
§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Likvidation
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande.

Denna bolagsordning är beslutad vid extra bolagårsstämma 202018-0410-2426.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

1 (2)

Datum Diarienummer
2020-10-13 KS-2020/2099.112

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB 
fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande 
daterat den 13 oktober 2020. 

2. Uppdra till Huddinge Samhällsfastigheter AB att behandling av förslaget till 
ändrad bolagsordning för bolaget sker på ordinarie årsstämma.

Kommunstyrelsens beslut

3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud vid bolagsstämma i 
Huddinge Samhällsfastigheter AB att rösta för det förslag till bolagsordning 
enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
13 oktober 2020.

Sammanfattning
Bolagsordningen för Huddinge Samhällsfastigheter AB fick sin nuvarande form i 
samband med fissionen av Huge Fastigheter 2017 och reviderades senast 2018. 
Kommunfullmäktige godkände revideringarna den 18 juni 2018, § 23. 

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny lokalförsörjningsprocess och 
förändrad lagstiftning finns ett behov att revidera bolagsordningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med Huddinge Samhällsfastigheter 
AB upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. 
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2020-10-13 KS-2020/2099.112

Beskrivning av ärendet
Bolagsordningen för Huddinge Samhällsfastigheter AB fick sin nuvarande form i 
samband med fissionen av Huge Fastigheter 2017 och reviderades senast 2018. 
Kommunfullmäktige godkände revideringarna den 18 juni 2018, § 23. 

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny lokalförsörjningsprocess finns ett 
behov att revidera bolagsordningen. Det finns även ett behov att harmonisera 
skrivningar från ägardirektiv med skrivningar i bolagsordningen. Sedan 
bolagsordningen skapades 2017 har också en ny kommunallag trätt i kraft vilket 
även det föranleder en uppdatering av bolagsordningen.
Ett förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB har 
upprättats i samråd med bolaget. 
Uppdateringar i §4 föreslås med anledning av förändrad kommunallag.
I §5 föreslås förändringar utifrån den nya lokalförsörjningsprocessen och de 
skrivningar som har ändrats i ägardirektivet. 

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker den föreslagna ändringen av 
bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Beslutet föranleder i sig inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till ny bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB
Bilaga 2. Förslagna förändringar bolagsordning Huddinge Samhällsfastigheter 

AB

Beslutet ska skickas till
Huddinge Samhällsfastigheter AB
HKF



Bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Organisationsnummer 556536-9666

§ 1 Firma
Bolagets firma är Huddinge Samhällsfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet är att inom Huddinge kommun förvärva, avyttra, 
uppföra, äga, förhyra, bebygga eller med tomträtt tillhandahålla lokaler och anläggningar för 
kommunens verksamheter samt lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal 
verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta sitt innehav av 
kommunala fastigheter på ett effektivt och serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens 
behov av ändamålsenliga lokaler. 

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap 
kommunallagen (2017:725), innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den 
kommunala kompetensen.

Bolaget ska tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten med beaktande av 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.

Bolagets verksamhet ska även ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. I 
bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla
a) bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare,
b) bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
Huddinge kommunfullmäktige ska få ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt:

1. åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och 
avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för bolaget, 

2. förvärv eller försäljning av fastighet eller del av fastighet till ett värde över 20 miljoner 
kronor,

3. ändring av aktiekapital, 
4. fusion av företag, 
5. förvärv, bildande eller tecknande av aktier i annat bolag,

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande 
och en förste och en andre vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock 
längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor 
och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller 
till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med ordinarie post eller med e-post tidigast
fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma 
till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall)
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall)
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
lekmannarevisor samt suppleanter
12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i
styrelsen
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.



§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Likvidation
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande.



Revidering bolagsordning Huddinge Samhällsfastigheter AB

Gammal bolagsordning Förslag till ny bolagsordning Kommentarer

Bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Organisationsnummer 556536-9666

Bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Organisationsnummer 556536-9666

§ 1 Firma
Bolagets firma är Huddinge Samhällsfastigheter Aktiebolag.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Huddinge Samhällsfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet är att inom Huddinge 
kommun förvärva, avyttra, uppföra, äga, förhyra, bebygga eller med 
tomträtt tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens 
verksamheter samt lokaler och anläggningar till privata utförare av 
kommunal verksamhet.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet är att inom Huddinge 
kommun förvärva, avyttra, uppföra, äga, förhyra, bebygga eller med 
tomträtt tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens 
verksamheter samt lokaler och anläggningar till privata utförare av 
kommunal verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, utveckla och 
förvalta sitt innehav av kommunala fastigheter på ett effektivt och 
serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av 
ändamålsenliga lokaler. 

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga 
principerna enligt 2 kap kommunallagen (1991:900), innebärande 
att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala 
kompetensen.

Bolaget ska tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten 
med beaktande av självkostnadsprincipen enligt 8 kap 3 c § 
kommunallagen.

Bolagets verksamhet ska även ske med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip. I bolagets verksamhet ska 
följande regler enligt kommunallagen gälla

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, utveckla och 
förvalta sitt innehav av kommunala fastigheter på ett effektivt och 
serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av 
ändamålsenliga lokaler. 

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga 
principerna enligt 2 kap kommunallagen (2017:725), innebärande att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten 
med beaktande av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.

Bolagets verksamhet ska även ske med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip. I bolagets verksamhet ska 
följande regler enligt kommunallagen gälla

Förändrad till följd av ny kommunallag.

Referensen tas bort, förändrad till följd av ny kommunallag.



a) bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda 
näringsidkare,
b) bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

a) bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda 
näringsidkare,
b) bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
Huddinge kommunfullmäktige ska få ta ställning innan beslut fattas 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt:
1. avyttring av fastighet eller del av fastighet i vilken nyttjanderätt 
upplåtits till Huddinge kommun och som innebär att kommunen får 
en ny motpart i avtalsförhållandet,
2. bildande av bolag,
3. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
Huddinge kommunfullmäktige ska få ta ställning innan beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt:
1. åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning 

eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för 
bolaget,

2. förvärv eller försäljning av fastighet eller del av fastighet 
överstigande 20 miljoner,

3. ändring av aktiekapital
4. fusion av företag,
5. förvärv, bildande eller tecknande av aktier i annat bolag,

Ändrad lydelse till följd av ny lokalförsörjningsprocess och nya 
ägardirektiv. Samma lydelse som i ägardirektiven.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 
000 kronor.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 
kronor.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 
samt bland dessa ordförande och en förste och en andre vice 
ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till 
utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 
samt bland dessa ordförande och en förste och en andre vice 
ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till 
utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer 
bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor 
och suppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls 
efter det år då revisorn utsågs.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer 
bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor 
och suppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls 
efter det år då revisorn utsågs.

3.2 § 10 Lekmannarevisorer 3.2 § 10 Lekmannarevisorer



För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse en lekmannarevisor 
med en suppleant.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse en lekmannarevisor 
med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med ordinarie post 
eller med e-post tidigast
fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med ordinarie post 
eller med e-post tidigast
fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska 
följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande 
fall)
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i 
förekommande fall)
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
fastställd balansräkning, samt
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och 
verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor 
med suppleanter
10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och
lekmannarevisor samt suppleanter
12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av 
ordförande och vice ordförande i
styrelsen
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska 
följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande 
fall)
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i 
förekommande fall)
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
fastställd balansräkning, samt
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och 
verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor 
med suppleanter
10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och
lekmannarevisor samt suppleanter
12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande 
och vice ordförande i
styrelsen
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår § 13 Räkenskapsår



Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte 
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Likvidation
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge 
kommun.

§ 15 Likvidation
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge 
kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge 
kommunfullmäktiges medgivande.

§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge 
kommunfullmäktiges medgivande.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 11

Diarienummer KS-2020/1682.112

Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 
3110

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslag till nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3110 
godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade 
tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.

2. Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente, HKF 3110 ska tillämpas från och med 
det att kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd fattas efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd fattats före 
nämnda tidpunkt gäller de övergångsbestämmelser som framgår av HKF 3110, bilaga 
1.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att löpande återrapportera arbetet i 
projekt ”Svartvik VA-utbyggnadsområde” och vid behov återkomma med förslag på 
revideringar av gatukostnadsreglementet.

Sammanfattning
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en 
gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose 
ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till 
sådana platser, får kommunen enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (nedan förkortat 
PBL) besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana 
åtgärder. Mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i den äldre plan- och bygglagen 
antog kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200, gällande 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun (HKF 3100). I beslut av fullmäktige 
den 10 oktober 2011, § 188, samt den 8 december 2014, § 8, har vissa justeringar 
gjorts i reglementet. Reglementet framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande reviderat den 6 november 2020 i detta ärende.
 
Under målet Ekosystem i balans i Mål & Budget 2016 (s. 29) gavs ett uppdrag om 
genomförandet av en utredning för att se över det befintliga gatukostnadsreglementet. 
Som skäl härför angavs att den nödvändiga omvandlingen av äldre fritidshusområden 
innebar en utmaning. För att möjliggöra detta skulle även utbyggnadsplanen för 
vatten och avlopp uppdateras.
 
I gatukostnadsreglementet anges grunderna för skyldigheten att betala kostnader för 
gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning. 
Reglementet ska tillämpas när kommunen upprättar förslag till kostnadsfördelning 
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inom ett fördelningsområde inom Huddinge kommun. Då en byggherre eller en 
fastighetsägare åtagit sig att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 
vägar och andra allmänna platser inom ett exploateringsområde ska reglementet inte 
tillämpas.
 
Kommunen ska enligt 6 kap. 24 PBL besluta om
a) avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen,
b) vilka kostnader som ska fördelas och
c) grunderna för fördelningen.
 
Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten år 2020 utarbetat ett förslag till nytt 
gatukostnadsreglemente daterat den 22 oktober 2020, vilket förelåg för beslut i 
kommunfullmäktige den 2 november 2020. De mer betydande förändringarna i 
förslaget jämfört med gällande reglemente var följande:
a) Möjligheten att jämka kostnadsunderlaget för vissa gator föreslås bli mindre 

omfattande.
b) Som huvudregel bör fastigheterna inom fördelningsområdet åsättas andelstal för 

olika ändamål enligt § 8 punkten 2 i reglementsförslaget varefter 
kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda andelstalet för fastigheterna.

c) I det fall befintlig fastighet är delbar och ensam eller tillsammans med del eller 
delar av annan fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter ska ägaren 
till sådan befintlig fastighet påföras och vara betalningsskyldig för ytterligare 
andel i proportion till hur stor andel av sådan tillkommande fastighet alternativt 
sådana tillkommande fastigheter som fastigheten bedöms kunna bidra med.

d) Betalningsskyldigheten för tillkommande fastighet enligt c) inträder först då den 
tillkommande fastigheten bildats alternativt - om sådan fastighet inte bildats 
inom nio år från slutbesiktningen – nio år från det att den anläggning som 
betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Ägaren till sådan 
tillkommande fastighet blir betalningsskyldig såvida gatukostnaden inte förfallit 
till betalning före tillträdesdagen. Betalningsskyldigheten för sådan andel kan i 
vissa fall jämkas.

e) Regeln i § 9 i gällande reglemente om att den på en fastighet belöpande 
gatukostnaden som överstiger 4,5 prisbasbelopp ska jämkas med hälften 
föreslås inte längre gälla. 

f) Regler har införts om att ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan under 
vissa omständigheter ska upphöra att gälla, vilket innebär en striktare 
tillämpning av reglerna om avbetalning.

g) Anstånd ska endast kunna gälla under högst 9 år.
h) Bilaga 1 till gällande gatukostnadsreglemente innefattande policy för 

huvudmannaskap och gatustandard inom Huddinge kommun utgår.
i) Undantaget i gällande gatukostnadsreglemente om att reglementet inte ska 

tillämpas för områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits före 
nämnda reglementes fastställande och där tillåten markanvändning 
huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus, har 
försetts med det tillägget att undantaget inte gäller för de omvandlingsområden 
som finns med i kommunens VA-utbyggnadsprogram.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020 beslöt fullmäktige 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning. Motiveringen för 
återremissen angavs enligt följande: ”Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 
att komplettera det med information om hur fördelning av andelstal för parhus görs”.
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Med anledning av återremissen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om § 8 
punkten 2 i gatukostnadsreglementet. Denna punkt avser vilka andelstal fastigheterna 
inom fördelningsområdet ska åsättas. Punkten a) har förtydligats så att den endast 
omfattar fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, radhus eller 
kedjehus. Punkten b) har ändrats så att den inte omfattar parhus, radhus eller 
kedjehus. För sådana fastigheter ska vad som sägs i punkten f) tillämpas. Föreslagen 
ändring av punkten e) innebär att befintlig fastighet med parhus, radhus eller kedjehus 
ska åsättas 0,8 andelar per tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet utöver 
den första enheten. Tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus 
ska enligt punkten f) åsättas 0,8 andelar per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet. 
Slutligen har efter punkten f) tillagts ett nytt stycke enligt vilket punkterna a) och b) 
gäller enbart fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus. 
Med enhet avses varje enskilt parhus, radhus eller kedjehus oavsett hur många 
bostäder som inryms i enheten.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar ett nytt 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 6 november 
2020 samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med det att 
kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområden där samråd har fattats före nämnda tidpunkt gäller 
fortsatt de gamla gatukostnadsreglementena HKF 3510 från 1991 och HKF 3100 från 
2007 (reviderat 2011).

