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Detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve centrum 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till 
genomförande av Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum. 
Syftet med planen är att skapa möjlighet till att uppföra ca 200 bostäder i 
flerbostadshus, en ny förskola och tillbyggnad av centrumkvarteret. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

 

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

2 kv. 2012 
2 kv. 2013 
3 kv. 2013 
4 kv. 2013 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) 
 

Byggstart beräknas ske under hösten 2014. Byggnation i det norra bostadskvarteret kan 
påbörjas först när befintlig förskola har rivits.  

Projektering av kommunaltekniska anläggningar väntas ske under första halvåret 2014 
med beräknad byggstart under andra halvåret 2014. 
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Iordningställande av torget söder om centrumbyggnaden kan ske först sedan befintlig 
gångtunnel under Nolehultsvägen fyllts igen.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Markägoförhållanden 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Kommunen är ägare till större delen av marken inom planområdet. Det norra 
bostadskvarteret har markanvisats till Göteborgs stads Bostads AB (Bostadsbolaget) och 
det södra bostadskvarteret har markanvisats till Riksbyggen ekonomisk förening.  
Förskolemarken upplåts kommuninternt till Lokalförvaltningen.  
Centrumfastigheten som föreslås få en utökad byggrätt ägs av Förvaltnings AB 
Göteborgslokaler (Göteborgslokaler). 
En mindre del av planområdet ägs av Brf Tuve By. 

Byggherrar är Bostadsbolaget (norra kvarteret), Riksbyggen (södra kvarteret), 
Lokalförvaltningen (förskolan) och Göteborgslokaler (centrumfastigheten). 

 
Bild 1. illustration med föreslagna bebyggelseområden 

Vidare finns ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal avseende Göteborg 
Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs stad inom de kommunägda 
fastigheterna Tuve 9:174 och 10:5. 

Norra bostadskvarteret 

Södra bostadskvarteret 

Förskoletomten 

Centrumfastigheten 

Tuve Torg 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Respektive exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift och underhåll. 

Avtal 

Kommunen och exploatör 
Genomförandeavtal och avtal om tomträttsupplåtelse (Tuve 10:148) ska träffas med 
Bostadsbolaget avseende det norra bostadskvarteret. 

Genomförandeavtal, avtal om marköverlåtelse (Tuve 10:123), servitutsavtal samt 
överenskommelse om fastighetsbildning ska träffas med Riksbyggen avseende det södra 
bostadskvarteret. 

Kommunintern upplåtelse kommer att ske till Lokalförvaltningen avseende 
förskoletomten. 

Genomförandeavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning ska träffas med 
Göteborgslokaler. 

Kommunen och övriga fastighetsägare 
Överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas med Brf Tuve By avseende inlösen 
av allmän platsmark. 

Ledningsägare och exploatör 
På kommunägda fastigheter inom planområdet finns ledningar som omfattas av 
markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg 
Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad. 

Då planens genomförande innebär omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan 
ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Ersättning avseende upplåtelse av erfordelig ledningsrätt för ledningar på mark som 
övergår från kommunal ägo till exploatör säkerställs i genomförandeavtal. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgörande 
allmän plats. Planförslaget innebär att mark behöver tas i anspråk för att möjliggöra ny 
rondell i korsningen Nolehultsvägen - Glöstorpsvägen vilket berör två fastigheter: 

1. mindre del av nordvästra hörnet på fastigheten Tuve 10:107 tas i anspråk för 
allmän plats HUVUDGATA 

2. mindre del av sydöstra hörnet på fastigheten Tuve 10:149 tas i anspråk för 
allmän plats HUVUDGATA. 

Fastighetsplan 
Inga befintliga fastighetsplaner finns inom planområdet. 
Någon ny fastighetsplan bedöms inte behöva upprättas för planens genomförande. 

Fastighetsbildning 
De delar av planområdet som utgörs av allmän plats ska överföras till lämplig 
kommunal fastighet. 

Del av Tuve 9:65 kan genom fastighetsreglering överföras till Tuve 10:148 och bilda ett 
nytt skifte avsett för parkering.  

Avstyckning kan ske från Tuve 9:174 för att skapa en ny fastighet avsedd för förskola. 

För att skapa en lämplig exploateringsfastighet för det södra bostadskvarteret kan mark 
överföras från Tuve 10:5 till Tuve 10:123. Sannolikt kommer det södra bostadskvarteret 
utgöras av två exploateringsfastigheter varpå avstyckning kan ske från Tuve 10:5 för att 
göra det möjligt. Mindre marköverföringar mellan Tuve 10:5 och Tuve 10:123 görs för 
att skapa lämplig utformning av fastigheterna samt för att åtskilja kvartersmark och 
allmän plats. 

