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SAMRÅDSHANDLING  

Gatukostnadsutredning för Rosenhill inom kommundelen 
Fullersta, Huddinge kommun 
 
 

1. Allmänt 
Huddinge Kommun avser att, i enlighet med detaljplanen för Rosenhill 
inom Fullersta kommundel, bygga om gatorna inom detaljplaneområdet.  
Innan kommunen bygger om gatorna skall kommunen besluta om uttag av 
gatukostnader efter samråd och granskning.  
 
Huddinge kommun är huvudman för de gator och andra allmänna platser 
som finns inom fördelningsområdet, vars omfattning framgår av punkten 2 
nedan (nedan benämnt fördelningsområdet). Enligt 6 kap. 24-28 §§ plan- 
och bygglagen (PBL) får kommunen i egenskap av huvudman besluta att 
ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för att anlägga 
eller förbättra gator eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som 
är avsedd att tillgodose områdets behov av allmänna platser och av 
anordningar som normalt hör till sådana platser. Innan kommunen bygger 
om gatorna skall kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd 
och granskning. 
 
Enligt nu gällande gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun antaget 5 
november 2007 av kommunfullmäktige och reviderat av 
kommunfullmäktige 10 oktober 2011 (nedan kallat reglementet) har 
kommunen generellt beslutat att reglerna i 6 kap. PBL avseende 
fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader m.m. ska tillämpas i 
Huddinge kommun 
 
Gatukostnader ska tas ut enligt reglerna i plan- och bygglagen. Fördelning 
och debitering av kostnaderna sker enligt principerna i reglementet, dock 
med undantag för §§ 6-10. §§ 6-10 undantas och ersätts till stor del med 
liknande skrivelser anpassade för att kostnaden ska fördelas per 
bostadsenhet i stället för per fastighet. Detta sker för att få en rättvis 
fördelning av kostnaderna inom fördelningsområdet. 
 
Gatukostnad fördelas på ägarna till fastigheterna inom fördelningsområdet 
och ska täcka kommunens kostnader för anläggning av gata, belysning, 
parker samt inlösen av mark för dessa ändamål. Vid bestämmandet av 
kostandsunderlaget har jämkning skett enligt principen i § 7 andra stycket i 
reglementet dels för lokalgatustandard typ L1 i förhållande till 
lokalgatustandard typ L3 enligt definitionen i bilaga 1 till reglementet, dels 
för gång- och cykelvägar.  
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Gatukostnadsutredningen redovisar avgränsningen av det område inom 
vilket fördelning av gatukostnader ska ske (fördelningsområde), de 
kostnader som skall fördelas (kostnadsunderlag) samt grunderna för 
fördelning av dessa kostnader (fördelningsgrund). Kostnaderna ska fördelas 
mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund.  

2. Fördelningsområde
Omfattningen av fördelningsområdet framgår av kartbilaga 1. Den
bebyggelse som medges enligt ny detaljplan ställer krav på upprustning och
utbyggnad av gatunätet. Samtliga fastigheter inom fördelningsområdet
måste därför anses få nytta av anläggningarna.
Fördelningsområdet överensstämmer i huvudsak med detaljplaneområdet
med undantag för de fastigheter i detaljplaneområdets södra del där bara en
liten del av fastigheten ingår i planen. Fastigheterna med befintlig utfart mot
Kolonivägen samt Lövängen 1-3, Granparken 5,6, Annelund 2,3,6,7,
Djurstugan 1,3-5, Lusthuset 2 och Fullersta gård 1:128 undantas.

Fördelningsområdet inkluderar även den av kommunen antagna 
detaljplanenen för skola i sydöstra delen av området, direkt utanför 
Rosenhill´s planområde. 

3. Utbyggnad
För detaljerad information om upprustning och utbyggnad av allmän plats se 
detaljplanehandlingar för Rosenhill vilket redovisas i ett separat ärende. 

4. Kostnadsunderlag
Kostnaderna skall vara relaterade till områdets behov av gator och andra
allmänna platser. Det kostnadsunderlag som förekommer inom området
omfattar:

• Utbyggnad och upprustning av gator
• Utbyggnad och upprustning av gång- och cykelvägar
• Belysning
• Markförvärvskostnader för allmän platsmark, intrångsersättningar

samt förrättningskostnader.
• Utbyggnad av parkområden vid Mossvägen, Fågelsångsvägen och

parkområdet norr om det planerade skolområdet i sydöstra delen av
planområdet

• Utbyggnad av parkområde och dagvattenhantering i mossen
• Administration, projektering och kontroll

Kostnaden för huvudgatorna är reducerad till kostnaden för lokalgata (typ 
L3). Kostnaden för huvudgatan (typ L1), vilket planeras bli en huvudgata 
trafikerad med buss, reduceras till kostnaden för en lokalgata (typ L3) då 
gatan i sig är till nytta för fastighetsägarna i området. Resterande kostnad för 
att uppnå standard för huvudgata bekostas av kommunen.  

