmark för bostadsändamål, till LKF. För denna mark ska en regleringslikvid om
1 575 000 kronor utgå. I det fall den slutliga byggnationen enligt
erhållet bygglov överstiger 2 100 kvadratmeter ovan mark ska LKF
till kommunen erlägga en tilläggsersättning för varje överskjutande
kvadratmeter bruttoarea.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Anita Wallin
Exploateringschef
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