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Förlängning av markanvisning till Peab Sverige AB samt Bygg-Fast AB för 
bostäder vid Kaneltorget i Gårdsten 
 

Förslag till beslut 
 

1. Markanvisningen till Peab Sverige AB och till Bygg-Fast AB förlängs, 
dock längst till och med 2016-06-13. Det anvisade området utökas i 
enlighet med bilagd karta. 
 

2. Fastighetskontoret får i uppdrag att upprätta nytt markanvisningsavtal med 
de förändringar som redovisas under överväganden. 

 

Ärendet 
Fastighetsnämnden beslutade 2012-06-15 att lämna markanvisning på två år till 
Peab Sverige AB samt Bygg-Fast AB inom detaljplaneområdet för bostäder vid 
Kryddhyllan (Kaneltorget) som antogs 2007. Peab skulle uppföra bostadsrätter 
(50-75 lägenheter) och Bygg-Fast uppföra hyresrätter (50-75 lägenheter).  
Markanvisningen avser tre obebyggda fastigheter, del av Gårdsten 19:1, 45:1 och 
107:100 som ligger i direkt anslutning till busshållplatsen vid Kaneltorget.  
Det markanvisade området som utökas till att gälla även föreslagen parkeringsyta 
omfattas av det som i detaljplanen är kvartersmark, ungefärligt område är 
rödmarkerat enligt bifogad karta.  
 
I fastighetsnämnden 2014-05-19 togs beslut om att ändra markanvisning till att 
gälla hyresätter för Peab. Beslutet togs i samband med samrådsyttrande gällande 
förslag till detaljplan för bostäder och odling väster om Gårdstensvägen inom 
stadsdelen Gårdsten  

Överväganden 
Fastighetskontoret föreslår att markanvisningen förlängs med två år med utökat 
område samt att nytt reviderat markanvisningsavtal upprättas som omfattar 
markområdets utökning samt den förändring som beslutades i Fastighetsnämnden 
2014-05-19.  
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Martin Öbo 
Tf. fastighetsdirektör 

 

Elisabet Gondinger 
Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag till 
Peab Sverige AB 

Bygg-Fast AB 

Bilagor 
1. Översiktskarta 

2. Detaljkarta markanvisat område inklusive parkeringsyta 

3. Plankarta 

 



Översiktskarta 

 

Bilaga till tjänsteutlåtande  
till fastighetsnämnden  
2014-09-01. Dnr4685/11 

 



Detaljkarta 
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