För att skapa plats för ny rondell i korsningen Nolehultsvägen/Glöstorpsvägen ska mark 
överföras från Tuve 10:107 och 10:149 till lämplig kommunal fastighet. 

Mark för centrum- och handelsändamål kan överföras från Tuve 10:5 till Tuve 10:152. 

All fastighetsbildning avseende kvartersbildning ska vara genomförd innan bygglov 
beviljas. 

Gemensamhetsanläggningar 
Om bostadskvarteren delas upp i mindre enheter kan gemensamhetsanläggningar bildas 
för att tillgodose fastigheternas behov.  

Servitut och Ledningsrätt 
Allmänna ledningar, inom områden markerade med ”u” på plankartan, ska säkerställas 
med ledningsrätt. 

I norra delen av förskoletomten finns ledningar som antingen behöver flyttas till nytt 
läge för GC-vägen alternativt säkerställas med ledningsrätt. I södra delen av 
förskoletomten finns område som på plankartan markerats med ”E” avsett för tekniska 
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anläggningar. Området kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egen 
fastighet. 

Inom parkeringskvarteret i den nordvästra delen av planområdet ska ledningsrätt inrättas 
för allmänna vatten- och avloppsledningar. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer inom 
kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata ledningsägare. 
Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 
ansöker om ledningsrätt. 

Ett avtalsservitut kommer att bildas för att säkerställa allmän gångtrafik genom det 
södra bostadskvarteret i samband med upprättande av genomförandeavtal. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning berörande den allmänna platsmarken samt 
avstyckning för förskoletomten. Vidare ska kommunen ansöka om ledningsrätt för 
allmänna VA-ledningar. 
Kostnaderna för ovanstående fastighetsbildningsåtgärder regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatörerna. 

Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna 
kvartersmarken. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt.  

Tekniska frågor 

Gator 
Genomförandet av detaljplanen innebär att Nolehultsvägens vägområde minskas så att 
gatan kan få en mer stadslik karaktär. Möjligheten till en framtida länk mellan 
Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg har studerats i planarbetet och kan realiseras i 
framtiden genom en anslutning norr om förskoletomten. 

I korsningen Nolehultsvägen - Glöstorpsvägen anläggs en ny rondell.  

Vändplatsen på Lilleskogsvägen utökas för att förbättra framkomligheten. 

En närmare beskrivning av gatuformningen finns i planbeskrivningen. 

Samtliga åtgärder inom trafikområdena utförs av kommunen genom Trafikkontoret. 

Gång- och cykelvägar 
Befintlig gång- och cykelväg på östra sidan av Nolehultsvägen flyttas närmre vägen för 
att inkorporeras i den föreslagna gatustrukturen och samtidigt ge plats för ny bebyggelse 
inom förskoletomten och det södra bostadskvarteret. 

En trottoar anläggs längs med Nolehultsvägen vid det norra bostadskvarteret. 

Befintlig gång- och cykeltunnel under Nolehultsvägen i höjd med Tuve torg fylls igen 
och ersätts med övergångsställe vid den angränsande busshållplatsen. 

Åtgärderna utförs av kommunen genom Trafikkontoret. 
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Parkering 
Erforderlig parkering för boende och besökande ska iordningställas inom 
kvartersmarken. Exploatörerna ansvarar för bostädernas och centrumfastighetens behov 
och kommunen ansvarar för förskolans behov av parkering. 

Kollektivtrafik 
Detaljplaneförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken vad det gäller 
linjesträckningar eller hållplatslägen. 

Park och natur 
Mellan förskoletomten och det södra bostadskvarteret läggs ett område ut som allmän 
plats NATUR. Norr om förskoletomten läggs ett område ut som allmän plats PARK 
som anknyter till befintlig parkmark direkt norr om planområdet.  
Inga större åtgärder planeras inom natur- och parkmarken. 

Dispens och kompensationsåtgärder 
Inom området för förskoletomten har förekomst av idegran konstaterats. Idegranen är 
skyddad enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har den 7 maj 2012 beviljat 
dispens för borttagande av idegran inom området för ny förskola. Dispensen gäller 
endast under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.  