Rosenhillsvägen och Kolonivägen är huvudgator (typ L1). Resterande vägar 
i området är lokalgator (typ L3). 
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Kostnaden för parkområdet vid Mossvägen bekostas med 50 % av 
fastigheterna inom fördelningsområdet och 50% av kommunen då den är till 
nytta för fler än fastighetsägarna inom fördelningsområdet.   
 
Detaljerad beräkning av kostnadsunderlaget av vad det erfarenhetsmässigt 
kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra 
allmänna platser, redovisas i bilaga 2. Gatustrukturen och vilka vägar som 
ingår i kostnadsunderlaget, redovisas på karta i bilaga 3. 
 
Den preliminära kostnaden för att anlägga och förbättra allmän plats samt 
andra åtgärder som är avsedd att tillgodose områdets behov är beräknad till 
ca 115 miljoner kr. Efter att kommunen projekterat åtgärderna kommer 
upphandling av entreprenaden att ske. 
 
Kommunen har rätt enligt Plan- och bygglagen, kap 6  27 § att ta ut de 
faktiska kostnaderna för gatuutbyggnaden, men i enlighet med principen i 
kommunens gatukostnadsreglemente är det i detta fall beräknad kostnad vid 
tidpunkten för granskning som skall ligga till grund för kostnadsunderlaget 
som kostnaden per andel beräknas på. 
 
Om de faktiska kostnaderna vid genomförandet är lägre än det beräknade 
kostnadsunderlaget ska de faktiska kostnaderna läggas till grund för 
kostnadsfördelningen . 
 

5. Fördelningsgrund 
Enligt principerna i gatukostnadsreglementet i Huddinge kommun skall 
gatukostnader fördelas på alla fastigheter, befintliga som tillkommande, 
inom ett fördelningsområde. De obebyggda delar av fastigheter som genom 
detaljplanen kan bilda nya fastigheter med byggrätt räknas som 
tillkommande fastighet.  
 
Inom fördelningsområdet för Rosenhill beräknas 40 fastigheter vara 
befintliga och 36 kan räknas som tillkommande fastigheter avsedda för 
friliggande småhus för en bostad. Resterande tillkommande fastigheter för  
flerbostadshus eller radhus/parhus. Totalt bedöms gatukostnadsområdet 
innehålla ca 345 st bostadsenheter, ett exakt antal kan ej anges då exakta 
antalet bostadsenheter i alla byggnader inte är reglerat i detaljplanen. 
Dessutom tillkommer en förskola och en skola vilka tillsammans får ta 
kostnaden för ca 24 andelar. Det är dock det beräknade antal 
befintliga/tillkommande fastigheter och tillkommande bostadsenheter vid 
tidpunkten för granskning av gatukostnadsutredningen för Rosenhill som 
ska ligga till grund för fördelningen av kostnaden.  
 
Blir antalet enheter, vilka kostnadsunderlaget enligt denna utredning ska 
fördelas på, större än beräknat ska varje ny sådan enhet betala samma 
gatukostnad, som gäller för motsvarande enhet enligt denna utredning upp 
till att kommunens faktiska kostnader för utbyggnad inom 
gatukostnadsområdet är täckta. 
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De olika bebyggelseformerna har tilldelats följande andelstal: 

Befintlig fastighet, ink en bostadsenhet andel 0,5 
Tillkommande fastighet för friliggande småhus, 
ink en bostadsenhet andel 1 
Tillkommande fastighet för radhus, för en bostadsenhet andel 0,8 
Tillkommande fastighet för mer än 1 bostadsenhet, 
per bostadsenhet andel 0,8 

Tillkommande bostadsenhet, per bostadsenhet andel 0,8 
Komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a § PBL andel 0,1 

Tillkommande förskola, per förskoleavdelning andel 1 
Tillkommande skola, per skolklass andel 1 

Med bostadsenhet avses lägenhet, villa, radhus, kedjehus eller likvärdig 
enhet avsedd för en bostad. Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar 
enligt vilka bygglov eller anmälan beviljats. 

Komplementbostadshus eller med annan beskrivning Attefallshus för bostad 
räknas som en bostadsenhet men har ett eget andelstal 

Om den på en fastighet belöpande gatukostnaden överstiger fyra och en halv 
(4,5) prisbasbelopp per bostadsenhet ska det belopp, som överstiger denna 
gräns, jämkas med hälften. Detta gäller för bebyggd fastighet, som enligt 
detaljplan får bebyggas med friliggande småhus avsedda för en bostad. 

Den preliminära kostnaden blir: 
• för befintliga fastigheter med en bostadsenhet 166 300 kronor
• för tillkommande fastighet med en bostadsenhet 332 500 kronor
• för fastighet med mer än en bostadsenhet 266 000 kronor per

bostadsenhet
• för radhus 266 000 kronor per bostadsenhet
• för komplementbostadshus eller Attefallshus 33 254 kronor.

