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Dm 402/ 2009 

Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden för del av 
fastigheten Sundbyberg 2:26 och godkännande av 
markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Folkhem 
Produktion AB 

Beslutsunderlag 
Kommunkomorers skrivelse den 3 november 2009 med p lanområdeskarta 
Upp rättat markanvisningsavtal 
ivlinnesameckningat från den politiska ledningsgruppens mö te den 2 november 
2009, fInns på kommunkontoret 
Kommunstyrelsens planerings och ägarutskotts protokoll den 16 november 2009, § 
110 
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2009, § 335 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände fördjupad översiktsplan för Rissne-HaUonbe rgen
Ör den 25 mars 2005. För genomförande av de förtätningsprojekt och den 
utveckling inom området som den fördjupade översiktsplanen förutsätter har ett 
ramavtal träffats med Fastighets AB Förvalta.ren och den så kallade 
byggherregruppen. Ramavtalet har godkänts a\' kommun fullmäktige den 19 
december 2005. 

Inom ramen för arbetet i den samarbetsgrupp som byggherrarna, Fastighets A B 
Förvalraren och staden i enlighet med ramavtalet bildat för avtalets genomförande 
har ett förslag till plan uppdrag tagits fram för utvecklingen av kopplingen mellan 
R.issne och Hallonbergen längs R.issncleden. Exploateringsområdet är beläget på del 
av stadens fastighe t Sundbyberg 2:26. Förslaget innebär att i planpwcessen ska 
prövas en bostadsbebyggelse med m:uknära bocnde med radhus och parhus. 
Bostäderna ska ha varierande storlekar för an tillföra ett flerfaccttcrat utbud av 
bostäder, till rimliga priser. Enligt en illustra tionsskiss till planuppdraget o mfattar 
pianområdet en större m arkareal än vad den fördjupade översiktsplanen förutsätter 
men exploateringsgraden är sammantaget lägre av hänsyn till områdets 
förutsättningar och en målsättning att i området tillföra marknära boende. I 
mgångsläget omfattat bebyggelse iden 95 nya bostäder. Den slutliga omfattningen 
liksom utformningen av o mrådet ska p rövas i planarbetet. 

Kopplat till planuppdraget har ett förslag till markanvisningsavtal upprättats med 
Folkhem Produktion AB. Avtalet bygger på det ramavtal som tecknats för 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen. Till skillnad från ramavtalet 
fönHsätts dock de fastigheter som bildas upplåras med tomträtt för att kommande 
ägare inte ska behöva binda kapital för markförvälT. Friköp a\' marken ska också 
kunna vara en möjlighet. 

U rdragsbesryrkande 
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Sammanträdesptotokoll 
Sammantddcsdatum 

30 no\'cmber 2009 

Nina Lundström (FP) yrkar bifall till förslag enligt Folkpartiet liberalernas skrivelse 
den 30 november 2009. 

Jan Jogell (S), Bert Jagerby (\1), Robert Ahl (MP), Mats Andersson (S) och Stefan 
Bergström (C) }'rkar bifall till kommunstyrelsens förs lag. 

l övrigt yttrar sig Carl Grufman CM), Bengt Sjöholm (KD) och Ramsa)' Brufer (1\1) . 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Stadsb)'ggnads- och miljönämnden får i uppdrag att påbörja 

detaljplanearbete för nya bostäder inom del av fa stigheten Sundbyberg 2:26 
2. lvlarkanvisrungs3Ytal mellan Sundbybergs stad och Folkhem Produktion AB 

för del av Sundbyberg 2:26 godkänns. 

Folkpartiet liberalerna deltar inte i bes lutet. 

R eservation 
t-,'lot beslutet reserverar sig kommunfullmäktigegmppen för Fo lkpartiet liberalerna. 

Sä rskilt yttrande 
Bengt Sjöholm (KD) anmäler särskilt yttrande. 
Ramsa)' Bru fer (tvI) anmäler särskilt yttrande. 

( Justerandes sign 

,.r ·~ ~. 
Utdragsbestyrkandc 
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Kommunfullmäktige 
Sundbyberg, stad 

Privatisera inte Rissne ängar 
(KF 091/30, iire/lde J 5, särskilt yttrande) 

Sundbyberg den 30 november 2009 

Vi ser positivt på att arbetet fortskrider med att realisera dcn fördjupade 
översiktsplanen fö r Rissne H allo nbergen och Ör. 

Det föres lagna planuppdraget kommer at t stärka våra stadsdelar och 
bidra till en positiv utveckling när stadsdelarna binds samman. 

Vi vill dock åter framhålla några synpunkter som tidigare framförts i 
styrgruppen. Det gäller vikten aven bebyggelse som inte inkräktar på 
Rissne ängar eller riskerar att skapa intrycket av att Rissne ängar privati
seras. 

I skissen över den föreslagna bebyggelsen framgår att bebyggelsen kry
per nära ängarna. Vi utgår ifrån att plan processen kommer att ta hänsyn 
till detta och arbeta fram en detaljplan som väl harmonierar med Rissne 
ängar och inte fö res lår bebyggelse som riskerar att skapa intrycket av att 
dessa privatiseras. 

För moderaternas grupp i kommunfullmäktige 

~~-\ 
R-rsay Bru!er (M) 



Konununfullmäktige 
Sundbybergs stad 
Särskilt yttrande 

Bevara grönområdena på Rissne ängar 
(KF 091130, iinndt 15, siirski/I)'Urandt) 

Krimkmol.r~:~m. 

Sundbyberg den 30 november 2009 

Vi ser positivt på att arbetet fortskrider med att realisera den fördjupade översikts
p lanen fö r Rissne Hallonbergen och Ör. 

Det föreslagna planuppdraget ko mmer att stärka våra stadsdelar och bidra till en 
positiv utveckling när stadsdelarna binds sanunan. 

Vi vill dock åter framhålla några synpunkter som tidigare framfö rts i styrgruppen. 
Det gäller vikten aven bebyggelse som inte inkräktar på Rissne ängar eller riskerar 
att skapa intrycket av att Rissne ängar privariseras. 

I skissen över den föreslagna bebyggelsen framgår att bebyggelsen kryper nära äng
arna. Vi utgår ifrån att plan processen konuner att ta hänsyn till detta och arbeta 
fram en detaljplan som väl hannoruerar med Rissne ängar. Vi accepterar bebyggelse 
i det föreslagna o mrådet, men ytan som har tagits i anspråk är större än den som 
tidigare föres lagits. D et anser vi inte är bra. 

Fö r Kristdemokraterna 

Bengt Sjöholm (k ) 