Vatten-, avlopp och dagvatten 
Allmänna dricks- spill- och dagvattenledningar finns utbyggda i området. 
Komplettering av allmänna va-ledningar samt flyttning av ledningar erfordras för delar 
av förslaget. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Förskoletomten i norra delen av planområdet 
Dricksvatten 
Dricksvattenanslutning till den nya förskolan kan ske till allmänt ledningsnät i Ankar-
hjelmsvägen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och betalas av fastighetsägaren. 
Spillvatten 
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Spillvattnet kan anslutas med självfall till allmänt ledningsnät i Tångenvägen. 
Dagvatten 
Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 
inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 
behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Nolehultsvägen eller 
Tångenvägen.  
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Norra bostadskvarteret 
Dricksvatten 
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Norumshöjd. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och betalas av fastighetsägaren. 
Spillvatten 
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Flerbostadshusen kan anslutas med självfall till allmänt ledningsnät i Norumshöjd. 
Dagvatten 
Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 
inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 
behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Norumshöjd.  

Tillbyggnad av centrum- och handelsbyggnaden vid Tuve centrum 
Beskriven planerad tillbyggnad inom C-ändamål enligt plankartan berör befintliga 
allmänna va-ledningar. 

För att möjliggöra en tillbyggnad av handelsbyggnaden måste dessa ledningar flyttas 
vilket bekostas av exploatören. Se bild 2 nedan. 
Dricksvatten 
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät eller till internt ledningsnät. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och betalas av fastighetsägaren. 
Spillvatten 

Spillvattnet kan anslutas till allmänt ledningsnät eller till internt 
spillvattenledningssystem. 
Dagvatten 
Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 
inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 
behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät eller till internt dagvattensystem. 

Södra bostadskvarteret 
Trafikkontoret har en ca 95 meter lång dagvattenledning som sträcker sig genom den 
föreslagna byggrätten i norra delen av kvarteret. Ledningen har avvattnat befintlig gång- 
och cykelvägen som, i och med igenfyllandet av gångtunneln, flyttas närmare 
Nolehultsvägen. Ledningen kommer att behöva flyttas med till nytt läge för gång- och 
cykelvägen, vilket bekostas av exploatören. 
Dricksvatten 

Planerade bostäder längs med Nolehultsvägen kan anslutas till allmänt ledningsnät i 
Nolehultsvägen. 
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Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Planerade bostäder vid Lilleskogsvägen kan anslutas till allmänt ledningsnät i 
Lilleskogsvägen som dock har en begränsad dricksvattenkapacitet. Förbindelsepunkt 
kan alternativt upprättas vid Nolehultsvägen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och betalas av fastighetsägaren. 
Spillvatten 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Spillvattenanslutning för bostäderna längs med Nolehultsvägen kan anslutas till allmänt 
ledningsnät i Nolehultsvägen. 

Spillvattenanslutning för bostäderna utmed Lilleskogsvägen kan anslutas till allmänt 
ledningsnät i Lilleskogsvägen.  
Dagvatten 
Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 
inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 
behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning för de planerade bostäderna utmed Nolehultsvägen kan anslutas till 
allmänt ledningsnät i Nolehultsvägen. 

Dagvattenanslutning för de planerade bostäderna utmed Lilleskogsvägen kan anslutas 
till allmänt ledningsnät i Lilleskogsvägen. 

Allmänt 
Vid trädplantering i närhet av ledningarna gäller som grundregel att ett skyddsavstånd 
på 4 m mellan trädets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln 
kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten som då 
kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid 
avsteg från grundregeln skall avtal tecknas som anger att Göteborg Vatten ej svarar för 
eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller 
schaktarbeten. 

Dagvatten från parkeringsytor med fler än 30 platser ska behandlas med oljeavskiljare 
före avledning till allmän dagvattenledning.  

Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva 
efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Fördröjning 
av dagvatten minskar risken för översvämningar och förbättrar kvaliteten på dagvattnet, 
vilket i sin tur minskar belastningen på miljön. 

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. 
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Bild 2. karta över befintliga vatten- och avloppsledningar 

Övriga ledningar 

El, tele och opto 
Exploateringen innebär att befintliga ledningar inom planområdet kommer att påverkas 
med följden att de behöver flyttas till nya lägen. All omläggning av befintliga ledningar 
till följd av exploateringen ska bekostas av exploatören. Detta rör främst ledningar inom 
det södra bostadskvarteret som är belägna längs med den nuvarande gångvägen öster 
om Nolehultsvägen och som behöver flyttas till nytt läge för gång-och cykelvägen 
närmare Nolehultsvägen. 
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Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i 
närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 
vid elkablar följas. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och 
kommunen/exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande 
samt upplåtelse av ledningsrätt. 

