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Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl.
Näsbypark
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Samråd har skett under hösten 2012. Utställning av detaljplanen genomfördes
under hösten 2013. Utbyggnad och iordningställande av allmänna platser (gator
torg, natur mm) kan påbörjas då detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnad inom
kvartersmark kan påbörjas då detaljplanen vunnit laga kraft, erforderlig
fastighetsbildning skett och bygglov beviljats. Samordning av kommunens och
exploatörernas utbyggnad kommer att krävas, vilket regleras i avtal mellan
parterna.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga
kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark (gator, torg, park, natur
m.m.) inom planområdet. Kommunen ska också vara huvudman för allmänna
vatten- och avloppsledningar i området. Kommunalt huvudmannaskap innebär
bl.a. att kommunen ska äga allmän platsmark samt ansvara för utbyggnad och
framtida drift och underhåll av den allmänna platsmarken och allmänna vattenoch avloppsledningar.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av områdets allmänna
platser och allmänna anläggningar. Bebyggande av kvartersmark genomförs och
bekostas av respektive fastighetsägare. Det gäller även infrastruktur som inte är
allmän, såsom kvartersgator och vatten- och avloppsledningar som inte är
allmänna.
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Projektering av allmänna platser, allmänna anläggningar och kvartersmark samt
utbyggnad av desamma behöver göras i nära samarbete mellan kommunen och
exploatörerna.
Detaljprojektering av allmänna platser och allmänna anläggningar har
genomförts. I samband med detaljprojekteringen har samordningsfrågor och
planering av utbyggnadsordning studerats. Då dessa frågor blivit utredda och
lösta har det slutliga resultatet förts in i exploateringsavtalen.
Avtalsfrågor
Ramavtal
Ett ramavtal, daterat 2012-04-16 har träffats mellan kommunen och ägarna till
fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige
12-03-19, § 24 och reglerar bland annat hur samarbetet kring upprättande och
genomförande av detaljplanen ska bedrivas, samt att ägarna till
kvartersmarksfastigheter inom detaljplaneområdet gemensamt ska bekosta
områdets allmänna platser. Avtalet har godkänts av de båda fastighetsägarnas
samarbetsparter (se vidare under rubriken samarbetsparter).
Samarbetsparter
Fastighets AB Drillsnäppan, ägare till Stansen 1 och 2, har genom sitt
moderbolag Fast Partner AB tecknat ett samarbetsavtal med Besqab
projektutveckling AB. Fastighets AB Drillsnäppan äger fastigheten men
utbyggnaden av bostadsprojektet kommer att genoföras av ett bolag som ägs
gemensamt av Fast Partner AB och Besqab projektutveckling AB.
Kommanditbolaget Mareld, ägare till fastigheten Degeln 1, har genom sitt
moderbolag Galjaden Fastigheter AB, tecknat avtal om köp och överlåtelse av
mark med AB Borätt, med inriktning på nya bostäder. AB Borätt har tillträtt den
del av fastigheten Degeln 1, som planläggs för bostadsändamål. Erforderlig
lantmäteriförrättning kommer att genomföras då detaljplanen vunnit laga kraft.
.
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Exploateringsavtal
Ramavtalet ersätts i samband med detaljplanens antagande av fyra separata
exploateringsavtal. I exploateringsavtalen regleras de närmare förutsättningarna
och villkoren för områdets utbyggnad med utgångspunkt i ramavtalet tecknat
2012-04-16.
Exploateringsavtalen reglerar marköverföringar och andra fastighetsrättsliga
frågor, utbyggnadsordning samt andra ekonomiska och tekniska frågor gällande
genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalen reglerar bland annat
