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Annika Jönsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-11-29 

Arrendeavtal för parkeringsplatser för bilpool i 
Roslags-Näsby 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende med 
Volvo Car Mobility Sweden AB (org.nr. 556575-8298) med avtalstid om 10 
år för 4 parkeringsplatser i Roslags-Näsby. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse plan- och exploateringschefen till att 
underteckna arrendeavtal enligt punkt 1 ovan. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2017 en detaljplan för Roslags-Näsby. Detaljplanen 
vann laga kraft den 21 december 2018 och genomförandet av detaljplanen pågår. 

Inom detaljplanen äger kommunen kvartersmark planlagd för markparkering, 
totalt 15 parkeringsplatser.  

Byggherrar inom detaljplanen har tecknat avtal med bilpoolsföretaget Volvo Car 
Mobility Sweden AB för medlemskap i bilpool. Ett arrendeavtal om 10 år för 
upplåtelse av 4 parkeringsplatser för bilpool har upprättats mellan kommunen 
och Volvo Car Mobility Sweden AB.  

Den marknadsmässiga arrendeavgiften är ca 293 tkr för avtalstiden och baseras 
på jämförbara objekt och arrendeställets skick.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 4 september 2017, § 77, detaljplan för del av 
Roslags-Näsby 28:7 m. fl, Västra Roslags-Näsby, med syfte att möjliggöra ny 
bebyggelse för bostäder, kontor, handel och skola. Detaljplanen vann laga kraft 
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den 21 december 2018 och genomförandet av detaljplanen pågår med första 
inflyttning under 2021.  

Inom detaljplanen äger kommunen kvartersmark planlagd för markparkering. 
Totalt finns 15 parkeringsplatser inom kvartersmark att upplåta inom 
detaljplanen. 

Under planprocessen har byggherrarna haft möjlighet att upprätta gröna 
resplaner. De gröna resplanerna visar på hur varje byggherre jobbar med 
åtgärder för hållbara transporter där ett femårigt medlemskap i bilpool är en 
åtgärd som medger reduktion av kommunens parkeringsnorm.  

Flertalet byggherrar i Roslags-Näsby har tecknat avtal med bilpoolsföretaget 
Volvo Car Mobility Sweden AB för medlemskap i bilpool för sina projekt. Ett avtal 
om lägenhetsarrende om 10 år har upprättats mellan kommunen och Volvo Car 
Mobility Sweden AB för upplåtelse av 4 parkeringsplatser för bilpool.  

Ekonomiska överväganden 

Den marknadsmässiga arrendeavgiften är ca 293 tkr för avtalstiden och baseras 
på jämförbara objekt och arrendeställets skick. Om avtalet förlängs ska ny avgift 
förhandlas. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

- Arrendeavtal 4 p-platser för bilpool i Roslags-Näsby 

Expedieras 

Projektledare Annika Jönsson för vidare expediering till parterna 
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