Överläggning
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), Anders Lönroth (MP) och Lars Björkman 
(HP).
 
Nicholas Nikander (L) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla det ordförandeförslag 
som presenteras, se bilaga 11.1 till detta protokoll. Ordförandeförslaget innebär ett 
tilläggsförslag till förvaltningens förslag till beslut.
 
Anders Lönroth (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Miljöpartiets förslag om 
återremiss av ärendet, se bilaga 11.2 till detta protokoll.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Proposition ställs i tre steg.
 
Först ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Anders Lönroths 
(MP) återremissyrkande mot bifall till att avgöra ärendet idag. Ordförande finner 
härvid att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag, och finner härvid att så är fallet.
 
Slutligen frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla ordförandeförslaget, och 
finner härvid att så är fallet.
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Reservationer
Anders Lönroth (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 
11.2 till detta protokoll.

Protokollsanteckningar
Lars Björkman (HP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 11.3 till detta protokoll.

Beslutet ska skickas till
Huddinge kommuns författningssamling
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsavdelningen
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Ärende 11: Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3100   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förnyad beredning i enlighet med vad som 
redovisas nedan. 
 
Bakgrund 
Kostnaderna för utbyggnad av gator har varit ett stort problem för kommunen. Dels har det 
varit en för låg finansieringsgrad från fastighetsägarna. Dels har det varit omfattande 
fördyringar och förseningar i flera projekt som tyder på brister i kommunens förmåga beställa 
och leda utbyggnadsprojekten. 
 
Reglementet är till för att reglera fördelningen av gatukostnader när utbyggnad sker enligt 
detaljplan där det inte har slutits ett exploateringsavtal. I en detaljplan får det anges att vissa 
egenskapskrav ska vara uppfyllda men ett reglemente för gatukostnader kan inte förutsätta 
att detaljplanen innehåller denna information. 
 
För enskilda fastighetsägare, framförallt privata, är det här kostnader av betydande storlek. 
Ofta uppgår kostnaderna till flera gånger en normal årsinkomst. Vi tycker ändå att det är 
rimligt att fastighetsägarna står för en viss kostnad med tanke på den stora vinst som de gör 
om de styckar av och säljer delar av sina fastigheter. 
 
Men när kostnaderna är så stora är det oerhört viktigt att reglementet är rättssäkert, 
förutsägbart, konsekvent och innehåller möjligheter till korrigeringar vid oväntade händelser 
eller oskäliga effekter. Vi är glada över att frågor vi ställt i processen har lett till vissa 
justeringar av förslaget. Men det finns tyvärr fortsatt problem och oklarheter och förslaget 
känns tyvärr inte tillräckligt genomarbetat. 
 
Skäl för återremiss 
Om omständigheter dyker upp som omöjliggör en planerad styckning och som upptäcks 
först efter att gatukostnad betalts saknas tydlighet om hur detta kan regleras. Muntliga löften 
om att detta ska kunna hanteras känns inte tillfredsställande. För att kunna ställa oss bakom 
ett nytt reglemente vill vi se att det finns en tydligt reglering för detta som kan kommuniceras 
till berörda fastighetsägare. Möjligheterna för en drabbad fastighetsägare att få ersättning får 
inte bero på dennes förmåga att anlita juridisk expertis. 
 
  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kUUxYG8YAEJuDEdNISZl9Kbk15lYpVIz?usp=sharing


 

Konsekvensanalys saknas av vad det nya förslaget innebär för enskilda fastighetsägare som 
inte är intresserade av att stycka av och sälja delar av sin fastighet. De blir 
betalningsskyldiga för potentiella tomter även om de inte realiseras. Här behövs bl.a. en 
analys som: 

● tar fram några konkreta exempel och ser hur reglementet slår för dessa 
● undersöker hur detta kommer att påverka omvandlingshastigheten i områden med ny 

detaljplan 
 
 
Konsekvensanalys erfordras av vilka nya krav detta reglemente ställer på planarbetet och 
hur planavdelningen hanterar detta. 
 
 
Miljöpartiet de gröna 
 
 
 
 
Anders Lönroth Anders Abel 
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Protokollsanteckning  
 
– till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 2 
december 2020. 

 
 
Ärende 11: Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, 

HKF 3100 

 

 
Huddingepartiet ståndpunkt är att ägare till fastighet som är bebyggd med 
bostad och har bygglov när detaljplan antas av kommunfullmäktige inte ska 
erlägga gatukostnader.  

Fastighetsägare inom våra omvandlingsområden har hittills betalat sina gator 
och vägar genom avgifter med mera till den gemensamma utbyggnaden och 

underhåll av deras vägar och gator. Ofta har det skett via enskilda väghållare där 
fastighetsägarna är medlemmar. 

Däremot anser vi att nybildade fastigheter skall erlägga gatukostnader vid 

nybyggnation med en skälig kostnad för den nybildade fastigheten. 

 

 
 
 

 
Lars Björkman 

Huddingepartiet 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 3

Diarienummer KS-2020/1682.112

Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 
3110

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.

Sammanfattning
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en 
gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose 
ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till 
sådana platser, får kommunen enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (nedan förkortat 
PBL) besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana 
åtgärder. Mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i den äldre plan- och bygglagen 
antog kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200, gällande 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun (HKF 3100). I beslut av fullmäktige 
den 10 oktober 2011, § 188, samt den 8 december 2014, § 8, har vissa justeringar 
gjorts i reglementet. Reglementet framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande reviderat den 6 november 2020 i detta ärende.
 
Under målet Ekosystem i balans i Mål & Budget 2016 (s. 29) gavs ett uppdrag om 
genomförandet av en utredning för att se över det befintliga gatukostnadsreglementet. 
Som skäl härför angavs att den nödvändiga omvandlingen av äldre fritidshusområden 
innebar en utmaning. För att möjliggöra detta skulle även utbyggnadsplanen för 
vatten och avlopp uppdateras.
 
I gatukostnadsreglementet anges grunderna för skyldigheten att betala kostnader för 
gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning. 
Reglementet ska tillämpas när kommunen upprättar förslag till kostnadsfördelning 
inom ett fördelningsområde inom Huddinge kommun. Då en byggherre eller en 
fastighetsägare åtagit sig att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 
vägar och andra allmänna platser inom ett exploateringsområde ska reglementet inte 
tillämpas.
 
Kommunen ska enligt 6 kap. 24 PBL besluta om

a) avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen,
b) vilka kostnader som ska fördelas och
c) grunderna för fördelningen.

 
Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten år 2020 utarbetat ett förslag till nytt 
gatukostnadsreglemente daterat den 22 oktober 2020, vilket förelåg för beslut i 
kommunfullmäktige den 2 november 2020. 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 3

Diarienummer KS-2020/1682.112

De mer betydande förändringarna i förslaget jämfört med gällande reglemente var 
följande:
a) Möjligheten att jämka kostnadsunderlaget för vissa gator föreslås bli mindre 

omfattande.
b) Som huvudregel bör fastigheterna inom fördelningsområdet åsättas andelstal för 

olika ändamål enligt § 8 punkten 2 i reglementsförslaget varefter 
kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda andelstalet för fastigheterna.

c) I det fall befintlig fastighet är delbar och ensam eller tillsammans med del eller 
delar av annan fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter ska ägaren 
till sådan befintlig fastighet påföras och vara betalningsskyldig för ytterligare 
andel i proportion till hur stor andel av sådan tillkommande fastighet alternativt 
sådana tillkommande fastigheter som fastigheten bedöms kunna bidra med.

d) Betalningsskyldigheten för tillkommande fastighet enligt c) inträder först då den 
tillkommande fastigheten bildats alternativt - om sådan fastighet inte bildats 
inom nio år från slutbesiktningen – nio år från det att den anläggning som 
betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Ägaren till sådan 
tillkommande fastighet blir betalningsskyldig såvida gatukostnaden inte förfallit 
till betalning före tillträdesdagen. Betalningsskyldigheten för sådan andel kan i 
vissa fall jämkas.

e) Regeln i § 9 i gällande reglemente om att den på en fastighet belöpande 
gatukostnaden som överstiger 4,5 prisbasbelopp ska jämkas med hälften 
föreslås inte längre gälla. 

f) Regler har införts om att ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan under 
vissa omständigheter ska upphöra att gälla, vilket innebär en striktare 
tillämpning av reglerna om avbetalning.

g) Anstånd ska endast kunna gälla under högst 9 år.
h) Bilaga 1 till gällande gatukostnadsreglemente innefattande policy för 

huvudmannaskap och gatustandard inom Huddinge kommun utgår.
i) Undantaget i gällande gatukostnadsreglemente om att reglementet inte ska 

tillämpas för områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits före 
nämnda reglementes fastställande och där tillåten markanvändning 
huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus, har 
försetts med det tillägget att undantaget inte gäller för de omvandlingsområden 
som finns med i kommunens VA-utbyggnadsprogram.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020 beslöt fullmäktige 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning. Motiveringen för 
återremissen angavs enligt följande: ”Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 
att komplettera det med information om hur fördelning av andelstal för parhus görs”.
Med anledning av återremissen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om § 8 
punkten 2 i gatukostnadsreglementet. Denna punkt avser vilka andelstal fastigheterna 
inom fördelningsområdet ska åsättas. Punkten a) har förtydligats så att den endast 
omfattar fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, radhus eller 
kedjehus. Punkten b) har ändrats så att den inte omfattar parhus, radhus eller 
kedjehus. För sådana fastigheter ska vad som sägs i punkten f) tillämpas. Föreslagen 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 3

Diarienummer KS-2020/1682.112

ändring av punkten e) innebär att befintlig fastighet med parhus, radhus eller kedjehus 
ska åsättas 0,8 andelar per tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet utöver 
den första enheten. Tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus 
ska enligt punkten f) åsättas 0,8 andelar per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet. 
Slutligen har efter punkten f) tillagts ett nytt stycke enligt vilket punkterna a) och b) 
gäller enbart fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus. 
Med enhet avses varje enskilt parhus, radhus eller kedjehus oavsett hur många 
bostäder som inryms i enheten.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar ett nytt 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 6 november 
2020 samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med det att 
kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområden där samråd har fattats före nämnda tidpunkt gäller 
fortsatt de gamla gatukostnadsreglementena HKF 3510 från 1991 och HKF 3100 från 
2007 (reviderat 2011).

Överläggning
Jonas Pettersson, exploateringsingenjör, och Jonas Gran, exploateringsingenjör, 
informerar om ärendet.
 
I ärendet yttrar sig även Anders Abel (MP), Yossi Sigal (S) och Nicholas Nikander 
(L).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Handläggare
Per-Erik Björkbacka
Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3110

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslag till nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 
3110 godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings 
reviderade tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

2. Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente, HKF 3110 ska tillämpas från 
och med det att kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga 
kraft och ska gälla för fördelningsområde för gatukostnader där beslut om 
samråd fattas efter nämnda tidpunkt. För fördelningsområde för 
gatukostnader där beslut om samråd fattats före nämnda tidpunkt gäller de 
övergångsbestämmelser som framgår av HKF 3110, bilaga 1.

