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EmeUe Häll
Exploateringsingenj or

Diarienummer
2014KSM0978, 254
.Miljö- och s amhäUsbyggnad su tskotte t

Beslut om samrådförgatukostnadsutredning
gällande Tegelbruket, etapp 11

Förslagtill beslut
Koninnunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnads utskott godkänner
samrådshandlingarna förgatukostnadsutredning Tegelbruket, etapp 11 och ger
stadsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att gå ut på samråd med utredningen.

^ra Kopparberg
Stadsbyggnad s chef

Emelie Häll
Exploateringsingenjöf

Saintnanfattning
I samband med upprättandet av detaljplan förTegelbruket, etapp 11 utreder
s tadsby^nad s förvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala
kostnaden förutbyggnaden av gatorna inoin fördelningsområdetberäknas bli
13 791 855 kronor. Totalt föreslåsgatukostnaden bli 237 853 kronor fören
befintlig villafastighct, baserat på kostnadsnivå föroktober 2016.
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Beskrivning av ärendet
I saniband noed upprättandet av detaljplan för

'fegelbruket,

etapp l l utreder

stadsbyggnadsfon'altningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Uttag
av gatiikostnader föreslåsenligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), där det
anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av
ägarna till fastigheterna inom området. FÖrdelningsförslagetansluter till de
principer som beslutats i andra förnyelseområdeni kommunen.
Fördelningsomfådetutgörsav detaljplaneområdet. Inom fördelningsom rådet
finns enligt planförskget möjlighetatt finnas 56 stycken fastigheter för
bostadbebyggelse, varav l av dessa då nybildadas. Detaljplanen möjliggöräven
b tygg föreningsverksamhet på kommunens fastighet Brevlk 1:1, på vilken det
även finns en befintlig basstadon samt en ytterligare tnöJUghet till att etablera
en. Fasdghctcn Brevik 1:250 utgören befintlig tennisbana.
Den totala beräknade kostnaden förutbyggnaden av gator och tillhörande
anläggningar inom fördelningsområdet är 13 791 855 kronor. Kostnaden
fördelas mellan fastighetsägarna l området efter andelstal enligt följande:
Fastighet

An dels tal

Gatukostnad

Befintlig fastighet

1,00

237 853 kronor

Nybildad fasughet

1,50

356 780 kronor

Basstation

0,16

38 057 kronor

Tennisbana

0,20

46 381 kronor

Tegelbrukets Båtklubb

0,97

230 646 kronor

Totalt finns 57, 98 andelar att fördelakostnaderna niellan. Detta ger en kostnad
på 237 853 kronor fören befintlig fastighet baserat på kostnadsnivå för
oktober 2016.

Införutsldck av samrådshandUngar kan ovan angivna siffror komma att Justeras
något,
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