principer för fördelning av kostnader för iordningställande av allmänna platser.
Avtalen innehåller även regleringar kring inrättande av bilpool samt
etappindelning och tidplan för utbyggnaden inom planområdet. Dessa frågor har
varit föremål för utredning och dialog tillsammans med parternas övriga
åtaganden. Inför beslut om antagande har dessa frågor reglerats i
exploateringsavtalen. Exploateringsavtalen har undertecknats av respektive
fastighetsägare/exploatör innan beslut om antagande av detaljplanen.
Exploateringsavtal, lägenhetsstorlekar och parkeringsnorm
Till de nya bostäderna ska parkeringsnormen 9 bilplatser per 1000 m2
BTA ovan mark, inklusive besöksparkering, tillämpas. Markreservat om totalt 20
parkeringsplatser redovisas på illustrationsplanen. All bostadsparkering ska ske
på kvartersmark men besöksparkering kan lösas på allmän plats som
kantstensparkering.
Parkering och angöring för skolverksamhet, inklusive hämtning och lämning av
barn, skall ske inom fastighetsgräns och följa angiven parkeringsnorm på 8
parkeringsplatser/ 1000m2 BTA ovan mark. 1/3 av p-normen för Futuraskolan får
läggas som besöksparkering med skyltning kort tid på lokalgata. Dessa
förutsättningar finns reglerade i respektive exploateringsavtal.
Bullerdämpande åtgärder
Kompletterande bullerutredning daterad 2012-09-17, visar att för externt
industribuller innehålls, utan speciella åtgärder, Naturvårdsverkets riktvärden.
Därför finns inte längre något krav på att särskilt avtal ska tecknas med ägaren till
fastigheten Instrumentet 1 angående bullerdämpande åtgärder.
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Bilpool
Stadsbyggnadskontoret vill, tillsammans med byggföretagen, pröva möjligheten
till etablering av bilpool i detaljplaneprojekt Stansen och Degeln.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-10 att godkänna fortsatt arbete för
en etablering av bilpool inom projekt Stansen och Degeln i enlighet med de
kriterier som anges i ”Förslag till parkeringsstrategi för Täby kommun” daterad
juni 2013.
AB Borätt och Besqab projektutveckling har gemensamt tagit fram en grön
resplan. I denna och i de aktuella exploateringsavtalen förbinder sig
exploatörerna för de båda bostadskvarteren att tillse att det finns en bilpool inom
området under minst 5 år från första inflyttning. Exploatörerna förbinder sig även
att bekosta och marknadsföra en bilpool för samtliga bostadsrättsinnehavare
under en period av 5 år. I samband med försäljning av bostadslägenheter ska
bilpoolen marknadsföras aktivt. Innan inflyttning ska samtliga köpare nås av
skriftlig information om bilpoolen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
Inom planområdet äger Täby kommun fastigheterna Näsbypark 73:64 och
Degeln 3. Fastigheten Degeln 1 ägs av Kommanditbolagen Mareld, ett
dotterbolag till Galjaden fastigheter AB. Fastigheten Degeln 4 ägs av AB Borätt.
Fastigheterna Stansen 1 och 2 ägs av Fastighets AB Drillsnäppan, ett
dotterbolag till Fastpartner AB. Fastigheten Näsbypark 2:9 ägs av Birka Nät AB.
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Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande förutsätter att en mängd fastighetsbildningsåtgärder
genomförs.
Allmän plats
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in mark för allmän plats. Sådan
mark avses överföras från enskilt ägda fastigheter till fastigheten Näsbypark
73:64 genom fastighetsreglering. Enskilt ägda fastigheter som berörs av detta är
Stansen 1 och 2 samt Degeln 1. Överenskommelser och ansökan om
fastighetsreglering avseende allmän plats inom fastigheterna Stansen 1 och 2
samt Degeln 1 är en del av områdets exploateringsavtal.
Den del av fastigheten Degeln 3 som läggs ut som allmän plats överförs genom
fastighetsreglering till Näsbypark 73:64.

