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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Paragraf 132 Ärendenummer KS2019/564 

Exploateringsavtal för Storskogen 1:1 - beslut om 
godkännande 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 juni 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att en överenskommelse avseende 
exploateringsområdet ”Storskogen” tecknades mellan kommunen och 
exploatörerna 2014 i syfte med att få kommunalt huvudmannaskap för allmän 
plats. Med allmän platsmark menas gator, natur och park inom planområdet. 

Överenskommelsen ligger till grund för den detaljplaneprocessen som påbörjades 
2014 och för exploateringsavtalet som ska tecknas mellan Kommunen och 
exploatörerna i samband med den nya detaljplanen. 

Exploateringsavtal ska tecknas i och med att det är en privata markägare som ska 
genomföra detaljplanen och syftar till att förtydliga exploatörernas ansvar och 
åtaganden i genomförandet av planen gentemot kommunen.  

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar därmed 
för utbyggnad av gator, VA- anläggningar och andra allmänna 
anläggningar. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark och 
bekostar detaljplanen med tillhörande utredningar samt ska ersätta Kommunen för 
de faktiska kostnader som projektering, upphandling, byggledning och anläggning 
av allmän plats medför. 

Exploatörerna ska även överlämna all mark som ska bli allmän platsmark till 
kommunen utan ersättning.  

Avtalet avser också att reglera kommunens kostnader för infrastruktur utanför 
exploateringsområdet i enlighet med tidigare avtal och åtaganden. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 10 juni 2021 och 
lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

__________
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Paragraf 56 Ärendenummer KS2019/564 

Exploateringsavtal för Storskogen 1:1 - beslut om 
godkännande 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 juni 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att en överenskommelse avseende 
exploateringsområdet ”Storskogen” tecknades mellan kommunen och 
exploatörerna 2014 i syfte med att få kommunalt huvudmannaskap för allmän 
plats. Med allmän platsmark menas gator, natur och park inom planområdet. 

Överenskommelsen ligger till grund för den detaljplaneprocessen som påbörjades 
2014 och för exploateringsavtalet som ska tecknas mellan Kommunen och 
exploatörerna i samband med den nya detaljplanen. 

Exploateringsavtal ska tecknas i och med att det är en privata markägare som ska 
genomföra detaljplanen och syftar till att förtydliga exploatörernas ansvar och 
åtaganden i genomförandet av planen gentemot kommunen.  

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar därmed 
för utbyggnad av gator, VA- anläggningar och andra allmänna 
anläggningar. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark och 
bekostar detaljplanen med tillhörande utredningar samt ska ersätta Kommunen för 
de faktiska kostnader som projektering, upphandling, byggledning och anläggning 
av allmän plats medför. 

Exploatörerna ska även överlämna all mark som ska bli allmän platsmark till 
kommunen utan ersättning.  
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Avtalet avser också att reglera kommunens kostnader för infrastruktur utanför 
exploateringsområdet i enlighet med tidigare avtal och åtaganden. 

 Mark- och exploateringsingenjör Ricardo Dojorti redogör för ärendet. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

Yrkanden 
Jenny Gavelin (L),Anders Wikman (NE) och Staffan Karlsson (M) yrkar bifall till 
förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ricardo Dojorti 
0171-62 61 45 
ricardo.dojorti@enkoping.se 

Kommunfullmäktige 

Exploateringsavtal för Storskogen 1:1 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet 
En överenskommelse avseende exploateringsområdet ”Storskogen” tecknades 
mellan Kommunen och exploatörerna 2014 i syfte med att få kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats. Med allmän platsmark menas gator, natur och 
park inom planområdet. 

Överenskommelsen ligger till grund för den detaljplaneprocessen som påbörjades 
2014 och för exploateringsavtalet som ska tecknas mellan Kommunen och 
exploatörerna i samband med den nya detaljplanen. 

Exploateringsavtal ska tecknas i och med att det är en privata markägare som ska 
genomföra detaljplanen och syftar till att förtydliga exploatörernas ansvar och 
åtaganden i genomförandet av planen gentemot kommunen.  

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar därmed 
för utbyggnad av gator, VA- anläggningar och andra allmänna anläggningar. 
Exploatörerna ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark och bekostar 
detaljplanen med tillhörande utredningar samt ska ersätta Kommunen för de 
faktiska kostnader som projektering, upphandling, byggledning och anläggning av 
allmän plats medför. 

Exploatörerna ska även överlämna all mark som ska bli allmän platsmark till 
Kommunen utan ersättning.  
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Avtalet avser också att reglera kommunens kostnader för infrastruktur utanför 
exploateringsområdet i enlighet med tidigare avtal och åtaganden. 

 

 

 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 
 
 

 
Ricardo Dojorti 
Mark- och exploateringsingenjör  
Enköpings kommun 
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