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Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Genomförandebeskrivning   

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för i huvudsak markbostäder i en till två våningar. 
Planen omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i flerbostadshus. 
Området är sedan tidigare detaljplanelagt för drygt 600 bostäder i flerbostadshus med inslag 
av enfamiljshus. Området är beläget inom Kungsängens tätortsavgränsning. Detaljplan 
erfordras för att reglera byggande och för att ändra markanvändning.  

Tidplan 
Beslut om samråd Ks 2010-04-21 § 41  
Samråd 2010-06-07  2010-07-09 
Beslut om utställning Ks Sbu 2011-01-26 § 4 
Utställning 2011-03-02  2011-04-01 
Beslut om antagande Kf 2011-09-22 § 86 
Laga kraft 2011-10-20  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är tio år från det att planen vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, VA-ledningar samt för transformatorstation 
och återvinningsstation inom kvartersmark. Mac Freeze AB, här kallad exploatören, ansvarar 
för utbyggnad av hela planområdet samt erforderliga bullerskyddsåtgärder. Exploatören 
ansvarar och står för avtal med ledningsägare i området och bekostar alla erforderliga åtgärder 
som är nödvändiga för planens genomförande. I planen utpekad mark för 
gemensamhetsanläggning (naturmark, parkering) ska förvaltas av samfällighetsförening/-ar.  

Avtal 
Enligt avtal om partsbyte, godkänt av Kf 11 juni 2009 § 64, överlåter HSB Bostad AB 
upprättat exploateringsavtal avseende Detaljplan 1 för del av Tibbleskogen (Norrboda) till 
Mac Freeze AB. Detta innebär att Mac Freeze AB övertar samtliga rättigheter och 
skyldigheter enligt exploateringsavtal, godkänt av Kf 3 februari 2003 § 3.  

Tilläggsavtal till gällande exploateringsavtalet har upprättas mellan kommunen och 
exploatören. Detta med anledning av förändrade förutsättningar för exploateringen i 
planområdet.  

FASTLIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Ägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:471 som i dagsläget ägs av 
HSB Stockholm Ek. för. och Kungsängens-Tibble 1:338 som ägs av HSB i Stockholm Upa. 
Mac Freeze AB har ett avtal med HSB som reglerar marköverlåtelse för möjlig byggnation.   

Fastighetsbildning 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning påbörjas. Allmän platsmark 
samt transformatorstation och återvinningsstation på kvartersmark överförs till kommunen. 
För naturmark och parkering på kvartersmark ska gemensamhetsanläggning/-ar inrättas och 
samfällighetsförening/-ar bildas.  




