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Genomförandeavtal, tomträttsavtal och förnyad markanvisning för HSB Göteborg 
avseende område inom detaljplan för bostäder i Västra Tuve 

 

Förslag till beslut 

1. Genomförandeavtal för etapperna med HSB Göteborg avseende 
genomförande av detaljplan för bostäder i Västra Tuve (etapp 1) 
godkänns. 

 
2. Tomträttsavtal med HSB Fastigheter i Tuve AB avseende fastigheten 

Tuve 132:2 godkänns. 
 
3. HSB Göteborg får under två år en avgiftsfri markanvisning avseende 

fastigheten Tuve 132:1 inom detaljplan för bostäder i Västra Tuve. 
 
4. Fastighetskontoret får i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal för 

etapperna 2 och 3 med HSB Göteborg. 

Ärendet 

HSB Göteborg har genom beslut i fastighetsnämnden 2006-05-29 erhållit en tvåårig 
markanvisning för nybyggnation av bostäder inom detaljplan för bostäder i Västra Tuve. 
Markanvisningen avsåg nybyggnation av totalt ca 120 lägenheter i flerbostadshus, varav 
ca 50 lägenheter avsågs upplåtas med hyresrätt och resterande 70 lägenheter med 
bostadsrätt. 

Exploateringen i området har ökat till ca 190 lägenheter, varav cirka 50 avser hyresrätter 
och cirka 140 avser bostadsrätter. HSB Göteborg har för avsikt att bygga ut området i 
tre etapper. 

Detta ärende avser etapp 1 som omfattar två byggnader om cirka 50 lägenheter med 
hyresrätt som upplåtelseform. Kvartersgata, parkeringsplatser samt va-ledningar byggs 
ut av HSB Göteborg. Därefter planeras etapp 2 omfattande två byggnader samt etapp 3 
omfattande tre byggnader. Lägenheterna i etapp 2 och 3, sammanlagt cirka 140 
lägenheter, planeras i nuläget att upplåtas som bostadsrätter. 

Genomförandeavtal 

I genomförandeavtal mellan Göteborgs kommun och HSB Göteborg regleras bolagets 
åtagande till följd av den nya detaljplanen. Avtalet anger bland annat att mark för 
bostäder avses upplåtas med tomträtt samt att HSB Göteborg ansvarar för och bekostar 
åtgärder inom kvartersmark som t ex iordningställande av kvartersväg, parkeringar och 
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enskilda va-ledningar. Till den med tomträtt upplåtna fastigheten tillskapas servitut som 
säkerställer rätt att nyttja den kommunägda mark som i senare skede (etapp 2 och 3) 
avses överlåtas för att möjliggöra fortsatt bebyggande. När kommande etapper byggs ut 
ska anläggningarna nyttjas gemensamt av de boende i området vilket kan säkerställas 
genom att servitut omvandlas till gemensamhetsanläggning. I avtalet förbinder sig även 
bolaget att hyra ut nio lägenheter till kommunen, genom lokalsekretariatet, som 
bostäder med särskild service. 

Tomträttsavtal 

Upplåtelse av den aktuella marken för utbyggnad av etapp 1 sker med tomträtt och 
tomträttsavtal har därför upprättats mellan Göteborgs kommun och HSB Fastigheter i 
Tuve AB. HSB Fastigheter i Tuve AB är ett till HSB Göteborg helägt dotterbolag. 

Tomträttsavgälden uppgår till 148 000 kr per år. Avgälden är baserad på en värdering. 
Om ombildning sker till annan upplåtelseform än hyresrätter har kommunen rätt att ta ut 
tomträttsavgäld med det belopp som efter värdering kan anses rimlig med anledning av 
de då ändrade förutsättningarna. I tomträttsavtalet regleras även att tomträttshavaren 
ansvarar för anläggande och skötsel av kvartersväg, parkering och enskilda va-
ledningar. 

Markanvisning 

Fastighetskontoret anser det angeläget att stadsdelen tillförs nya bostäder och ser det 
positivt att hyresrätter tillskapas. Genom samverkan med bostadsrätterna kan en till-
fredsställande parkeringslösning tillskapas även för hyresrätterna. 

I etapp 1, som regleras i genomförandeavtal och genom tomträttsupplåtelse, iordning-
ställer HSB Göteborg kvartergata, parkeringsplatser och va-ledningar. Avsikten är att 
senare etapper ska bygga ut anläggningarna ytterligare, bl a ska p-däck anläggas. All 
kvartersmark inklusive anläggningar ska nyttjas och skötas gemensamt av samtliga i 
området. Detta säkerställs i etapp 2 och 3 genom att gemensamhetsanläggning inrättas 
med andelstal efter nytta. HSB Göteborg har deltagit i detaljplanearbetet och planerat 
områdets utförande. I den första etappen ryms en stor andel av områdets totala 
investeringsbehov. Fastighetskontoret anser det vara lämpligt att förnya HSB Göteborgs 
markanvisning avseende planerad etapp 2 och 3. Framtida genomförandeavtal/mark-
överlåtelser till HSB Göteborg bedöms i nuläget underlätta genomförandet. Markpriser 
för de kommande etapperna bestäms efter värdering vid tidpunkten för de då aktuella 
överlåtelserna. 
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