Sammanfattning
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra 
en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att 
tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt 
hör till sådana platser, får kommunen enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen 
(nedan förkortat PBL) besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala 
kostnaderna för sådana åtgärder. Mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i 
den äldre plan- och bygglagen antog kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 
200, gällande gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun (HKF 3100). I 
beslut av fullmäktige den 10 oktober 2011, § 188, samt den 8 december 2014, § 8, 
har vissa justeringar gjorts i reglementet. Reglementet framgår av bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande reviderat den 6 november 2020 i 
detta ärende.
Under målet Ekosystem i balans i Mål & Budget 2016 (s. 29) gavs ett uppdrag om 
genomförandet av en utredning för att se över det befintliga 
gatukostnadsreglementet. Som skäl härför angavs att den nödvändiga 
omvandlingen av äldre fritidshusområden innebar en utmaning. För att möjliggöra 
detta skulle även utbyggnadsplanen för vatten och avlopp uppdateras. 
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I gatukostnadsreglementet anges grunderna för skyldigheten att betala kostnader 
för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning. 
Reglementet ska tillämpas när kommunen upprättar förslag till kostnadsfördelning 
inom ett fördelningsområde inom Huddinge kommun. Då en byggherre eller en 
fastighetsägare åtagit sig att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av 
gator, vägar och andra allmänna platser inom ett exploateringsområde ska 
reglementet inte tillämpas.
Kommunen ska enligt 6 kap. 24 PBL besluta om 
a) avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, 
b) vilka kostnader som ska fördelas och 
c) grunderna för fördelningen.

Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten år 2020 utarbetat ett förslag till 
nytt gatukostnadsreglemente daterat den 22 oktober 2020, vilket förelåg för beslut 
i kommunfullmäktige den 2 november 2020. De mer betydande förändringarna i 
förslaget jämfört med gällande reglemente var följande:

a) Möjligheten att jämka kostnadsunderlaget för vissa gator föreslås bli 
mindre omfattande.

b) Som huvudregel bör fastigheterna inom fördelningsområdet åsättas 
andelstal för olika ändamål enligt § 8 punkten 2 i reglementsförslaget 
varefter kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda andelstalet för 
fastigheterna.

c) I det fall befintlig fastighet är delbar och ensam eller tillsammans med del 
eller delar av annan fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter 
ska ägaren till sådan befintlig fastighet påföras och vara betalningsskyldig 
för ytterligare andel i proportion till hur stor andel av sådan tillkommande 
fastighet alternativt sådana tillkommande fastigheter som fastigheten 
bedöms kunna bidra med.

d) Betalningsskyldigheten för tillkommande fastighet enligt c) inträder först 
då den tillkommande fastigheten bildats alternativt - om sådan fastighet 
inte bildats inom nio år från slutbesiktningen – nio år från det att den 
anläggning som betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett 
sätt. Ägaren till sådan tillkommande fastighet blir betalningsskyldig såvida 
gatukostnaden inte förfallit till betalning före tillträdesdagen. 
Betalningsskyldigheten för sådan andel kan i vissa fall jämkas.

e) Regeln i § 9 i gällande reglemente om att den på en fastighet belöpande 
gatukostnaden som överstiger 4,5 prisbasbelopp ska jämkas med hälften 
föreslås inte längre gälla. 

f) Regler har införts om att ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan 
under vissa omständigheter ska upphöra att gälla, vilket innebär en 
striktare tillämpning av reglerna om avbetalning.

g) Anstånd ska endast kunna gälla under högst 9 år.
h) Bilaga 1 till gällande gatukostnadsreglemente innefattande policy för 

huvudmannaskap och gatustandard inom Huddinge kommun utgår.
i) Undantaget i gällande gatukostnadsreglemente om att reglementet inte ska 

tillämpas för områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits 
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före nämnda reglementes fastställande och där tillåten markanvändning 
huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus, har 
försetts med det tillägget att undantaget inte gäller för de 
omvandlingsområden som finns med i kommunens VA-
utbyggnadsprogram.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020 beslöt fullmäktige 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning. Motiveringen 
för återremissen angavs enligt följande: ”Kommunfullmäktige återremitterar 
ärendet för att komplettera det med information om hur fördelning av andelstal för 
parhus görs”.
Med anledning av återremissen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om § 8 
punkten 2 i gatukostnadsreglementet. Denna punkt avser vilka andelstal 
fastigheterna inom fördelningsområdet ska åsättas. Punkten a) har förtydligats så 
att den endast omfattar fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, 
radhus eller kedjehus. Punkten b) har ändrats så att den inte omfattar parhus, 
radhus eller kedjehus. För sådana fastigheter ska vad som sägs i punkten f) 
tillämpas. Föreslagen ändring av punkten e) innebär att befintlig fastighet med 
parhus, radhus eller kedjehus ska åsättas 0,8 andelar per tillkommande parhus-, 
radhus- eller kedjehusenhet utöver den första enheten. Tillkommande fastighet 
avsedd för parhus, radhus eller kedjehus ska enligt punkten f) åsättas 0,8 andelar 
per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet. Slutligen har efter punkten f) tillagts ett 
nytt stycke enligt vilket punkterna a) och b) gäller enbart fastigheter för 
bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus. Med enhet avses varje 
enskilt parhus, radhus eller kedjehus oavsett hur många bostäder som inryms i 
enheten.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar ett nytt 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 6 
november 2020samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med det att 
kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats efter 
nämnda tidpunkt. För fördelningsområden där samråd har fattats före nämnda 
tidpunkt gäller fortsatt de gamla gatukostnadsreglementena HKF 3510 från 1991 
och HKF 3100 från 2007 (reviderat 2011).

Beskrivning av ärendet
Förslag till nytt gatukostnadsreglemente framgår av bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande reviderat den 6 november 2020 i 
detta ärende. Nedan kommenteras respektive paragraf i förslaget. Under 
respektive rubrik har den föreslagna reglementstexten tagits med.
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§ 1 Definitioner

I detta reglemente avses med
1. befintlig fastighet: fastighet enligt den fastighetsindelning som föreligger vid tidpunkten 
för beslut om granskning av förslag till ny detaljplan för området,
2. tillkommande fastighet: fastighet som med stöd av detaljplan kan bildas av del av 
befintlig fastighet eller delar av befintliga fastigheter efter tidpunkten för beslut om 
granskning av förslag till ny detaljplan för området,
3. slutbesiktning: den tidpunkt när den anläggning som gatukostnaden avser kan användas 
för fastigheten på avsett sätt.
Både befintlig fastighet och tillkommande fastighet förutsätts omfattas av en byggrätt enligt 
förslaget till detaljplan.

I det nya reglementet har inledningsvis tagits in definitioner av några begrepp som 
förekommer i förslaget. Definitionerna av befintlig och tillkommande fastighet 
finns i § 8 sista stycket i gällande gatukostnadsreglemente. Definitionen av ordet 
slutbesiktning är ny.

§ 2 Allmänna bestämmelser (se § 1 i gällande reglemente)

Om Huddinge kommun i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra 
en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett 
områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, 
ska ägarna till fastigheterna i området betala kostnaderna för sådana åtgärder.

Paragrafen, som närmast motsvaras av innehållet i § 1 första stycket i gällande 
reglemente, återger innehållet i 6 kap. 24 § PBL. Genom denna bestämmelse 
fastställs att ägarna till fastigheter inom respektive fördelningsområde ska betala 
gatukostnader. 
§§ 3 och 4 Utredningsuppdrag samt slutligt beslut om kostnadsfördelning (se 
§§ 2 – 5 i gällande reglemente)

§ 3 Utredningsuppdrag
Innan slutligt beslut fattas om avgränsningen av det område som ska omfattas av 
fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen ska 
kommunstyrelsen i enlighet med reglerna i 6 kap. plan- och bygglagen (PBL)
1. utreda frågan och upprätta det förslag till kostnadsfördelning som utredningen föranleder,
2. besluta om att samråd ska ske av upprättat förslag till kostnadsfördelning, 
3. upprätta och godkänna en samrådsredogörelse, samt 
4. kungöra förslag till kostnadsfördelning för granskning.

§ 4 Slutligt beslut om kostnadsfördelning
Efter granskning uppdras åt kommunstyrelsen att på kommunens vägnar slutligt besluta om 
kostnadsfördelningen för området.
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Bestämmelserna innebär att det är kommunstyrelsen som ska besluta i frågor som 
har med gatukostnader att göra. 

§ 5 Grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning (se § 6 i 
gällande reglemente) 
1. Till grund för bestämmande av betalningsskyldighetens omfattning ska, som huvudregel 
läggas beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande utförande 
anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser inom Huddinge kommun.
2. Föreligger särskilda skäl därtill kan kommunstyrelsen besluta att till grund för 
bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning inom fördelningsområdet ska läggas 
de faktiska kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser. 
3. Beräkningen enligt punkten 1 ska ske per den tidpunkt då kommunstyrelsen kungjort 
förslag till kostnadsfördelning i enlighet med   § 3 punkten 4 ovan. 
4. Ska betalningsskyldighetens omfattning bestämmas enligt punkten 2 ovan uppdras åt 
kommunstyrelsen att genom särskilt beslut summera de faktiska kostnader som ska ligga till 
grund för kostnadsfördelningen samt hur mycket som ska erläggas per andel enligt § 8 
nedan. Sådant beslut ska fattas sedan slutbesiktning skett av gatorna och övriga allmänna 
platser inom fördelningsområdet. 
5. Ska punkten 1 tillämpas för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning ska 
kommunstyrelsen ändå göra en summering av storleken på de faktiska kostnaderna efter det 
att slutbesiktning skett.
6. Om de beräknade kostnaderna enligt punkten 1 ovan efter slutbesiktning visar sig vara 
högre än de faktiska kostnaderna ska de faktiska kostnaderna ligga till grund för 
betalningsskyldighetens omfattning.

Som huvudregel föreslås att det är beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt 
kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra 
allmänna platser, som ska ligga till grund för betalningsskyldighetens omfattning. 
I paragrafens andra punkt anges att om det föreligger särskilda skäl därtill kan 
kommunstyrelsen i vissa fall besluta att lägga de faktiska kostnaderna till grund 
för betalningsskyldighetens omfattning inom ett fördelningsområde. Denna regel 
har ingen motsvarighet i gällande reglemente.
Erfarenheten inom Huddinge kommun torde visa att de faktiska kostnaderna för 
utbyggnaden av allmänna platser är högre än de erfarenhetsmässigt beräknade 
kostnaderna. Särskilda skäl enligt punkten 2 skulle kunna avse fall då 
kostnadsunderlaget för ett visst fördelningsområde på grund av särskilda 
omständigheter (exempelvis fördyrad byggnadsteknik) medför kostnader som i 
beaktansvärd omfattning avviker från andra fördelningsområden. Särskilda skäl 
kan också föreligga i det fall ett fördelningsområde endast innehåller industrier, 
kontor eller annan liknande form av ekonomisk verksamhet. En jämförelse skulle 
här kunna göras med områden vars utbyggnad sker enligt exploateringsavtal 
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alternativt mark- och genomförandeavtal. I dessa avtal torde exploatörerna betala 
de faktiska kostnaderna för utbyggnaden av de allmänna platserna inom 
respektive avtalsområde. Mot angiven bakgrund borde ”särskilda skäl” även 
innefatta det fallet att gatukostnadsområdet inte utgör ett bostadsområde.
Grunden för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning avgörs i 
samband med upprättandet av gatukostnadsutredningen. Efter det att 
gatukostnadsutredningen gått ut på samråd är avsikten att grunden för 
bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning (d.v.s. om de faktiska 
kostnaderna eller om de erfarenhetsmässiga kostnaderna ska ligga till grund för 
kostnadsfördelningen) inte ska kunna ändras.
Punkten 3 avser tidpunkten för bestämmandet av betalningsskyldighetens 
omfattning då detta ska ske med utgångspunkt från de erfarenhetsmässiga 
kostnaderna. I gällande reglemente motsvaras punkten av § 6 andra stycket. 

Punkten 4, som avser summering av kostnadsunderlaget för det fall att de faktiska 
kostnaderna ska ligga till grund för kostnadsfördelningen, har ingen motsvarighet 
i gällande reglemente. Bestämmelsen har medtagits i syfte att ge fastighetsägarna 
inom fördelningsområdet en möjlighet att kontrollera vad kommunen tagit med i 
kostnadsunderlaget.

