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Avtal 4-2018 Förtida tillträde och projektering Forsåker
Beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Avtal 4-2018 godkänns under fl5rutsättning att avtalet undertecknats av MölnDala fastighets
AB innan avtalet godkänns av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Ärendet
Staden arbetar tillsammans med MölnDala fastigheter AB (MfAB) med en detaljplan för
området Forsåker. Detaljplanen har ställts ut för samråd under tiden 4 maj 16juni 2017.
Detaljplanen bedöms kunna ställas ut för granskning under andra halvan av 2018. Parallellt
med upprättande av detaljplan för Forsåker har en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
enligt 11 kap. MB för flytt och ombyggnad av betongåränna och anläggande av “bypass-rör”
m.m. i forsåker lämnats in till Mark- och miljödomstolen.
—

Staden och MFAB har som målsättning att första inflyttning i området ska ske under år 2021.
för att kunna hålla tidplanen behöver förprojektering av allmän platsmark och
vattenanläggningen (Mölndalsån) påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft.
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerat avtal för att reglera kostnadsfördelningen
av i avtalet specificerade kostnader mellan parterna, för det fall pågående detaljplaneläggning
inte skulle komma till stånd, samt ett förtida tillträde till mark inom Forsåker.
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31januari 2018.

Förslag till beslut
Avtal 4-2012 godkänns under förutsättning att avtalet undertecknats av MölnDala Fastighets
AB innan avtalet godkänns av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Ko mm unstyre Isen
MölnDala Fastighets AB
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Avtal 4-2018 Förtida tillträde och projektering Forsåker
Förslag till beslut
Avtal 4-2018 godkänns under förutsättning att avtalet undertecknats av MölnDala Fastighets
AB innan avtalet godkänns av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh
Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendet
Staden arbetar tillsammans med MölnDala Fastigheter AB (MFAB) med en detaljplan för
området Forsåker. Detaljplanen har ställts ut för samråd under tiden 4 maj – 16 juni 2017.
Detaljplanen bedöms kunna ställas ut för granskning under andra halvan av 2018. Parallellt
med upprättande av detaljplan för Forsåker har en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
enligt 11 kap. MB för flytt och ombyggnad av betongåränna och anläggande av ”bypass-rör”
m.m. i Forsåker lämnats in till Mark- och miljödomstolen.
Staden och MFAB har som målsättning att första inflyttning i området ska ske under år 2021.
För att kunna hålla tidplanen behöver förprojektering av allmän platsmark och
vattenanläggningen (Mölndalsån) påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft.
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerat avtal för att reglera kostnadsfördelningen
av i avtalet specificerade kostnader mellan parterna, för det fall pågående detaljplaneläggning
inte skulle komma till stånd, samt ett förtida tillträde till mark inom Forsåker.
Ekonomi
Staden och MFAB har tillsammans tagit fram en budget för de i avtalet ingående
förprojekteringarna av allmän platsmark och vattenanläggningen. Budgeten uppgår till
15 miljoner kronor. Avtalet reglerar att MFAB ska ersätta Staden för nedlagda kostnader i
samband med tecknande av exploateringsavtal och erläggande av exploateringsbidrag. För det
fall arbetet med detaljplanen avbryts eller detaljplanen inte skulle vinna laga kraft ska MFAB
ersätta Staden för nedlagda kostnader.
Expedieras till
MölnDala Fastighets AB
Kommunstyrelsen

Björn Marklund
stadsbyggnadschef

Johan Gerremo
mark- och exploateringschef

