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Detaljplan för del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, 
Rissneleden i Sundbybergs stad 
 
Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, 
VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallagstiftning. 
 
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av totalt ca 84 bostäder i nio 
stycken låga flerbostadshus. 
 
Ny bostadsbebyggelse ska vändas mot Rissneleden för att bidra till att omvandla 
vägen från trafikled till stadsgata och skapa en länk mellan och komplement till de 
intilliggande områdena Rissne och Hallonbergen. I planområdet centrala och södra 
del bekräftas nuvarande markanvändningen som grönområde med ytor för lek och 
rekreation. 
 
Läge och areal 
Planområdet är beläget längs Rissneleden, mellan Hallonbergen och Rissne och 
omfattar ca 6 hektar. 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av fastighet Sundbyberg 2:26 som ägs av Sundbybergs stad. 
 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Programsamråd 2:a kvartalet 2010 
Plansamråd  1:a kvartalet 2013 
Utställning  4:e kvartalet 2015 
Antagande  1:a kvartalet 2016 
Laga kraft 3 veckor efter planens antagande om inte planen 

överklagas 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller 
upphävs. När genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren dock inte längre 
rätt att erhålla ersättning om bygglov, rivningslov eller marklov skulle nekas. 
 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats som utgörs av Rissneleden samt natur 
och parkmark. 
 
Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för anläggning inom kvartersmark avsedd för 
bostadsbebyggelse, inklusive ledningar. Det framtida drift och underhållsarbetet 
ansvarar den enskilda fastighetsägaren för och samfällighetsföreningar ansvarar för 
gemensamhetsanläggningarna som bildas i området. 
 
El, vatten, avlopp, bredband och tele 
Den föreslagna bebyggelsen ska anslutas till befintliga el-, vatten- och avlopps-
ledningar. Vattenfall ansvarar för ledningar för el och fjärrvärme och kommunen 
ansvarar för VA-ledningar i området. Norrvatten ansvarar för vattenledningar. För 
att försörja tillkommande bostäder behövs en ny transformatorstation som 
föreslagits en placering inom planområdet i anslutning till Rissneleden. 
 
Teliasonera access AB äger telefoniledningar inom området och Sundbybergs 
stadsnät är ägare till bredbandsnätet. 
 
Myndighetsutövning 
Kommunen ansvarar för myndighetsutövning i form av planläggning samt 
bygglovsgivning. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft söker ansvarig byggherre 
om bygglov hos bygglovsenheten på Sundbybergs stad. Nybyggnadskarta beställs 
hos kommunens enhet för vatten, avfall och geodata. Lantmäteriet ansvarar för 
fastighetsbildningsåtgärder och ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Etapputbyggnad 
Områdets byggs ut i en samlad etapp och ställer krav på en samordnad 
genomförandeprocess mellan berörda aktörer. Se vidare under rubriken Tekniska 
frågor - samordning. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra 
detaljplanen. Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av fastighetsbildnings-
åtgärder ställs till Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning. Den som äger fastighet 
kan ansöka om en åtgärd som berör fastigheten. Kommunen ansvarar för att ansöka 
om fastighetsbildningsåtgärder för allmän plats och Exploatören ansvarar för 
fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark för bostäder. Fastighetsbildning görs 
högst en månad efter att detaljplanen vunnit laga kraft och ska vara genomförd 
innan bygglov kan meddelas. 
 
I samband med planen ska kvartersmark för bostäder delas in i nya fastigheter från 
fastighet Sundbyberg 2:26. 
 
Upplåtelseform 
Marken avses upplåtas med tomträtt. Efter erforderlig fastighetsbildning tecknas 
tomträttsavtal mellan kommunen och en exploatör. Exploatören ska ha möjlighet 
att friköpa marken under en tvåårsperiod från att avtalet tecknats. 
 
Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetanläggningar ska inrättas för parkeringsplats och miljöhus. 
 
Antalet gemensamhetsanläggningar som ska inrättas bestäms vid en 
lantmäteriförrättning. Samfällighetsföreningar inrättas för förvaltning av bildade 
gemensamhetsanläggningar och beslutas om i lantmäteriförrättning. Vilka 
fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt vilka andelstal som ska 
gälla bestäms i lantmäteriförrättningen. 
 
Ledningsrätt 
Idag finns Norrenergis fjärrvärmeledningar inom parkmark i planområdet och i 
anslutning till planområdet. Dessa regleras med ledningsrätt. Längst i öster berörs 
dessutom Norrvatten vattenledning av planförslaget.  
 
Direkt söder om Rissneleden ligger befintliga elledningar som ägs av Vattenfall och 
berörs av planförslaget. 
 
För att genomföra planen krävs en eventuell flytt av berörda ledningar. Varje 
enskild ledningsägare ansvarar för att trygga rätten till ledningarna genom antingen 
ledningsrätt eller avtalsservitut både innanför och utanför planområdet i samband 
med exploateringen. 
 