§ 6 Jämkning av betalningsskyldigheten (se § 7 i gällande reglemente) 
Fastighetsägarnas betalningsskyldighet ska i förekommande fall jämkas i enlighet med 6 
kap. 33 § PBL. Jämkning enligt nämnda lagrum kan komma i fråga för matarled som inte 
är avsedd enbart för fördelningsområdets eget behov. 

Om en gata, som enligt detaljplan har beteckningen huvudgata, får ett utförande som är 
mer kostsamt än kostnaden för övriga gator inom fördelningsområdet, ska 
kostnadsunderlaget i denna del jämkas. Därvid ska i kostnadsunderlaget endast medtas 
vad det skulle ha kostat att bygga huvudgatan i en standard som motsvarar den högsta 
standarden av övriga lokalgator inom fördelningsområdet.

I första stycket första meningen i paragrafen har en hänvisning till innehållet i 6 
kap. 33 § PBL medtagits. Nämnda bestämmelse innehåller en regel om jämkning 
av betalningsskyldigheten. I andra meningen av första stycket regleras 
möjligheten att i vissa fall jämka kostnadsunderlaget för matarled som inte är 
avsedd enbart för fördelningsområdets eget behov. Vad gäller andra stycket i 
paragrafen har en jämkningsregel införts som gäller gata som i detaljplan fått 
beteckningen ”huvudgata”. I § 7 i gällande gatukostnadsreglemente finns följande 
jämkningsregel: 

”I kostnadsunderlaget som ska fördelas enligt 6 kap. 24 § PBL ingår 
inte merkostnaden för dels huvudgata, dels för lokalgatustandard av 
typ L1 i förhållande till lokalgatustandard av typ L3 enligt definition 
i bilaga 1, dels för separata gångbanor samt dels för gång och 
cykelvägar.”
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Begreppen lokalgatustandard av typ L1 och L3 är hämtade från den nu gällande 
tekniska handboken för Huddinge kommun. Denna handbok håller på att 
omarbetas varvid nämnda begrepp på gatustandard inte längre föreslås bibehållas. 
Mot denna bakgrund har det andra stycket i § 6 getts den nu föreslagna 
utformningen. 
Förslaget innebär att om en gata, som enligt detaljplan har beteckningen 
huvudgata, får ett utförande som är mer kostsamt än kostnaden för övriga gator 
inom fördelningsområdet, ska kostnadsunderlaget i denna del jämkas på visst 
angivet sätt. 
§ 7 Fördelningsområde (se § 8 första stycket i gällande reglemente)

Gränsen för fördelningsområdet bör som huvudregel sammanfalla med gränserna för den 
detaljplan som gäller för området.

Fördelningsområdet ska som huvudregel sammanfalla med gränserna för den 
detaljplan som gäller för området. Formuleringen öppnar för att en utvidgning av 
fördelningsområdet ska kunna ske till att omfatta exempelvis övergripande 
infrastrukturanläggningar som bedöms vara nödvändiga för att detaljplanen ska 
kunna genomföras.

§ 8 Fördelningsgrund (se § 8 andra och tredje styckena i gällande 
reglemente) 
1. Kostnadsunderlaget ska fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. 
Fördelningsgrunden kan utgöras av omfattningen av den enligt detaljplanen på fastigheterna 
medgivna bebyggelsen, fastigheternas storlek eller annan skälig grund.

2. Som huvudregel bör kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda andelstalet för 
fastigheterna inom fördelningsområdet. Härvid ska följande andelstal tillämpas:

a) befintlig fastighet (fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, radhus eller 
kedjehus) – 0,5 andelar

b) tillkommande fastighet – 1 andel med undantag för det som sägs i f) nedan

c) förskola - 1 andel per förskoleavdelning

d) skola – 0,5 andel per skolklass

e) befintlig fastighet enligt a) med parhus, radhus eller kedjehus åsätts utöver 0,5 andelar 
0,8 andelar per tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet

f) tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus – 0,8 andelar per 
parhus-, radhus- eller kedjehusenhet.

Andelstalen för befintlig och tillkommande fastighet enligt a) och b) gäller enbart 
fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus.

För fastighet avsedd för annan användning kan annat andelstal åsättas.
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Enligt 6 kap. 24 § andra stycket PBL ska kostnaderna inom ett fördelningsområde 
fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. I punkten 1 i § 8 anges 
några olika möjliga fördelningsgrunder. Som huvudregel ska dock den 
fördelningsgrund gälla, vilken anges i punkten 2 av paragrafen. Regeln innebär att 
kostnadsunderlaget ska fördelas mellan fastigheterna inom fördelningsområdet 
genom att dessa åsätts ett andelstal. Andelstalet för ”befintlig fastighet” ska vara 
0,5 medan andelstalet för ”tillkommande fastighet” ska vara 1,0. Detta utgör ingen 
förändring i förhållande till nu gällande regler (se § 8 andra stycket i gällande 
gatukostnadsreglemente). När det gäller andelstalet för skolor så har förvaltningen 
i förslaget utgått från att en klass anses motsvara 30 elever. Detta är också i 
enlighet med den bedömning som gjorts i kommunens parkeringsprogram.
Med anledning av fullmäktiges beslut om återremiss har kommunstyrelsens 
förvaltning skrivit om punkten 2 i gatukostnadsreglementet. Punkten a) har 

3. Genom att dela kostnadsunderlaget med det sammanlagda andelstalet för fastigheterna 
inom fördelningsområdet erhålls summan av vad en (1) andel ska erlägga i gatukostnad. 
Fastigheterna ska därvid påföras tillämpligt andelstal som framgår enligt punkten 2 ovan 
och med tillägg av sådant andelstal som framgår av punkten 4 nedan. Gatukostnaden för 
respektive fastighet erhålls genom att det sammanlagda andelstalet för fastigheten 
multipliceras med gatukostnaden för en andel. 
4. Om del eller delar av befintlig fastighet enligt punkten 2 med stöd av förslag till 
detaljplan för fördelningsområdet, ensam eller tillsammans med del eller delar av annan 
fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter ska ägaren till sådan befintlig 
fastighet påföras och vara betalningsskyldig för ytterligare andel i proportion till hur stor 
andel av sådan tillkommande fastighet alternativt sådana tillkommande fastigheter som 
fastigheten bedöms kunna bidra med. Då sådan tillkommande fastighet bildas förs 
betalningsskyldigheten för i denna fastighet ingående andel/andelar över från 
ursprungsfastigheten eller ursprungsfastigheterna till den tillkommande fastigheten.
5. Kommunstyrelsen får besluta att betalningsskyldigheten för sådan andel, som påförts 
fastighet enligt punkten 4 ovan, ska jämkas för det fall det visar sig omöjligt att genomföra 
den tänkta fastighetsbildningen, som ligger till grund för betalningsskyldigheten.
6. Vid avstyckning av fastighet, som dels getts andelstalet 0,5 i egenskap av befintlig 
fastighet och dels påförts ytterligare gatukostnad enligt punkten 4 ovan, ska den del av 
fastigheten som behåller den ursprungliga fastighetsbeteckningen anses vara den fastighet 
som fått andelstalet för befintlig fastighet. Resterande del ska vid tillämpningen av detta 
reglemente betraktas som ”tillkommande fastighet”. 
7. Fallet med befintlig fastighet som delas genom klyvning: För befintlig fastighet, som 
getts andelstalet 0,5 ska ägarna till den okluvna fastigheten solidariskt betala gatukostnad 
med 0,5 andelar. Blir fastigheten därefter föremål för klyvning ska ägare till var och en av 
klyvningslotterna betala gatukostnad för ett andelstal som beräknas enligt följande: 

sammanlagda antalet klyvningslotter minskat med en klyvningslott 
multipliceras med en (1) andel varefter den erhållna summan delas med 
sammanlagda antalet klyvningslotter. 
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förtydligats så att den endast omfattar fastighet för friliggande en- eller 
tvåbostadhus, parhus, radhus eller kedjehus. Punkten b) har ändrats så att den inte 
omfattar parhus, radhus eller kedjehus. För sådana fastigheter ska vad som sägs i 
punkten f) tillämpas. Föreslagen ändring av punkten e) innebär att befintlig 
fastighet med parhus, radhus eller kedjehus ska åsättas 0,8 andelar per 
tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet utöver den första enheten. 
Tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus ska enligt 
punkten f) åsättas 0,8 andelar per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet. Slutligen 
har efter punkten f) tillagts ett nytt stycke enligt vilket punkterna a) och b) gäller 
enbart fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus.
Enligt förarbetena till gatukostnadsreglerna i PBL (Prop. 1985/86:1 med förslag 
till ny plan- och bygglag, s. 224) ”är det med gällande gatukostnadsregler fullt 
lagenligt och i många fall befogat att fördela gatukostnaderna mellan befintlig och 
tillkommande bebyggelse inom ett område utifrån den nytta som tillförs de skilda 
fastigheterna. Härvid bör även beaktas i vilken utsträckning de befintliga 
fastigheterna betalat ersättning för de äldre gatorna. I vissa fall kan det vara 
befogat att helt befria den befintliga bebyggelsen från gatukostnadsuttag. I andra 
fall kan nyanläggning och upprustning tillföra den befintliga bebyggelsen sådana 
nyttigheter att ägare till bebyggda fastigheter bör bidra till kostnaderna.” Mot 
angiven bakgrund har kommunen i gällande gatukostnadsreglemente föreskrivit 
att en befintlig fastighet ska betala endast hälften av vad en tillkommande 
fastighet ska betala i gatukostnad. Denna ordning föreslås bibehållas.
Punkten 4 i förslaget är ny. Regeln innebär att en befintlig fastighet, som är 
delbar, kan påföras ytterligare andel eller delar av andel. Förslaget har i denna del 
utformats med stöd av förarbetena till gatukostnadsreglerna (se prop.1980/81:165 
om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m., s. 40) där departementschefen 
anger följande: ” Inom s.k. förtätningsområden kan fördelningen bli mer 
komplicerad. Här förekommer både fastigheter, vars tillåtna användning inte 
förändras genom förtätningen, och fastigheter som efter delning får utnyttjas för 
ytterligare bebyggelse. Omständigheter av detta slag måste självfallet påverka 
fördelningen så att de fastigheter som får delas påförs en betydligt större andel av 
kostnaderna än de andra fastigheterna.” Påförandet av ytterligare andelar enligt 
denna punkt bör enligt förvaltningens uppfattning inte avse fall då bidraget från en 
fastighet understiger en tiondel av en potentiellt tillkommande fastighet. 
Genom att dela kostnadsunderlaget med det sammanlagda antalet andelar inom 
fördelningsområdet erhålls summan av vad en andel ska erlägga i gatukostnad (se 
punkten 3).
En jämkningsmöjlighet av betalningsskyldigheten enligt punkten 4 har införts i 
punkten 5 för det fall det skulle visa sig omöjligt att genomföra den tänkta 
fastighetsbildningen, som ligger till grund för betalningsskyldigheten.
Punkten 6 utgör en hjälpregel för att avgöra vilken fastighet som ska anses 
utgöra ”befintlig fastighet” efter avstyckning. Vid klyvning av en fastighet får 
ingen av klyvningslotterna behålla den ursprungliga fastighetsbeteckningen. Av 
detta skäl har regeln i punkten 7 medtagits, vilken innebär att varje klyvningslott 
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får tillgodoräknas en andel av den rabatt om 0,5 som den ursprungliga befintliga 
fastigheten erhållit.
§ 9 Betalningsskyldighets inträde, debitering, uppräkning av gatukostnad (se 
§ 10 i gällande reglemente)

1. Fastighetsägares betalningsskyldighet inträder enligt 6 kap. 34 § PBL när den anläggning 
som betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Betalning ska enligt 6 
kap. 35 § PBL ske när kommunen begär det. Fastighetsägares betalningsskyldighet vid 
ägarbyte regleras i 6 kap. 38 § PBL. 
2. Ägare av befintlig fastighet liksom ägare till tillkommande fastighet som bildats före 
slutbesiktningen debiteras gatukostnaden efter slutbesiktningen. Gatukostnaden räknas här 
upp med konsumentprisindex (nedan KPI) från och med tidpunkten då kommunstyrelsen 
kungjort förslag till kostnadsfördelning i enlighet med § 3 punkten 4 fram till 
slutbesiktningen.
3. Har möjligheten att bilda sådan tillkommande fastighet som avses i § 8 punkten 4 inte 
verkställts inom nio år från slutbesiktningen ska ägare av sådan fastighet, som påförts 
andelstal enligt nyssnämnda punkt debiteras den gatukostnad för sådan andel för vilken 
betalning inte tidigare erlagts. Gatukostnaden ska i så fall räknas upp med KPI från och 
med tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort förslag till kostnadsfördelning i enlighet med 
§ 3 punkten 4 fram till det nio år förflutit från slutbesiktningen. 
4. Ägare av tillkommande fastighet som bildats efter slutbesiktningen och före den i 
föregående punkt angivna nio-årsperiodens utgång debiteras gatukostnad efter det att beslut 
om fastighetsbildning registrerats. Gatukostnaden ska i så fall räknas upp med KPI från och 
med tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort förslag till kostnadsfördelning i enlighet med 
§ 3 punkten 4 fram till dess beslut om fastighetsbildning registrerats.