Mark utlagd som allmän plats, ska överföras till Näsbypark 73:64
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Kvartersmark, kvarteret Degeln
Av fastigheten Degeln 4, den del av fastigheten Degeln 3 som läggs ut som
kvartersmark samt delar av fastigheterna Degeln 1 och Näsbypark 73:64 bildas
en fastighet för bostadsändamål. Kvartersmarken för bostadsändamål kan delas
in i flera separata fastigheter. Del av fastigheten Näsbypark 73:64 överförs
genom fastighetsreglering till den blivande verksamhetstomten.
Överenskommelse och ansökan och fastighetsreglering är en del av framtaget
exploateringsavtal.

Mark som tillförs kvarteret Degeln

Kvartersmark, kvarteret Stansen
Fastigheten Stansen 1 delas genom avstyckning in i en fastighet för
bostadsändamål och en verksamhetstomt. Båda dessa fastigheter tillförs mark
från fastigheten Näsbypark 73:64 genom fastighetsreglering. Överenskommelse
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och ansökan och fastighetsreglering är en del av framtaget exploateringsavtal.
Kvartersmarken för bostadsändamål kan delas in i flera separata fastigheter.

Mark som tillförs kvarteret Stansen

Kvartersmark, tekniska anläggningar
I detaljplanen finns områden utlagda för tekniska anläggningar, t.ex.
elnätstationer. Nya fastigheter för detta ändamål kan bildas genom avstyckning.
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Gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätt mm
Gemensamhetsanläggningar
Bebyggelsen kommer att ha parkeringslösningar som bygger på både
parkeringsgarage och markparkering. Gemensamhetsanläggningar kan komma
att tillskapas för parkering och andra gemensamma anordningar.
Servitut
En gemensam tillfartslösning för östra delen av verksamhetstomten Degeln 1 och
detaljplanens nordostligaste bostadsbyggrätt avses tillskapas genom att
ömsesidiga servitut inrättas mellan de båda berörda fastigheterna.
Befintliga servisledningar för vatten, spillvatten och dagvatten för befintlig
byggnad på Degeln 1 har sin anslutningspunkt i befintligt gång- och
cykelvägsståk (planförslagets centrala stråk). Detta servisstråk ligger i den mark
där ny bebyggelse med garage planeras och behöver därför flyttas till ett nytt
läge. Servitut behöver upprättas som ger Degeln 1 (verksamhetstomten) rätt att
nedlägga och sköta de servisledningar som kommer att ligga i kvartersmark för
bostadsändamål. Servitutet upprättas mellan berörda fastigheter och föreslås få
ett läge i någon av kvartersgatorna inom den blivande bostadsfastigheten.
Servitut som säkrar rätten för bostadsfastigheterna inom kvarteren Stansen och
Degeln att anlägga, bibehålla och underhålla stuprör och andra
dräneringsanläggningar på kommunens gatumarksfastighet Näsbypark 73:64,
lokalgata, ska upprättas.
Område med djupbyggnadsförbud
I detaljplanens norra del finns en stor dagvattentunnel med två spillvattenledningar i. Tunneln är belagd med djupbyggnadsförbud, vilket sträcker sig 12,5
meter på båda sidor från centrum på tunneln på en höjd om minst 7 meter över
tunneltak. Denna höjd motsvarar nivån +11,52 enligt RH2000.
Djupbyggnadsförbudet innefattar förbud mot sprängning, pålning, grävning och
annan åverkan inom skyddsområdet. Kommunen överlåter del av fastigheten
Näsbypark 73:64 med befintlig VA-tunnel. I framtaget exploateringsavtal regleras
att kommunen har rätt att ansöka om ledningsrätt eller annan erforderlig
fastighetsbildningsåtgärd för att säkra tunnelns framtida bestånd. Avtalet reglerar
också att vid genomförande av fastighetsbildningsåtgärd ska exploatören inte ha
rätt till ersättning och att kommunen ska stå för förrättningskostnaderna.
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Tekniska anläggningar, ledningsrätt
Fortum Distribution AB:s rätt att anlägga, bibehålla och förnya tekniska
anläggningar, t.ex. elnätstation, inom områden som i detaljplanen betecknats
med ”E” kan säkerställas med hjälp av ledningsrätt. Ledningsrätt tillskapas
genom ledningsrättsförrättning hos lantmäterimyndigheten.
Fortum Distribution AB och Skanova har ledningar för el respektive fiberkabel i
planområdets nordöstra del. Dessa ledningar behöver läggas om. De nya
ledningsdragningarna föreslås få juridiskt stöd genom av servitut eller genom
ledningsrätt.
Allmänt
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningsåtgärder kan ske efter det att
beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna
debiteras efter en av staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi


Bebyggande av kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.



Områdets fastighetsägare står för samtliga kostnader för i
ordningställande av områdets allmänna platser. Med fastighetsägare
avses ägare av kvartersmark.



Kommunens kostnader för investeringar i allmänna va-anläggningar
beräknas preliminärt täckas av intäkter från anläggningsavgifter enligt
gällande va-taxa. Åtgärderna beskrivna under rubriken Vatten- och
avloppsledningar nedan, delfinansieras genom överenskomna belopp i
exploateringsavtal med områdets bostadsbyggherrar.