Servitut 
Inga kända servitut finns inom planområdet. 
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Ekonomiska frågor 
Avtal 
Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan kommunen och en exploatör som 
innebär att kommunen avser upplåta kommande tomter inom Sundbyberg 2:26 
med tomträtt. Ett tomträttsavtal ska tecknas mellan kommunen och Exploatören. 
Exploatören har rätt att under en tvåårsperiod från tomträttsavtalets tecknande 
friköpa tomterna. 
 
Ett plankostnadsavtal är tecknat mellan kommunen och en exploatör. Exploatören 
står för plankostnaderna under arbetets gång varför ingen plankostnad tas ut i 
bygglovsavgiften. 
 
En överenskommelse om exploatering upprättas mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet ska reglera för projektets genomförande nödvändiga ny- och 
ombyggnader av ledningar och allmänna anläggningar samt markupplåtelser och 
markregleringar som berör kvartersmarken för bostäder. Kostnader som regleras i 
avtalet redogörs i huvudsak för under nedanstående rubriker under detta avsnitt 
Ekonomiska frågor. 
 
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för och bekostar anläggning av allmän plats inom 
detaljplanen. Allmän plats inom planen har kommunalt huvudmannaskap och 
kommunen svarar för kostnader för framtida drift och underhåll. Kostnader för 
allmänna anläggningar inom detaljplanen kan tas ut av exploatören genom 
exploateringsbidrag. 
 
Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för och bekostar nödvändiga tillståndsansökningar samt 
anläggning av kvartersmark avsedd för bostadsbebyggelse. Exploatören ansvarar för 
och bekostar fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra sin del av 
detaljplanen. 
 
Bildade samfällighetsföreningar ansvarar för och bekostar framtida drift och 
underhåll av gemensamhetsanläggningarna.  
 
VA 
Kommunen är huvudman för och ansvarar därav för och bekostar VA-nätet i 
området fram till fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för att samtliga fastigheter 
inom kvartersmark avsedd för bostadsbebyggelse ansluts till det kommunala 
VA-nätet. De nybildade fastigheterna betalar anslutningsavgift och kostnader enligt 
kommunens beslutade VA-taxa. 
 
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen vatten (V), Spillvatten (S) och 
Dagvatten från fastighet (Df) inträder när huvudmannen (kommunen) upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 



 5 

 
El, tele och bredband 
Både befintliga el- och vattenledningar kan behöva flyttas i samband med 
exploateringen. Dessa flyttar utförs och bekostas av exploatören. Flytten avtalas om 
tillsammans med respektive ledningsägare. 
 
Nyanläggning av ledningar för el, tele och bredband bekostas av respektive 
ledningsägare. Kostnaden för anslutning till bredband, el- och telenät debiteras 
fastighetsägaren enligt gällande taxa av respektive ledningshavare. 
 
Bygglovsavgift och fastighetsbildning 
Bygglovsavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglovsansökan. 
Lantmäteriförrättningar som är nödvändiga för att genomföra planen bekostas av 
exploatören. 
 
 
Tekniska frågor 
Buller 
Området är bullerstört av verksamheter i närområdet och en bullerskärm möjliggörs 
för på kommunens fastighet Sundbyberg 2:26 i detaljplanen.  
 
Dagvattenhantering 
Enligt utredning behövs fördröjande åtgärder för dagvattnet i området. Kommunen 
ansvarar för att dika ur och plantera träd i samband med uppförandet av lokalgatan 
inom detaljplanen.  
 
Exploatören avsvarar för att anlägga och bekosta mossedumtak på all bebyggelse 
med undantag för flerbostadshusen för att bidra till en nödvändig fördröjning av 
dagvatten. 
 
Markundersökning 
Exploatören ska genomföra och bekosta en markundersökning för att få kunskap 
om markens beskaffenhet. Till undersökningen ska även en hanteringsplan och 
kostnadskalkyl tas fram som ska godkännas av kommunen. 
 
Samordning  
Exploatören ansvarar även för att samordna bostadsbyggnationen med kommunens 
anläggning av allmänna gator och de nödvändiga ledningsflyttarna för ett effektivt 
genomförande. En gemensam tidplan för genomförandet ska upprättas tillsammans 
av berörda parter. 
 
Exploatören ansvarar för att se till att området är tillgängligt för trafik under 
byggtiden och att hinder och störningar undviks i möjligaste mån. 
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Medverkande 
Planhandlingen har arbetats fram av Tema i samråd med berörda tjänstemän på 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Detaljplanen grundas på skissförslag 
framtagna av Ahlström Arkitektkontor, Gun Ahlström. 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Kåverud Gustav Björeman 
planchef planarkitekt 
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