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Förvärvav Rundmar 1:35 (Hällberga)
Stadsbyggnadsförvaltningensförslagtill beslut till
kommunstyrelsen
Kommunen förvärrarRundmar 1:35 fören köpeskilling på 15 miljoner
kronor och stadsbyggnads förvaltningen ges i uppdrag att slutföra
förhandlingen
Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för
stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna köpekontrakt
samt övriga erforderliga handlingar i ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen

Stadsbyggnads förvaltningen

Stefan Hällmark

S^a Kopparberg

Kommundirektör

Stadsbyggnadschef
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har fåttin en förfråganfrån fasdghetsägaren till Rundmar 1:35 om
kommunen ville förvärvafastigheten. Fastigheten ligger på Nyforsvägen 26 i
Nyfors och ären sjötomtintill Tyresö- Flaten på 12 335 kvm. Förfasdgheten
Nyfors där entreprenad föranläggande av kommunalt
gäller detaljplan 457 —
VA och vägar pågårjust nu vilket är det förstasteget föratt genomföra
detaljplanen. Fastigheten är planlagd förbostadsändamåloch har en
^enomförandedd som gäller fram dll augusti 2024.
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1. Karta överNyfors därRundmar 1:35 ärblåmarkerad.

På fastigheten idag finns PUB:s fd personalförenings hus med tillhörande
gäststugor. Huvudbyggnaden har en q-bestämmelse (qi) i detaljplanen vilket
innebär att byggnaden ska bevaras och skyddas från förvanskninginteriörtoch
exteriört. Tomt, tomtanläggningar och grunder runt ska bevaras och skyddas
från förvanskning (q2).
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figur?. Del av detaljplanen 457 - Njfors överfastigheten Rundmar 1:35.
På fasdgheten finns byggrätt föratt uppföra par-, rad- eller kedjehus för
bostadsändamål(se figur 3) med en tiUåten byggnadsarea på 180 + 270 kvm.
Exploateringsavtal är tecknat meUan kommunen och fasdghetsägaren som
reglerar ansvarsfördelningoch genomförandet av detaljplanen vad gäller
fastigheten. Fastigheten ska när Nyforsvägen har godkänd slutbesiktning erlägga
gatukostnad till kommunen på ca 525 000 kr. Genom att förvärvafasdgheten
får kommunen rådighet övermarken och kan styra övergestaltningen av nya
byggrätter (ex genom markanvisningstävling). Fastigheten går att stycka, men
hänsyn behövertas till kulturmiljövärdenvid en sådan styckning. Vid ändrad
markanvändningbehöver planändring förstske.
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