Del av kommunens fastighet Degeln 3 och delar av kommunens fastighet
Näsbypark 73:64 läggs ut som kvartersmark. Dessa kommer att överlåtas
mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet för respektive tillåten
användning. Detta innebär markintäkter för kommunen.
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TEKNISKA FRÅGOR
Vatten och avloppsledningar
I befintlig gång- och cykelväg mellan fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 ligger
ett ledningsstråk med spillvatten, dagvatten och vatten. Ledningsstråket planeras
att flyttas så att det hamnar i ett mer centralt läge i den nya vägen och inte
kommer i konflikt med huskropparna och träden som ska anläggas.
Befintligt ledningsstråk i Maskinvägens södra del berörs av att del av fastigheten
Näsbypark 73:64 läggs ut som kvartersmark för bostadsändamål. Det planeras
även ett perkolationsmagasin under planerad grönyta, som kolliderar med
befintligt ledningsstråk. Ledningsstråket flyttas därför så att det kommer att följa
den nya Maskinvägens läge.
I samband med flytt av ledningsstråken flyttas även tillhörande anordningar och
berörda serviser som ska vara kvar, samt att nya serviser läggs.
Dagvatten
Arbete med att ta fram lämpliga lösningar för områdets dagvattenhantering
pågår. En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet ”Stansen- PM
dagvattenhantering” daterad 2012-06-13, reviderad 2013-09-10 av Tyréns.
Utredningen visar att avrinningen från området utan några åtgärder ökar markant
(cirka 50 %) i och med planförslaget. Utredningen föreslår att med enkla åtgärder
kan ökningen reduceras till cirka 40%. Med fördröjningsmagasin på samtliga
fastigheter kan reducering ske så att 50% av flödet fördröjs vid dimensionerande
regn på samtliga fastigheter.
Planområdet bedöms klara de krav som ställs i ABVA genom att åtgärder såsom
oljeavskiljning, infiltration och magasinering utförs såväl på allmän plats som på
kvartersmark.
Tekniska anläggningar
Inom detaljplaneområdet finns idag tre elnätstationer. En av dessa elnätstationer
föreslås få ett nytt läge. Områden reserverade för tekniska anläggningar är i
plankartan betecknade med ”E”.
Tekniska utredningar
Enligt ramavtal tecknat mellan kommunen och områdets fastighetsägare ska
områdets fastighetsägare beställa och bekosta samtliga utredningar under
planeringsprocessen. Innan beställning av utredning ska samråd ske mellan
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fastighetsägarna och kommunen. Gentemot kommunen är fastighetsägarna
solidariskt betalningsansvariga för utredningar under planeringsprocessen.
Nedanstående utredningar har utförts:














Bullerutredning för detaljplan, Nytorp Täby, 2011-12-13, Åkerlöf Hallin
akustikkonsult AB
Stansen PM Dagvattenhantering (omfattar hela planområdet), 2012-0613,Tyréns
Miljöteknisk markundersökning kv. Degeln 1 och 3 Täby, 2011-05-27,
Tyréns
Miljöinventering inför rivning Kv. Stansen 1 – Täby, 2011-05-20, Structor
Reviderad bullerutredning Stansen och Degeln, Täby Bullerutredning för
detaljplan, 2013-09-17, Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB
Trafikutredning Nytorp, 2013-05-24, Tyréns.
Reviderad dagvattenutredning PM Dagvattenhantering daterad 2013-0910, Tyréns
Översiktlig bedömning avseende förekomst av förorenad mark inom
Stansen 1, 2013-02-15, Structor
Markteknisk undersökningsrapport, Nytorp Stansen, 1012-02-10, Tyéns
Projekterings PM geoteknik, Nytorp Stansen, 1012-02-10, Tyréns
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Nytorp Stansen, 2013-1220, Tyréns
Projekteringsunderlag geoteknik, Nytorp Stansen, 2013-12-20, Tyréns

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN:
Stadsbyggnadskontorets projektgrupp:
Christine Forsberg (planarkitekt och projektledare), Annelie Mellin (kartingenjör),
Anna Feltelius (landskapsarkitekt), Camilla Miller (exploateringsingenjör),
Ricardo Weibel (projektledare infrastruktur), Sigrid Walve (miljöplanerare),
Carina Asp (VA-ingenjör), Elin Kusoffsky, (VA-ingenjör), Karin Aronsson
(projektledare trafik), Mikael Mattson (chef bygglov) samt Cecilia Lindgren
(förrättningslantmätare)
STADSBYGGNADSKONTORET

Camilla Miller
Exploateringsingenjör