Enligt 6 kap. 34 § PBL inträder betalningsskyldigheten när den anläggning som 
betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Denna tidpunkt är 
också den tidpunkt från vilken preskription av gatukostnad börjar räknas. När 
betalningsskyldighet har inträtt, ska betalningen enligt 6 kap. 35 § PBL ske när 
kommunen begär det.
Som huvudregel gäller att ägare av befintlig fastighet liksom ägare av 
tillkommande fastighet, som bildats före slutbesiktningen, ska debiteras 
gatukostnad så snart slutbesiktning skett. Regeln innebär då att ägaren av 
den ”befintliga fastigheten” enbart debiteras för 0,5 andelar. Har den befintliga 
fastigheten åsatts ytterligare andel/andelar med tillämpning av regeln i § 8 
punkten 4 så sker ingen debitering för sådan andel förrän bildandet av den 
tillkommande fastigheten förverkligats. I sådant fall är avsikten att det är ägaren 
av den nya tillkommande fastigheten, som ska debiteras gatukostnaden. Har 
däremot möjligheten att bilda sådan tillkommande fastighet inte förverkligats 
inom 9 år från slutbesiktningen ska ägaren av den ”befintliga fastigheten” 
debiteras gatukostnaden för sådan andel, vilken den påförts i 
gatukostnadsutredningen. Skälet för denna ordning är den 10-åriga 
preskriptionstiden, som gäller för fordringar på gatukostnader.
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Genom att lång tid kan förflyta mellan det att förslag till kostnadsfördelning 
kungjorts genom granskning till dess grund för debitering av gatukostnad kan ske 
föreslås att uppräkning av gatukostnaden ska ske med förändringarna i KPI fr.o.m. 
tidpunkt för granskning.
§ 10 Betalningsvillkor då kommunen begär betalning av gatukostnad (se       
§§ 11, 12 och 13 i gällande reglemente)

1. Betalning av gatukostnad ska ske senast 60 dagar efter fakturadatum. 
2. a) Fastighetsägare kan i enlighet med 6 kap. 36 § PBL ansöka om att få fullgöra 
betalningsskyldigheten för gatukostnaderna genom avbetalning med minst en tiondel 
årligen. 
b) Den som vid tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort förslag till kostnadsfördelning i 
enlighet med § 3 punkten 4 var ägare till befintlig fastighet, vilken är taxerad som 
småhusenhet kan ansöka om anstånd med betalning av gatukostnad under högst 9 år räknat 
från den dag som angetts som förfallodag för fakturan vid debiteringstillfället. Anstånd med 
betalning av gatukostnad som debiterats i enlighet med § 9 punkterna 3 och 4 ovan medges 
inte. Däremot är regeln om avbetalning enligt punkten a) ovan tillämplig.  
3. Prövningen av ansökan om avbetalning alternativt av ansökan om anstånd prövas av 
kommunstyrelsen med tillämpning av de villkor som anges i 6 kap. 36 § första stycket PBL. 
4. Inges ansökan om avbetalning eller ansökan om anstånd senare än den dag som angetts 
som förfallodag för gatukostnadsfakturan ska fastighetsägaren betala dröjsmålsränta på det 
fakturerade beloppet. Dröjsmålsränta ska betalas i enlighet med 6 § räntelagen från 
förfallodagen till och med dagen då kommunen fattar beslut med anledning av ansökan om 
avbetalning alternativt ansökan om anstånd. Medges inte anstånd eller avbetalning utgår 
dröjsmålsränta för tiden fram till dess fordran på gatukostnaderna betalats.  
5. Beslut om avbetalning och anstånd förutsätter att godtagbar säkerhet ställs. Pantbrev ska 
ställas med företrädesrätt inom fastighetens taxeringsvärde, med pantförskrivning till 
Huddinge kommun. Annan fullgod säkerhet kan i vissa fall godtas efter särskild prövning.
6. Säkerheten enligt punkten 5 ska utöver gatukostnaden inkludera den uppräkning av 
beloppet som ska ske enligt § 9. 
7. Vid avbetalning ska på obetalt belopp som inte har förfallit till betalning ränta enligt 5 § 
räntelagen (1975:635) betalas från den dag då den första inbetalningen ska ske. På obetalt 
belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § räntelagen betalas från 
förfallodagen. 
8. Ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan upphör att gälla om någon av 
nedanstående händelser inträffar:
• bygglov erhålls för ny- eller tillbyggnad av huvudbyggnad,
• ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad uppförs eller byggs till på 
fastigheten enligt reglerna i 9 kap. 4 § punkten 3 och 9 kap. 4 a § första stycket PBL 
alternativt en tillbyggnad görs enligt regeln i 9 kap. 4 b § punkten 1 PBL, 
• fastigheten överlåts, 
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• avstyckning sker från fastigheten, 
• fastigheten uppdelas i lotter genom klyvning, eller
• fastighetsägaren på annat sätt vidtar åtgärd som indikerar högre betalningsförmåga än den 
som framkom vid kommunens beslut om godkännande av avbetalningsplanen.
Resterande gatukostnadsbelopp förfaller då till omedelbar betalning. Detsamma ska gälla 
om fastighetsägaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som 
överstiger fem procent av gatukostnadsbeloppet eller att dröjsmålet avser två eller flera 
poster som förfallit till betalning vid olika tidpunkter.

Huvudregeln är att betalning av gatukostnad ska ske senast 60 dagar efter 
fakturadatum. Enligt 6 kap. 36 § PBL får betalningsskyldigheten under i angiven 
paragraf angivna villkor fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel 
årligen. Villkoren är 

1. betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter, och

2. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
På obetalt belopp som inte har förfallit till betalning ska ränta enligt 5 § räntelagen 
(1975:635) betalas från den dag då den första inbetalningen ska ske. På obetalt 
belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § räntelagen betalas från 
förfallodagen.
Enligt § 13 gällande gatukostnadsreglemente kan anstånd med betalning av 
gatukostnad medges till ägare av befintlig fastighet för en tid om maximalt i 15 år 
från debiteringstillfället. Eftersom preskriptionstiden för en fordran på 
gatukostnader är 10 år så föreslås att anstånd med betalningen ska ske under högst 
nio år. Villkoren för anstånd föreslås vara desamma som för avbetalning. Anstånd 
föreslås dock – i enlighet med reglerna i gällande gatukostnadsreglemente - enbart 
omfatta ägare av befintlig fastighet, vilken är taxerad som småhusenhet. Detta 
görs i avsikt att underlätta för denna grupp av fastighetsägare. I förslaget 
föreligger även den skillnaden mellan avbetalning och anstånd att uppräkning i 
det förra fallet sker enligt 5 § räntelagen (på belopp som inte förfallit till 
betalning) och i det senare fallet enligt förändringar i KPI. 
I punkten 8 ges regler för under vilka förutsättningar ett avtal om avbetalningsplan 
upphör att gälla. Dessa regler är nya och avser fall då fastighetsägaren vidtar 
åtgärder som indikerar att vederbörande har en högre betalningsförmåga än den 
som framkom vid kommunens beslut om godkännande av avbetalningsplanen.
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§ 11 Uppräkning av gatukostnad vid anstånd, anstånds upphörande i förtid 
m.m. (se § 13 i gällande reglemente)

a) Gatukostnadsbelopp för vilket anstånd beviljats räknas upp med förändringen av KPI 
som skett från och med tidpunkten när kommunstyrelsen kungjort förslaget till 
kostnadsfördelning för granskning i enlighet med § 3 punkten 4 fram till den tidpunkt då 
anståndet upphör. 
b) Anstånd upphör i förtid under samma villkor som anges under § 10 punkten 8. 
c) Sedan tiden för beviljat anstånd löpt ut medges inget ytterligare anstånd.
d) Upphör anståndet förfaller gatukostnaden till omedelbar betalning. Fastighetsägaren äger 
även i sådant fall att ansöka om avbetalning varvid vad som sägs under § 10 ovan i 
tillämpliga delar ska gälla.

Den tidpunkt från och med när för uppräkning ska ske har i förslaget ändrats från 
och med tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om betalningsskyldighet för 
fördelningsområdet till att gälla från och med tidpunkten när kommunstyrelsen 
kungjort förslaget till kostnadsfördelning för granskning. Reglerna för när avtal 
om anstånd upphör i förtid föreslås vara desamma som föreslås gälla för avtal om 
avbetalning; se § 10 p. 8. 
§ 12 Undantagsbestämmelser (se § 14 i gällande reglemente)

Första stycket motsvaras av första stycket i § 14 i gällande 
gatukostnadsreglemente. Ett tillägg har dock gjorts till innehållet i bestämmelsen 
innebärande att undantaget i första stycket inte ska gälla de omvandlingsområden 
som finns med i kommunens VA-utbyggnadsprogram.
I exploateringsavtal alternativt mark- och genomförandeavtal brukar kostnaderna 
för utbyggnaden av allmänna platser regleras särskilt. När det gäller 
exploateringsavtal sker detta med stöd av 6 kap. 40 § PBL, enligt vilken paragraf 
ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare 
att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra 

För områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits av kommunfullmäktige 
före detta reglementes fastställande och där tillåten markanvändning huvudsakligen avser 
bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus, skall uttag av gatukostnader enligt detta 
reglemente inte tillämpas. Undantaget enligt första meningen ska inte gälla för de 
omvandlingsområden som finns med i kommunens VA-utbyggnadsprogram.

Detta reglemente ska inte tillämpas då exploateringsavtal alternativt mark- och 
genomförandeavtal träffas mellan kommunen och en exploatör enligt vilket kostnader för 
byggande av allmänna platser särskilt regleras alternativt då exploatören i sådant avtal åtar 
sig att bygga ut de allmänna anläggningarna för att därefter överlåta dessa till kommunen 
utan ersättning.
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allmänna platser. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. I dessa fall behöver någon gatukostnadsutredning inte ske. 
Beträffande mark- och genomförandeavtal är kommunens möjligheter i nu angivet 
hänseende inte begränsade i lagen.
För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd för detaljplan har 
fattats före den 16 mars 2007 tillämpas 1991 års gatukostnadsreglemente, HKF 
3510. Har sådant samråd ägt rum före det att fullmäktiges beslut om föreliggande 
förslag om nytt gatukostnadsreglemente vunnit laga kraft föreslås det 
gatukostnadsreglemente tillämpas, vilket antagits av kommunfullmäktige den 5 
november 2007, § 200 med ändring 2011-10-10, § 188 samt 2014-12-08, § 8, 
HKF 3100.
Jämkning av gatukostnad överstigande 4,5 prisbasbelopp föreslås utgå (se    
§ 9 i gällande reglemente)
Den regel som finns i § 9 i gällande reglemente föreslås inte ingå i det nya 
reglementet. Paragrafen innebär att om den på en fastighet belöpande 
gatukostnaden överstiger fyra och en halv (4,5) prisbasbelopp ska det belopp, som 
överstiger denna gräns, jämkas med hälften. Bestämmelsen avser endast fastighet, 
som enligt detaljplan får bebyggas med friliggande småhus.