Exempel:  
En nybildad villatomt för ett friliggande småhus avsedd för en bostad 
betalar  332 500 kr i gatukostnad. 

En fastighet med en byggnad och flera ingående lgh/bostadsenheter tex en 
stadsvilla för 4 lgh/familjer betalar då 0,8 andelar av 332 500 kr= 266 000 kr 
per lgh/bostadsenhet dvs 4* 266 000 kr  = 1 064 000 kr. 

En ny friliggande fastighet för friliggande småhus avsedda för en bostad 
som uppför en ny huvudbyggnad och ett Attefalls / komplementbostadshus 
på fastigheten betalar 350 411 kr för huvudbyggnaden och 33 254 kr för 
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Attefalls huset. Totalt  365 754 kr. Om fastighetsägaren vid ett senare 
tillfälle delar huvudbyggnaden till två bostadsenheter får de erlägga 
ytterligare 0,8 andelar, 266 000 kr för den tillkommande bostadsenheten. 

Undantag från denna gatukostnadsutredning ska göras för de delar av 
kommande fastigheter inom Rosenhill 1:44, 1:43, 1:21, 1:67,1:14, 1:12 1:16 
och 1:34 vilka delvis omfattas av tecknade Ramavtal mellan Huddinge 
kommun och Bonava Sverige AB (tidigare NCC AB)  samt Huddinge 
kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB. Inom dessa fastigheter ska annan 
fördelning ske av kostnaderna via kommande exploateringsavtal / mark- och 
genomförandeavtal. Skulle gatukostnaden inte regleras för någon 
tillkommande eller befintlig fastighet i detta stycke via kommande avtal 
skall undantaget inte tillämpas och debitering ske enligt denna 
gatukostnadsutredning.  

6. Debitering
Efter det att gatorna är utbyggda sammanställs kostnaden för utbyggnaden 
varvid kommunen fakturerar befintliga och alla tills dess tillkommande 
fastigheter.

När gatorna är utbyggda kan en slutlig kostnad redovisas. Först då kan 
debitering ske av de befintliga och nya fastigheter som bildats med stöd av 
detaljplanen.  

Betalningsskyldigheten inträder när den anläggning som betalning avser kan 
användas för fastigheten på avsett sätt enligt 6 kap. 34 § PBL. 
Betalning ska ske när kommunen begär det enligt 6 kap. 35 § PBL. 
För tillkommande fastigheter och bostadsenheter debiteras gatukostnaden 
efter att beslut om bygglov beviljats och innan startbesked för beslutat 
bygglov ges. För tillkommande anmälningspliktiga bostadsenheter debiteras 
gatukostnaden efter startbesked för åtgärden. 

Det betyder att de fastigheter eller bostadsenheter som bildats under tiden för 
utbyggnaden av gatorna inte skall betala förrän gatuutbyggnaden står färdigt.  

De tillkommande fastigheter eller bostadsenheter som bildas efter 
utbyggnaden av gatorna ska erlägga gatukostnader innan startbesked för 
åtgärden. Varje ny eller befintlig fastighet vilken utökar antalet 
bostadsenheter på fastigheten ska betala gatukostnad per beviljad 
bostadsenhet och i enlighet med fastighetens andelstal. 

Gatukostnadsbeloppet för tillkommande fastigheter räknas upp med 
konsumentprisindex från och med tidpunkten för kommunstyrelsens beslut 
om betalningsskyldighet för fördelningsområdet fram till registreringsdatum 
för fastighetsbildning. 
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Gatukostnadsbeloppet för tillkommande bostadsenheter räknas upp med 
konsumentprisindex från och med tidpunkten för kommunstyrelsens beslut 
om betalningsskyldighet för fördelningsområdet fram till registreringsdatum 
för beviljat bygglov eller startbesked för den anmälningspliktiga åtgärden för 
bostadsenhet. 

I övrigt ska principerna för debitering i Gatukostnadsreglemente för 
Huddinge Kommun, HKF 3100, §§ 11-13 följas. 

7. Fortsatt handläggning
Berörda fastighetsägare kan under tiden för samråd lämna synpunkter. Dessa 
samlas i en samrådsredogörelse. Därefter upprättar mark- och 
exploateringssektionen ett förslag till gatukostnadsuttag, med hänsyn tagen 
till inkomna synpunkter och eventuella förändringar i detaljplanen. Förslaget 
tillsammans med samrådsredogörelsen sänds sedan ut på granskning i minst 
tre veckor, parallellt med detaljplanen. Efter granskning skriver mark- och 
exploateringssektionen ett slutligt förslag till gatukostnadsuttag.

Mattias Carlswärd 
Exploateringsingenjör 

Bilaga 1 Kartbilaga fördelningsområde 
Bilaga 2  Beräkningsunderlag 
Bilaga 3  Kartbilaga beräkningsunderlag 
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