Fjärrvärme 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Avtal om anslutning görs i 
förekommande fall mellan exploatör och Göteborg Energi AB. 

Markmiljö 
Området har inte tidigare har varit exploaterat med någon riskfylld verksamhet. Vidare 
utredning av markmiljön har i planarbetet inte bedömts som nödvändigt.  

Luft och buller 
En bullerutredning har utförts (rapport 4238-D, Akustikforum, 2013-01-24). 
För att klara Boverkets riktlinjer kommer avstegsprincipen tyst sida att behöva tillämpas 
i de delar av planområdet som ligger närmast Nolehultsvägen. 
Se utförligare beskrivning i den till detaljplanen hörande planbeskrivningen. 

Geoteknik 
En geoteknisk utredning har utförts inom planområdet (Tekniskt PM geoteknik 2013-
02-21, ÅF) och utgör underlag för detaljplanen.  
En bestämmelse har införts på plankartan om att källarplan såsom garage ska utföras i 
vattentät konstruktion. Detta för att undvika grundvattensänkningar. I planområdets 
södra del finns en lastrestriktion om maximal tillåten belastning 20 kPA. 

I samband med detaljprojektering av byggnader och anläggningar kan ytterligare 
geotekniska utredningar behöva utföras. 

Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet och några kulturmiljöer bedöms inte 
påverkas. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 
Inkomster 
Fastighetsnämnden får inkomster till följd av försäljning respektive tomträttsupplåtelse 
av mark för bostäder samt för försäljning av mark för centrum- och handelsändamål. 
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Utgifter 
Fastighetsnämnden får utgifter till följd av iordningställande av de kommunaltekniska 
anläggningarna inom planområdet, såsom gator, gång- och cykelvägar, natur- och 
parkmark samt flytt av ledningar. 

Fastighetsnämnden får vidare utgifter till följd av marklösen och fastighetsbildning i 
samband med mark som utläggs som allmän plats samt för fastighetsbildning vid 
bildande av förskoletomt. 

Trafiknämndens utgifter 
Trafiknämnden får utgifter till följd av iordningställandet av Nolehultsvägen, flytt av 
gång- och cykelvägar samt anläggande av rondell i korsningen 
Nolehultsvägen/Glöstorpsvägen.  

Park- och Naturnämndens utgifter 
Park- och Naturnämnden bedöms inte få några utgifter till följd av planens 
genomförande. 

Kretslopp och Vattennämndens inkomster och utgifter 
Kretslopp och Vattennämnden får utgifter i samband med utbyggnad av kommunala 
VA-ledningar, vilka bedöms till ca 0,8 mnkr. 

Kretslopp och Vattennämnden får inkomster till följd av anslutningsavgifter för den nya 
bebyggelsen, vilka bedöms till ca 1 mnkr. 
Lokalnämnden 
Utbyggnad av förskolan samt rivning av den befintliga förskolan finansieras med medel 
som beviljas av kommunstyrelsen efter investeringsprövning. Lokalnämnden får 
kostnader för kommunintern markupplåtelse och driftskostnader för den aktuella 
förskolan 

Framtida driftkostnader för kommunala nämnder 
Då plangenomförandet innebär en ombildning snarare än nybildning av de 
kommunaltekniska anläggningarna inom planområdet bedöms de framtida 
driftskostnaderna hamna på motsvarande nivå som idag. 

Planekonomi  
Fastighetsnämndens utgifter för iordningställande av de kommunaltekniska 
anläggningarna, såsom gator, gång- och cykelvägar, natur- och parkmark, flytt av va-
ledningar samt eventuella kompensationsåtgärder bedöms sammantaget täckas genom 
försäljning av kvartersmark inom planområdet. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Inkomster 
Exploatörerna får inkomster i samband med försäljning av bostäder respektive 
uthyrning av bostäder och lokaler. 

Utgifter 
Exploatörerna inom planområdet bekostar samtliga åtgärder inom den egna 
kvartersmarken. Exploatörerna får vidare utgifter för markförvärv, tomträttsavgäld, 
erforderlig fastighetsbildning för sina respektive exploateringsfastigheter samt 
anslutningsavgifter för bland annat VA, el och tele.  
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Exploatörerna befrias från erläggande av gatukostnad inom denna detaljplan till följd av 
åtaganden i genomförandeavtal med kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Brf Tuve By, ägare till fastigheten Tuve 10:107, får ersättning i samband med inlösen 
av allmän platsmark. 

 

 

 

Ulf Edgren 
Avdelningschef 

Elisabet Gondinger 
Distriktschef 

Mattias Hedeberg 
Handläggare 
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