Förvaltningens synpunkter
Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente har tagits fram mot bakgrund av de skäl 
som angavs för uppdraget och som återfinns under målet Ekosystem i balans i 
Mål & Budget 2016. De utmaningar som skulle hanteras med förslaget, främst 
ekonomiska, har sin bakgrund i den nödvändiga omvandlingen av äldre 
fritidshusområden. Utmaningarna avser såväl kommunen som de enskilda 
fastighetsägarna. Förslaget innebär en bättre kostnadstäckning för kommunen. 
Samtidigt innebär förslaget att kommunen kan ta hänsyn till svårigheterna för den 
enskilde fastighetsägaren att kunna betala gatukostnaderna. Detta gäller främst 
reglerna om anstånd med att fullgöra betalningsskyldigheten.
De boende i omvandlingsområdena torde ha ett intresse av att deras område 
omvandlas från ett område för fritidshus till ett område för permanentboende med 
större byggrätter. Frågan om hur marknadsvärdet påverkas för en småhustomt till 
följd av en utökad byggrätt från 60 kvm BTA till en normal villabyggrätt har på 
kommunens uppdrag bedömts av Forum Fastighetsekonomi AB. Enligt den 
genomförda undersökningen (vilken avser Glömsta) ges ett starkt stöd för att 
marknadsvärdet av en småhustomt ökar med minst 500 000 kr (medelvärdet:     
703 000 kr och medianvärdet: 682 500 kr) till följd av en ny detaljplan med 
angiven ökning av byggrätten. 
Som ovan konstaterats innebär förslaget en bättre kostnadstäckning för 
kommunen. Mot bakgrund av den konstaterade värdehöjande effekten som en 
detaljplan har på fastighetsvärdena bedöms det högre gatukostnadsuttaget som 
förslaget innebär inte vara oskäligt mot avgiftskollektivet.
Förvaltningen har även gjort en jämförelse med hur andra kommuner i landet 
tillämpar reglerna om gatukostnader i PBL. Ett 30-tal kommuner (främst 
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kommuner inom storstadsområdena), använder sig av reglerna. Det kan 
konstateras att Huddinge kommuns gällande gatukostnadsreglemente varit 
jämförelsevis fördelaktigt för fastighetsägarna jämfört med andra kommuners 
regler. Förslaget till nytt reglemente innebär att Huddinge kommun kommer att 
utnyttja möjligheterna i lika hög grad eller ibland i högre grad än vissa andra 
kommuner.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar ett nytt 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande den 6 november 2020 i 
detta ärende samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med det 
kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd fattas efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområden där samråd har fattats före nämnda tidpunkt 
gäller fortsatt det gatukostnadsreglemente som gällde vid tidpunkten för 
respektive gatukostnadsutrednings beslut om fastställande. Dessa äldre 
gatukostnadsreglementen är HKF 3510 från 1991 och HKF 3100 från 2007 
(reviderat 2011).

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att förslaget innebär att 
kostnadsunderlaget, som ligger till grund för fördelningen av gatukostnaderna i ett 
gatukostnadsområde i viss mån kommer att kunna utökas. 
Förslaget bedöms innebära en bättre anpassning till de regler som finns i PBL om 
gatukostnader. Detta inkluderar de förarbeten till gällande ordning, vilka går 
tillbaka till ovannämnd proposition 1980/81:165, liksom den praxis som utbildats 
i domstolarna från det att nämnda proposition beslutades av riksdagen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till nytt gatukostnadsreglemente HKF 3110
Bilaga 2. Gällande gatukostnadsreglemente HKF 3100

Beslutet ska skickas till
Huddinge kommuns författningssamling
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Antagen av kommunfullmäktige  ÅÅÅÅ-MM-DD, § NR

Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun
Detta reglemente ska gälla för fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader 
i Huddinge kommun. 

§ 1 Definitioner
I detta reglemente avses med
1. befintlig fastighet: fastighet enligt den fastighetsindelning som föreligger vid 
tidpunkten för beslut om granskning av förslag till ny detaljplan för området,
2. tillkommande fastighet: fastighet som med stöd av detaljplan kan bildas av del 
av befintlig fastighet eller delar av befintliga fastigheter efter tidpunkten för beslut 
om granskning av förslag till ny detaljplan för området,
3. slutbesiktning: den tidpunkt när den anläggning som gatukostnaden avser kan 
användas för fastigheten på avsett sätt.
Både befintlig fastighet och tillkommande fastighet förutsätts omfattas av en 
byggrätt enligt förslaget till detaljplan.

§ 2 Allmänna bestämmelser
Om Huddinge kommun i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller 
förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är 
avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar 
som normalt hör till sådana platser, ska ägarna till fastigheterna i området betala 
kostnaderna för sådana åtgärder. 

§ 3 Utredningsuppdrag
Innan slutligt beslut fattas om avgränsningen av det område som ska omfattas av 
fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen 
ska kommunstyrelsen i enlighet med reglerna i 6 kap. plan- och bygglagen (PBL)
1. utreda frågan och upprätta det förslag till kostnadsfördelning som utredningen 
föranleder,
2. besluta om att samråd ska ske av upprättat förslag till kostnadsfördelning, 
3. upprätta och godkänna en samrådsredogörelse, samt 
4. kungöra förslag till kostnadsfördelning för granskning.

§ 4 Slutligt beslut om kostnadsfördelning
Efter granskning uppdras åt kommunstyrelsen att på kommunens vägnar slutligt 
besluta om kostnadsfördelningen för området.
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§ 5 Grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning
1. Till grund för bestämmande av betalningsskyldighetens omfattning ska, som 
huvudregel läggas beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i 
motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser 
inom Huddinge kommun.

2. Föreligger särskilda skäl därtill kan kommunstyrelsen besluta att till grund för 
bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning inom fördelningsområdet 
ska läggas de faktiska kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator och andra 
allmänna platser. 

3. Beräkningen enligt punkten 1 ska ske per den tidpunkt då kommunstyrelsen 
kungjort förslag till kostnadsfördelning i enlighet med   § 3 punkten 4 ovan. 

4. Ska betalningsskyldighetens omfattning bestämmas enligt punkten 2 ovan 
uppdras åt kommunstyrelsen att genom särskilt beslut summera de faktiska 
kostnader som ska ligga till grund för kostnadsfördelningen samt hur mycket som 
ska erläggas per andel enligt § 8 nedan. Sådant beslut ska fattas sedan 
slutbesiktning skett av gatorna och övriga allmänna platser inom 
fördelningsområdet. 

5. Ska punkten 1 tillämpas för bestämmandet av betalningsskyldighetens 
omfattning ska kommunstyrelsen ändå göra en summering av storleken på de 
faktiska kostnaderna efter det att slutbesiktning skett.

6. Om de beräknade kostnaderna enligt punkten 1 ovan efter slutbesiktning visar 
sig vara högre än de faktiska kostnaderna ska de faktiska kostnaderna ligga till 
grund för betalningsskyldighetens omfattning.

§ 6 Jämkning av betalningsskyldigheten
Fastighetsägarnas betalningsskyldighet ska i förekommande fall jämkas i enlighet 
med 6 kap. 33 § PBL. Jämkning enligt nämnda lagrum kan komma i fråga för 
matarled som inte är avsedd enbart för fördelningsområdets eget behov. 

Om en gata, som enligt detaljplan har beteckningen huvudgata, får ett utförande 
som är mer kostsamt än kostnaden för övriga gator inom fördelningsområdet, ska 
kostnadsunderlaget i denna del jämkas. Därvid ska i kostnadsunderlaget endast 
medtas vad det skulle ha kostat att bygga huvudgatan i en standard som motsvarar 
den högsta standarden av övriga lokalgator inom fördelningsområdet.

§ 7 Fördelningsområde  
Gränsen för fördelningsområdet bör som huvudregel sammanfalla med gränserna 
för den detaljplan som gäller för området.
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§ 8 Fördelningsgrund
1. Kostnadsunderlaget ska fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis 
grund. Fördelningsgrunden kan utgöras av omfattningen av den enligt 
detaljplanen på fastigheterna medgivna bebyggelsen, fastigheternas storlek eller 
annan skälig grund.

2. Som huvudregel bör kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda 
andelstalet för fastigheterna inom fördelningsområdet. Härvid ska följande 
andelstal tillämpas:

a) befintlig fastighet (fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, 
radhus eller kedjehus) – 0,5 andelar

b) tillkommande fastighet – 1 andel med undantag för det som sägs i f) nedan

c) förskola - 1 andel per förskoleavdelning

d) skola – 0,5 andel per skolklass

e) befintlig fastighet enligt a) med parhus, radhus eller kedjehus åsätts utöver 0,5 
andelar 0,8 andelar per tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet

f) tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus – 0,8 andelar 
per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet.

Andelstalen för befintlig och tillkommande fastighet enligt a) och b) gäller enbart 
fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus.

För fastighet avsedd för annan användning kan annat andelstal åsättas.

3. Genom att dela kostnadsunderlaget med det sammanlagda andelstalet för 
fastigheterna inom fördelningsområdet erhålls summan av vad en (1) andel ska 
erlägga i gatukostnad. Fastigheterna ska därvid påföras tillämpligt andelstal som 
framgår enligt punkten 2 ovan och med tillägg av sådant andelstal som framgår av 
punkten 4 nedan. Gatukostnaden för respektive fastighet erhålls genom att det 
sammanlagda andelstalet för fastigheten multipliceras med gatukostnaden för en 
andel.

4. Om del eller delar av befintlig fastighet enligt punkten 2 med stöd av förslag till 
detaljplan för fördelningsområdet, ensam eller tillsammans med del eller delar av 
annan fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter ska ägaren till sådan 
befintlig fastighet påföras och vara betalningsskyldig för ytterligare andel i 
proportion till hur stor andel av sådan tillkommande fastighet alternativt sådana 
tillkommande fastigheter som fastigheten bedöms kunna bidra med. Då sådan 
tillkommande fastighet bildas förs betalningsskyldigheten för i denna fastighet 
ingående andel/andelar över från ursprungsfastigheten eller 
ursprungsfastigheterna till den tillkommande fastigheten.

5. Kommunstyrelsen får besluta att betalningsskyldigheten för sådan andel, som 
påförts fastighet enligt punkten 4 ovan, ska jämkas för det fall det visar sig 
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omöjligt att genomföra den tänkta fastighetsbildningen, som ligger till grund för 
betalningsskyldigheten.

6. Vid avstyckning av fastighet, som dels getts andelstalet 0,5 i egenskap av 
befintlig fastighet och dels påförts ytterligare gatukostnad enligt punkten 4 ovan, 
ska den del av fastigheten som behåller den ursprungliga fastighetsbeteckningen 
anses vara den fastighet som fått andelstalet för befintlig fastighet. Resterande del 
ska vid tillämpningen av detta reglemente betraktas som ”tillkommande 
fastighet”. 

7. Fallet med befintlig fastighet som delas genom klyvning: För befintlig 
fastighet, som getts andelstalet 0,5 ska ägarna till den okluvna fastigheten 
solidariskt betala gatukostnad med 0,5 andelar. Blir fastigheten därefter föremål 
för klyvning ska ägare till var och en av klyvningslotterna betala gatukostnad för 
ett andelstal som beräknas enligt följande: 

sammanlagda antalet klyvningslotter minskat med en klyvningslott multipliceras 
med en (1) andel varefter den erhållna summan delas med sammanlagda antalet 
klyvningslotter. 

§ 9 Betalningsskyldighets inträde, debitering, uppräkning av gatukostnad
1. Fastighetsägares betalningsskyldighet inträder enligt 6 kap. 34 § PBL när den 
anläggning som betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. 
Betalning ska enligt 6 kap. 35 § PBL ske när kommunen begär det. 
Fastighetsägares betalningsskyldighet vid ägarbyte regleras i 6 kap. 38 § PBL. 

2. Ägare av befintlig fastighet liksom ägare till tillkommande fastighet som bildats 
före slutbesiktningen debiteras gatukostnaden efter slutbesiktningen. 
Gatukostnaden räknas här upp med konsumentprisindex (nedan KPI) från och 
med tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort förslag till kostnadsfördelning i 
enlighet med § 3 punkten 4 fram till slutbesiktningen.

3. Har möjligheten att bilda sådan tillkommande fastighet som avses i § 8 punkten 
4 inte verkställts inom nio år från slutbesiktningen ska ägare av sådan fastighet, 
som påförts andelstal enligt nyssnämnda punkt debiteras den gatukostnad för 
sådan andel för vilken betalning inte tidigare erlagts. Gatukostnaden ska i så fall 
räknas upp med KPI från och med tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort 
förslag till kostnadsfördelning i enlighet med § 3 punkten 4 fram till det nio år 
förflutit från slutbesiktningen. 

4. Ägare av tillkommande fastighet som bildats efter slutbesiktningen och före 
den i föregående punkt angivna nio-årsperiodens utgång debiteras gatukostnad 
efter det att beslut om fastighetsbildning registrerats. Gatukostnaden ska i så fall 
räknas upp med KPI från och med tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort 
förslag till kostnadsfördelning i enlighet med § 3 punkten 4 fram till dess beslut 
om fastighetsbildning registrerats.
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§ 10 Betalningsvillkor då kommunen begär betalning av gatukostnad
1. Betalning av gatukostnad ska ske senast 60 dagar efter fakturadatum. 

