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Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för 
fastigheten Tornugglan 1 inom kommundelen Näsbypark – 
beslut om godkännande 

Sammanfattning 

För genomförandet av den nya detaljplanen för fastigheten Tornugglan 1 har ett 
exploateringsavtal upprättats mellan Täby kommun och fastighetsägaren Ikano Vårdboende 
Täby AB. Detaljplanen innebär att fastighetsägaren kan utveckla befintligt äldrecenter inom 
fastigheten Tornugglan 1. Inom fastigheten finns två befintliga byggnader som används/har 
använts som vård-och omsorgsboende. Den äldre byggnaden kommer att rivas och ett nytt 
vård- och omsorgsboende med inslag av lokaler för centrumändamål byggas. Den nyare 
byggnaden inrymmer Allégårdens vårdboende och behålls. Två nya hus med seniorbostäder 
möjliggörs samt ett parkeringsgarage. Kommunen kommer att förlänga befintlig gångbana 
längs med fastigheten Tornugglan 1 på Herkulesvägen fram till Centralvägen. Fastighetsägaren 
svarar för alla kostnader för att ta fram detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar även för 
genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark och bekostar nödvändiga åtgärder för 
genomförandet. Fastighetsägaren erlägger exploateringsersättning till kommunen för nyttan 
av allmänna anläggningar och medfinansieringsersättning för förlängning av Roslagsbanan till 
centrala Stockholm. 

Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal för fastigheten 
Tornugglan 1 mellan Täby kommun och Ikano Vårdboende Täby AB org. nr 559157-
9775.  

2. Kommunfullmäktige ger plan- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna  
exploateringsavtal med tillhörande bilagor samt att godkänna eventuella framtida 
överlåtelser enligt § 4.2 i exploateringsavtalet.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra flytt 
av ledningar och breddning av trottoar inom och i anslutning till fastigheten 
Tornugglan 1. 
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Ärendet 

Den 27 augusti 2018, § 21, gav kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö positivt 
planbesked för fastigheten Tornugglan 1 som ägs av Ikano Vårdboende Täby AB. I syfte att 
reglera principer och ansvar inför fortsatt arbete med detaljplanen godkände 
kommunfullmäktige den 11 februari år 2019, § 5, ett ramavtal mellan Täby kommun och Ikano 
Vårdboende Täby AB.  

Detaljplanen var på samråd från den 5 maj till den 2 juni 2020 och ställdes efter genomfört 
samråd ut för granskning mellan den 15 februari till den 8 mars 2021.   

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. 
Inom fastigheten finns idag två byggnader som används/har använts som vård-och 
omsorgsboende. Den äldre av byggnaderna uppfyller inte arbetsmiljökraven och vård-
verksamheten i den upphörde därför år 2018. Byggnaden kommer att rivas och ersättas med 
ett nytt vård- och omsorgsboende där lokaler för centrumändamål också möjliggörs. Den nyare 
byggnaden inom fastigheten inrymmer Allégårdens vårdboende och kommer att behållas och 
byggas om. Utöver detta planeras för ytterligare två hus med seniorbostäder samt ett 
parkeringsgarage. 

Del av Herkulesvägen inkluderas i planområdet då gatan saknar stöd i gällande detaljplan. En 
breddning av gångbanan på vägens västra sida planeras inom ramen för projektet. 
Breddningen sker in mot Tornugglan 1 och påverkar inte Herkulesvägens gatubredd. Även del 
av Näsby Allé planläggs som allmän plats (gata) och strax väster om fastigheten Tornugglan 1 
planläggs ett mindre område för natur och för tekniska anläggningar för att bekräfta befintlig 
markanvändning. 

Exploateringsavtalets innehåll 

För genomförandet av den nya detaljplanen för fastigheten Tornugglan 1 har ett 
exploateringsavtal upprättats mellan Täby kommun och fastighetsägaren Ikano Vårdboende 
Täby AB, nedan kallad Bolaget. Avtalet reglerar tekniska och ekonomiska frågor samt 
fördelning av ansvar för nödvändiga åtgärder vid genomförandet av detaljplanen. Avtalets 
huvudsakliga innehåll är bland annat följande: 

 Bolaget överlåter allmän platsmark till kommunen utan ersättning. 
 Bolaget bekostar fastighetsreglering av allmän plats och andra lantmäteriförrättningar 

som krävs för detaljplanens genomförande.  
 Kommunen bygger ut allmänna anläggningar. Berörda anläggningar är bland annat 

gångbanan längs med Herkulesvägen och omförläggning av allmänna vattenledningar. 
 Bolaget erlägger exploateringsersättning och ersätter kommunen för faktiska kostnader 

vid utbyggnad av allmänna anläggningar. 
 Bolaget erlägger medfinansieringsersättning för Roslagsbanans förlängning. 
 Bolaget sanerar mark där behov finns samt tar hand om förorenade massor. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens kostnader för genomförandet av detaljplanen omfattar utbyggnad av allmänna 
anläggningar, vilket avser flytt av ledningar och breddning av trottoar inom och i anslutning till 
fastigheten Tornugglan 1, dessa finns med i verksamhetsplan 2021. Kommunens intäkter 
omfattar exploateringsersättning och medfinansieringsersättning. Exploateringsersättningen 
som kommunen får motsvarar kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar 
och faktureras löpande kvartalsvis. Medfinansieringen erläggs i samband med att detaljplanen 
får laga kraft. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka kommunens ekonomi. 
 

 
 
 
 

Katarina Kämpe   Jenny Gibson 
Kommundirektör   Samhällsutvecklingschef  
   

    

 
 
Bilagor 

- Exploateringsavtal med tillhörande bilagor 
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