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Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal för Skölsta (ny bebyggelse) och Väg till Skölsta 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna upprättade exploateringsavtal mellan Uppsala kommun och JM AB respek-
tive  Arosslättens fastigheter 2 AB, för genomförande av dels detaljplaneförslag för 
Skölsta (ny bebyggelse) och dels för detaljplanen Väg till Skölsta, lagakraftvunnen 2012-
06-07. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslås godkänna upprättat förslag 
till exploateringsavtal mellan Uppsala kommun och JM AB respektive Arosslättens fas- 
tigheter 2 AB, för genomförande av detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse).  
Detaljplanen för  Skölsta (ny bebyggelse) bedöms kunna antagas under maj 2014. 
Upprättade förslag till exploateringsavtal har påtecknats av JM AB med en exploate-
ringsavgift om 77 221 000 kronor och av Arosslättens fastigheter 2 AB med en exploa-
teringsavgift om 22 836 000 kronor. 

Ärendet  
Planens syfte och huvuddrag föreslås kunna innehålla ett 350-tal småhus/tomter i vari-
erande storlek. I planen ingår även skola/förskola, plats för närbutik, transformator- och 
pumpstationer för VA-anläggningar samt utjämningsmagasin för dagvatten. Mark som i 
planen betecknas gata (ca 68636 kvm), park (ca 32796 kvm) och natur (ca 115161 kvm) 
föreslås bli allmän plats med Uppsala kommun som huvudman och markägare. 

I översiktsplan 2010 benämns stadens närmaste omgivningar, där Skölsta är beläget, 
som ”stadens omland”. Inom det markerade omlandet eftersträvas att bevara vissa vär-
den och upprätthålla handlingsfrihet avseende framtida stadsutveckling. Att bevara den 
högklassiga jordbruksmarken och karaktären av slätt, att spara mark för framtida behov 
av infrastruktur, bebyggelse eller rekreation. 
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med dessa riktlinjer eftersom denna ut-
byggnad inte försvårar en framtida stadsutveckling, inte tar i anspråk de värdefullaste 
naturområdena eller jordbruksmarkerna och lämnar fritt för eventuell senare utbygg-
nad av modern spårförbindelse i Lennabanans korridor.  
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Dessutom ansluter den nya utbyggnaden direkt till befintligt bebyggelseområde och 
hjälper därmed till att lösa nuvarande VA-problematik i Skölsta genom anslutning till 
det allmänna VA-nätet. 

Detaljplanen (dnr 2012/20025 f d dnr 2006/20033) har varit föremål för samråd och 
utställning tidigare (apr-jun 2008 resp okt-nov 2009). I planprocessen ingick då även att 
pröva möjligheten att medge större byggrätt på befintliga fastigheter (ca 120 st) samt 
delning av stora tomter i Skölsta. Detaljplanen för Skölsta antogs av KF i jan 2011. 
Antagandebeslutet överklagades till LST och sedan vidare till mark- och miljödomstolen 
för att slutligen avgöras i  och med att mark- och miljööverdomstolen avslog Uppsala 
kommuns överklagande 2013-01-30. Överklagandena har i  huvudsak behandlat frågan 
om huvudmannaskapet och där det i mark- och miljöverdomstolens dom slogs fast ”att 
kommunen inte visat att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att man 
frångår regeln om kommunalt huvudmannaskap inom detaljplanen för Skölsta”. 

Plan- och byggnadsnämnden gav 2012-09-20 kontoret för samhällsutveckling i uppdrag 
att återuppta planprocessen med inriktning att minska planområdet och ställa ut den 
del av planområdet som omfattar ny bebyggelse. Detta innebär att befintlig  bebyggelse 
utgår ur planområdet. För detaljplanen gäller plan- och bygglagens äldre lydelse (ÄPBL 
5:23) som gällde när ansökan om planläggning inkom.  

För befintlig bebyggelse inom Skölsta som gränsar till det nya planområdet gäller  
Dp1100 (skansenområdet), laga kraft 1987-07-05. Planen medger förhållandevis be-
gränsade byggrätter för ”bostäder och fritidshus”. Detta  område samt befintliga fastig-
heter i söder och norr om planområdet utgår ur detaljplan för Skölsta och måste därmed 
prövas i en separat detaljplan. Även här skall kommunen vara huvudman för allmän 
plats (gata, park och natur). Innan planarbetet startar skall frågan utredas om hur gator 
och andra allmänna platser kommer att finansieras. 

Detaljplan Skölsta (ny bebyggelse) 
Förutom att gällande plan för Skölsta (med flera befintliga fastigheter) utgår ur detalj-
planen så har endast smärre justeringar gjorts på plankartan (justering av vändplaner, 
tillfart till pumpstation etc) jämfört med antagandehandling från 2011. Ingen förändring 
av planbestämmelserna har gjorts. Plan- och genomförandebeskrivningen har anpassats 
till planområdets nya omfattning och avgränsning. 

Av kommunen utlagda kostnader för marklösen i detaljplan Väg till Skölsta skall 
kommunen fakturera de båda exploatörerna när detaljplan Skölsta (ny bebyggelse) 
vunnit laga kraft.  

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingrid Anderbjörk 
Stadsdirektör  Mark- och exploateringschef 
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