2. a) Fastighetsägare kan i enlighet med 6 kap. 36 § PBL ansöka om att få fullgöra 
betalningsskyldigheten för gatukostnaderna genom avbetalning med minst en 
tiondel årligen. 

b) Den som vid tidpunkten då kommunstyrelsen kungjort förslag till 
kostnadsfördelning i enlighet med § 3 punkten 4 var ägare till befintlig fastighet, 
vilken är taxerad som småhusenhet kan ansöka om anstånd med betalning av 
gatukostnad under högst 9 år räknat från den dag som angetts som förfallodag för 
fakturan vid debiteringstillfället. Anstånd med betalning av gatukostnad som 
debiterats i enlighet med § 9 punkterna 3 och 4 ovan medges inte. Däremot är 
regeln om avbetalning enligt punkten a) ovan tillämplig.  

3. Prövningen av ansökan om avbetalning alternativt av ansökan om anstånd 
prövas av kommunstyrelsen med tillämpning av de villkor som anges i 6 kap. 36 § 
första stycket PBL. 

4. Inges ansökan om avbetalning eller ansökan om anstånd senare än den dag som 
angetts som förfallodag för gatukostnadsfakturan ska fastighetsägaren betala 
dröjsmålsränta på det fakturerade beloppet. Dröjsmålsränta ska betalas i enlighet 
med 6 § räntelagen från förfallodagen till och med dagen då kommunen fattar 
beslut med anledning av ansökan om avbetalning alternativt ansökan om anstånd. 
Medges inte anstånd eller avbetalning utgår dröjsmålsränta för tiden fram till dess 
fordran på gatukostnaderna betalats.  

5. Beslut om avbetalning och anstånd förutsätter att godtagbar säkerhet ställs. 
Pantbrev ska ställas med företrädesrätt inom fastighetens taxeringsvärde, med 
pantförskrivning till Huddinge kommun. Annan fullgod säkerhet kan i vissa fall 
godtas efter särskild prövning.

6. Säkerheten enligt punkten 5 ska utöver gatukostnaden inkludera den 
uppräkning av beloppet som ska ske enligt § 9. 

7. Vid avbetalning ska på obetalt belopp som inte har förfallit till betalning ränta 
enligt 5 § räntelagen (1975:635) betalas från den dag då den första inbetalningen 
ska ske. På obetalt belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § 
räntelagen betalas från förfallodagen. 

8. Ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan upphör att gälla om någon av 
nedanstående händelser inträffar:

• bygglov erhålls för ny- eller tillbyggnad av huvudbyggnad,

• ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad uppförs eller byggs till 
på fastigheten enligt reglerna i 9 kap. 4 § punkten 3 och 9 kap. 4 a § första stycket 
PBL alternativt en tillbyggnad görs enligt regeln i 9 kap. 4 b § punkten 1 PBL, 

• fastigheten överlåts, 
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• avstyckning sker från fastigheten, 

• fastigheten uppdelas i lotter genom klyvning, eller

• fastighetsägaren på annat sätt vidtar åtgärd som indikerar högre 
betalningsförmåga än den som framkom vid kommunens beslut om godkännande 
av avbetalningsplanen.

Resterande gatukostnadsbelopp förfaller då till omedelbar betalning. Detsamma 
ska gälla om fastighetsägaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning 
av ett belopp som överstiger fem procent av gatukostnadsbeloppet eller att 
dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit till betalning vid olika 
tidpunkter.

§ 11 Uppräkning av gatukostnad vid anstånd, anstånds upphörande i 
förtid m.m.
a) Gatukostnadsbelopp för vilket anstånd beviljats räknas upp med förändringen 
av KPI som skett från och med tidpunkten när kommunstyrelsen kungjort 
förslaget till kostnadsfördelning för granskning i enlighet med § 3 punkten 4 fram 
till den tidpunkt då anståndet upphör. 

b) Anstånd upphör i förtid under samma villkor som anges under § 10 punkten 8. 

c) Sedan tiden för beviljat anstånd löpt ut medges inget ytterligare anstånd.

d) Upphör anståndet förfaller gatukostnaden till omedelbar betalning. 
Fastighetsägaren äger även i sådant fall att ansöka om avbetalning varvid vad som 
sägs under § 10 ovan i tillämpliga delar ska gälla.

§ 12 Undantagsbestämmelser
För områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits av 
kommunfullmäktige före detta reglementes fastställande och där tillåten 
markanvändning huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av 
fritidshus, ska uttag av gatukostnader enligt detta reglemente inte tillämpas. 
Undantaget enligt första meningen ska inte gälla för de omvandlingsområden som 
finns med i kommunens VA-utbyggnadsprogram.
Detta reglemente ska inte tillämpas då exploateringsavtal alternativt mark- och 
genomförandeavtal träffas mellan kommunen och en exploatör enligt vilket 
kostnader för byggande av allmänna platser särskilt regleras alternativt då 
exploatören i sådant avtal åtar sig att bygga ut de allmänna anläggningarna för att 
därefter överlåta dessa till kommunen utan ersättning. 
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§ 13 Övergångsbestämmelser
a) För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd för detaljplan 
har fattats före den 16 mars 2007, tillämpas 1991 års gatukostnadsreglemente, 
HKF 3510.

b) För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats 
innan detta reglemente beslutats av kommunfullmäktige ska det 
gatukostnadsreglemente tillämpas, vilket antagits av kommunfullmäktige den 5 
november 2007, § 200 med ändring 2011-10-10, § 188 samt 2014-12-08, § 8, 
HKF 3100.
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Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200 med ändring 2011-10-10, § 188 samt 
2014-12-08, § 8 

Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun 

§ 1 Allmänna bestämmelser 
Bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen (nedan benämnd PBL) 
avseende fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader m.m. ska 
tillämpas i Huddinge kommun. 
 
När det gäller gator och allmänna platser i Huddinge kommun ska Policy för 
huvudmannaskap och gatustandard gälla; se bilaga 1 
 
§ 2 Utredningsuppdrag 
Kommunstyrelsen ska ha uppdraget att enligt 6 kap. 28 § första stycket PBL 
låta utreda frågan om betalningsskyldighet samt upprätta det förslag till 
kostnadsfördelning som utredningen föranleder. 
 
§ 3 Samråd om förslag till kostnadsfördelning 
Kommunstyrelsen ska besluta om samråd om förslag till kostnadsfördelning 
enligt 6 kap. 28 § PBL. 
 
§ 4 Granskning av förslag till kostnadsfördelning 
Kommunstyrelsen ska besluta om granskning av förslag till 
kostnadsfördelning enligt 6 kap. 29 § PBL.  
 
§ 5 Beslut om kostnadsfördelning 
Efter granskningen beslutar kommunstyrelsen om kostnadsfördelning för 
området. 
 
§ 6 Kostnadsunderlag 
Till grund för bestämmande av betalningsskyldighetens omfattning enligt 6 
kap. 24 § PBL ska läggas beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att 
i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna 
platser. 
 
Resultatet av beräkningen enligt föregående stycke ska anses gälla tidpunkten 
för granskningstidens början enligt 6 kap. 29 PBL. 
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Om de faktiska kostnaderna vid genomförandet överskrider de beräknade 
kostnaderna bär kommunen merkostnaden. 
 
Om de beräknade kostnaderna underskridits vid gatans genomförande, ska de 
faktiska kostnaderna ligga till grund för betalningsskyldighetens omfattning. 
 
§ 7 Jämkning av kostnadsunderlag 
Kostnader ska jämkas för åtgärder som har en omfattning eller ett utförande 
som går utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den användning 
som är tillåten för fastigheterna i området. 
 
I kostnadsunderlaget som ska fördelas enligt 6 kap. 24 § PBL ingår inte 
merkostnaden för dels huvudgata, dels för lokalgatustandard av typ L1 i 
förhållande till lokalgatustandard av typ L3 enligt definition i bilaga 1, dels 
för separata gångbanor samt dels för gång- och cykelvägar. 
 
§ 8 Fördelningsområde och fördelningsgrund 
Avgränsning av fördelningsområdet enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen 
ska tillämpas varvid detaljplaneområdet som huvudregel ska utgöra 
fördelningsområde. 
 
För befintliga fastigheter, som enligt detaljplan är avsedda för friliggande 
småhus, ska erläggas hälften av den kostnad som skall betalas för 
tillkommande fastigheter för friliggande småhus.  
 
För fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för parhus ska erläggas 80 % 
av den gatukostnad som skall betalas för tillkommande fastigheter för 
friliggande småhus. För fastigheter avsedda för andra ändamål kan annan 
fördelning förekomma. 
 
Med befintliga fastigheter avses enligt detta reglemente fastigheter för 
friliggande småhus enligt den fastighetsindelning som förelåg vid tidpunkten 
för beslut om granskning av förslag till ny detaljplan för området. Med 
tillkommande fastigheter avses fastigheter för friliggande småhus som bildas 
genom fastighetsbildning efter den nyssnämnda tidpunkten. 
 
§ 9 Jämkning av betalningsskyldigheten för befintliga fastigheter 
Om den på en fastighet belöpande gatukostnaden överstiger fyra och en halv 
(4,5) prisbasbelopp ska det belopp, som överstiger denna gräns, jämkas med 
hälften. Detta gäller för fastighet, som enligt detaljplan får bebyggas med 
friliggande småhus.  
 



 

HUDDINGE KOMMUNS  
FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 3100 

SIDA 

3 (9) 

 

 

 
§ 10 Betalningsskyldighet 
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. 
 
Fastighetsägares betalningsskyldighet vid ägarbyte regleras i 6 kap. 38 § 
PBL. 
 
För tillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden efter att beslut om 
fastighetsbildning registrerats. 
 
Gatukostnadsbeloppet för tillkommande fastigheter räknas upp med 
konsumentprisindex från och med tidpunkten för kommunstyrelsens beslut 
om betalningsskyldighet för fördelningsområdet fram till registreringsdatum 
för fastighetsbildning. 
 
§ 11 Betalningsvillkor 
Betalning av gatukostnad ska ske senast 60 dagar efter fakturadatum. 
 
Fastighetsägaren kan ansöka om avbetalning enligt § 12. Ägare till befintlig 
fastighet kan ansöka om anstånd med betalning av gatukostnad enligt § 13.  
 
Ansökan om avbetalning eller anstånd enligt § 12 respektive § 13 ska vara 
kommunen tillhanda senast den dag som angetts som förfallodag för fakturan 
vid debiteringstillfället. 
 
Vid avbetalning och anstånd ska godtagbar säkerhet ställas enligt 6 kap. 36 § 
st 1 pkt 2 PBL. Pantbrev ska ställas med företrädesrätt inom fastighetens 
taxeringsvärde, med pantförskrivning till Huddinge kommun. Annan fullgod 
säkerhet kan i vissa fall godtas efter särskild prövning. 
 
Säkerheten ska utöver gatukostnaden inkludera den uppräkning av beloppet 
som ska ske. Säkerheten ska inges till kommunen i samband med ansökan om 
anstånd eller senast 10 dagar från den dag som angetts som förfallodag för 
fakturan vid debiteringstillfället. 
 
På obetalt belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § räntelagen 
betalas från förfallodagen enligt 6 kap. 36 § st 2 PBL. 
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§ 12 Avbetalning  
Avbetalning ska ske med minst 1/10-del årligen. På obetalt belopp ska ränta 
betalas enligt 5 § räntelagen, Riksbanken vid varje tidpunkt gällande 
referensränta med ett tillägg av två procentenheter, från den dag som angetts 
som förfallodag för fakturan vid debiteringstillfället. Den första avbetalningen 
ska erläggas senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits i den i § 11 
ovan erhållna fakturan. 
 
§ 13 Anstånd 
Anstånd med betalning av gatukostnad kan medges till ägare av befintlig 
fastighet under de förutsättningar, som anges i § 11 andra stycket ovan, för en 
tid om maximalt i 15 år från debiteringstillfället. 
 
Gatukostnadsbeloppet för vilket anstånd beviljats räknas upp med 
konsumentprisindex från och med tidpunkten för kommunstyrelsens beslut 
om betalningsskyldighet för fördelningsområdet fram till tidpunkten då 
anståndet upphör. 
 
Anståndet upphör om: 
 
 Bygglov erhålls för nybyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad. 
 Bygglov erhålls för nybyggnad eller tillbyggnad av 

komplementbyggnad som inte kunde ha beviljats före den nya 
detaljplanen. 

 Fastigheten överlåts 
 Avstyckning sker 
 
Ytterligare anstånd kan undantagsvis ske efter särskild prövning. 
 
När anståndet upphör och gatukostnaden förfaller till betalning kan 
fastighetsägaren ansöka om avbetalning enligt § 12. 
 
§ 14 Undantagsbestämmelser 
För områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits av 
kommunfullmäktige före detta reglementes fastställande och där tillåten 
markanvändning huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av 
fritidshus, skall uttag av gatukostnader enligt detta reglemente inte tillämpas. 
 
 
Detta reglemente ska inte tillämpas i de fall när exploateringsavtal träffas 
mellan kommunen och en exploatör enligt vilket kostnader för byggande av 
allmänna platser särskilt regleras. 
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§ 15 Övergångsbestämmelser 
För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd för detaljplan 
har fattats före den 16 mars 2007, tillämpas 1991 års gatukostnadsreglemente. 
 
För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats 
efter den 16 mars 2007, tillämpas detta reglemente retroaktivt. 
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Bilaga 1. Policy för huvudmannaskap och gatustandard inom 
Huddinge kommun 

I enlighet med Plan- och Bygglagen 6 kap 26 § ska kommunen vara huvudman 
för allmänna platser, där kommunen står för såväl utbyggnad som drift av dessa 
platser. Endast om särskilda skäl föreligger kan annat huvudmannaskap väljas. 
Vid om/utbyggnad ska riktlinjerna för gatustandard nedan följas.  

Riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden  
Definition lokalgata:  
Biltrafik inom ett område, 30 km/h  
Geometri:  
Lokalgata L1  

 Sidoområde för snöupplag mm  
 Körbana: en personbil och en lastbil/normalbuss kan mötas vid 30 km/h  
 Gångbana: Gående och rullstol kan mötas  
 Sidoområde: utrymme för belysning mm  

 
Totalt vägområde 8.5 meter  

Lokalgata L3  
 Sidoområde/Stödremsa: snöupplag/lokalt omhändertagande av dagvatten  
 Körbana: 2 personbilar kan mötas vid 30 km/h  
 Sidoområde: utrymme för belysning mm  

 
Totalt vägområde 7 meter  

Lokalgata L1 används för de gator inom området som har en uppsamlande 
funktion för bilar och oskyddade trafikanter, i övrigt används L3  

Bärighet, beläggning  
Samtliga gator inom Huddinge kommun skall vara BK1 klassade, gator skall ha 
ett slitlager samt ett stabiliserat bärlager. Gångbanor skall ha ett slitlager.  

Lutningar  
På körbana med blöt packad snö eller is glider ett fordon om gatan lutar 10 % 
eller brantare. Normalt sett bör därför inga gator luta mer än 10 %. Inom 
förnyelseområden kan man ibland tvingas acceptera större lutningar än 10 %. 
Om möjligt bör då alternativa vägval finnas och på sträckor där lutningen är över 
12 % bör vinterväghållningen prioriteras. 

Vändplan  
Om inte särskilda skäl föreligger skall samtliga återvändsgator förses med 
vändplan.  
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I lokalvägnätet utförs normalt vändplan för rundkörning med radie 6 eller 7m och 
1.5m hinderfritt område utanför körbanan.  

I vändplan bör lutningen normalt inte vara större än 4 % och i undantagsfall 5 %.  

Belysning  
Alla lokalgator skall belysas med stolpar av en höjd på 6m.  

För detaljer kring utformning mm se Gatukontorets handbok. 
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Bilaga 1. Policy för huvudmannaskap och gatustandard inom 
Huddinge kommun 
I enlighet med Plan- och Bygglagen 6 kap 26 § ska kommunen vara 
huvudman för allmänna platser, där kommunen står för såväl utbyggnad som 
drift av dessa platser. Endast om särskilda skäl föreligger kan annat 
huvudmannaskap väljas. Vid om/utbyggnad ska riktlinjerna för gatustandard 
nedan följas. 

Riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden 
Definition lokalgata: 

Biltrafik inom ett område, 30 km/h 

Geometri: 

Lokalgata L1 
 Sidoområde för snöupplag mm 
 Körbana: en personbil och en lastbil/normalbuss kan mötas vid 30 km/h 
 Gångbana: Gående och rullstol kan mötas 
 Sidoområde: utrymme för belysning mm 

Totalt vägområde 8.5 meter 

Lokalgata L3 
 Sidoområde/Stödremsa: snöupplag/lokalt omhändertagande av dagvatten 
 Körbana: 2 personbilar kan mötas vid 30 km/h 
 Sidoområde: utrymme för belysning mm 

Totalt vägområde 7 meter 

Lokalgata L1 används för de gator inom området som har en uppsamlande 
funktion för bilar och oskyddade trafikanter, i övrigt används L3 

Bärighet, beläggning 

Samtliga gator inom Huddinge kommun skall vara BK1 klassade, gator skall 
ha ett slitlager samt ett stabiliserat bärlager. Gångbanor skall ha ett slitlager. 

Lutningar 

På körbana med blöt packad snö eller is glider ett fordon om gatan lutar 10 % 
eller brantare. Normalt sett bör därför inga gator luta mer än 10 %. Inom 
förnyelseområden kan man ibland tvingas acceptera större lutningar än 10 %. 
Om möjligt bör då alternativa vägval finnas och på sträckor där lutningen är 
över 12 % bör vinterväghållningen prioriteras. 
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Vändplan 

Om inte särskilda skäl föreligger skall samtliga återvändsgator förses med 
vändplan. 

I lokalvägnätet utförs normalt vändplan för rundkörning med radie 6 eller 7m 
och 1.5m hinderfritt område utanför körbanan. 

I vändplan bör lutningen normalt inte vara större än 4 % och i undantagsfall 
5 %. 

Belysning 

Alla lokalgator skall belysas med stolpar av en höjd på 6m. 

För detaljer kring utformning mm se Gatukontorets handbok. 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 12

Diarienummer KS-2020/635.312

Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Inriktning för Huddinge kommuns översiktsplan 2050, i enlighet med vad som 
framgår av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 2020, 
godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
Huddinges översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och 
långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen.
 
Det första steget i revideringen av översiktsplanen har varit att omarbeta målbilden så 
att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig till 2050.
 
Målbilden har arbetats fram genom en process med tre workshops med politiska 
representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Processen har även 
följts av en hållbarhetsbedömning.
 
Ett förslag till inriktning har tagits fram med följande samhällsbyggnadsmål:
-Ett levande och växande Huddinge
-Ett Huddinge i samspel med naturen
-Ett Huddinge som håller ihop
-Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan
 
Nästa steg i processen är att utifrån den godkända inriktningen arbeta fram ett 
planförslag som beskriver Huddinge kommuns långsiktiga användning av mark och 
vatten.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Abel (MP), Anders Lönroth (MP), Sara Heelge Vikmång 
(S), Christian Ottosson (C), Nujin Alacabek (V), Karl Henriksson (KD) och Nicholas 
Nikander (L).
 
Anders Lönroth (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Miljöpartiets förslag om 
återremiss av ärendet, se bilaga 12.1 till detta protokoll.
 
Christian Ottosson (C), Karl Henriksson (KD) och Nicholas Nikander (L) yrkar 
samtliga att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut i ärendet.
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Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Proposition ställs i två steg.
 
Först ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Anders Lönroths 
(MP) återremissyrkande mot bifall till att avgöra ärendet idag. Ordförande finner 
härvid att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag, och finner härvid att så är fallet.

Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.2 till detta 
protokoll.
 
Christian Ottosson (C) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.3 till detta 
protokoll.
 
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.4 till detta protokoll.
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Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut 

 

 

Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt vad som anges nedan. 
 
Bakgrund 
Förslaget till inriktningsbeslut saknar analys av hur omvärlden med ett kraftigt förändrat 
klimat i framtiden kommer att påverka Huddinges förutsättningar som samhälle. Enligt 
IPCCs sammanställning av forskning kan vi förvänta oss samhällspåverkande 
klimatförändringar redan till 2050 och definitivt efter det. 
 
En översiktsplan som blickar till 2050 måste bygga på en analys av hur Huddinge påverkas 
av en förändrad omvärld till 2050. Analysen måste också peka på hur Huddinge behöver se 
ut år 2050 för att vara rustat för ytterligare kraftiga förändringar som förväntas efter 2050. 
 
Skäl till återremiss 
För att inriktningsbeslutet ska bli relevant behöver det först och främst kompletteras med en 
bakgrundsanalys av hur ett förändrat klimat kommer att påverka omvärlden och därmed 
Huddinge. Efter en sådan analys kan det finnas skäl att omarbeta förslaget till 
inriktningsbeslut. 
 
 
Miljöpartiet de gröna 
 
 
 
Anders Lönroth Anders Abel 
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Protokollsanteckning 
  
Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun – Översiktsplan 
2050 
 

Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera Huddinges 

översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och långsiktiga viljeinriktning 

gällande mark- och vattenanvändningen 

 

Översiktsplanens målbild och samhällsbyggnadsmål ska hålla över en lång tid och har med 

fördel en bred förankring i kommunfullmäktige. I processen med att ta fram målbilden har 

hela samhällsbyggnadsutskottet involverats och diskussioner förts på ett förutsättningslöst 

och konstruktivt sätt. Förvaltningen har lyssnat in utskottet och beslutet har nu den förankring 

som krävs för att visa på den långsiktiga viljeinriktningen för att nå målet om att skapa en god 

livsmiljö i hela Huddinge kommun.  

 

Socialdemokraterna vill med målbilden som grund att kommunen arbetar vidare med följande 

inriktning. 

 

Ett levande och växande Huddinge  

Idag ligger Huddinge fortfarande lågt i olika rankings som görs om näringsklimatet i Sveriges 

kommuner. Socialdemokraterna vill att Huddinge ska ha fler och växande företag och antalet 

arbetsplatser i kommunen ska öka. Det gör vi genom att hela Huddinge utvecklas och genom 

ett aktivt arbete för att tillskapa lokaler och möjliggöra tillgång till mark. Huddinge ska 

fortsätta hävda sig som en viktig plats för kunskap och innovationer. 

 

Ett Huddinge som håller ihop 

Socialdemokraterna vill se ett Huddinge som håller ihop där vi bygger bort sociala och fysiska 

barriärer. Huddinge ska skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 

alla områden. Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar ytterligare när 

befolkningen växer snabbt. Störst fokus ska vara på att planera för fler hyresrätter, speciellt 

när Huddinge har färre hyresrätter och fler äganderätter jämfört med länet. Det är positivt att 



fritid och mötesplatser också finns med i målbilden. En meningsfull fritid och mötesplatser för 

alla kommuninvånare bidrar till tryggare, mer jämlik och attraktiv kommun. 

 

Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

Klimatfrågan är vår tids största utmaning, vi är därför positiva till att översiktsplanen har ett 

tydligt fokus på att minska klimatpåverkan. Vi socialdemokrater anser att man genom 

investeringar i energieffektiviseringar kan minska utsläpp samtidigt som kostnaderna 

långsiktigt sjunker. Det är därför en självklarhet för oss att ett livscykelperspektiv ska användas 

vid ny- och ombyggnation. Huddinge ska arbeta för innovationer som bidrar till att minimera 

klimatavtrycket för alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Utsläppen från transporter 

från kommunala verksamheter ska minska samtidigt som kommunens fordonsflotta ska vara 

fossiloberoende 2025. Det är viktigt att vi bygger i kollektivtrafiknära lägen och underlättar 

gång- och cykeltrafik.  

 

Ett Huddinge i samspel med naturen 

Huddinge har fantastiska naturområden och sjöar som ska tillgängliggöras för fler. Parker och 

parkmiljöer bidrar också till ett gott vardagsliv.  

 

 

 

För Socialdemokraterna 

 

Sara Heelge Vikmång  

 

 

  



 
Kommunstyrelsen 2 dec 2020 
 
Protokollsanteckning 
 
 
Ärende: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050 
 
Centerpartiet välkomnar den långsiktiga tidshorisonten till år 2050 för den kommande 
Översiktsplanen. Just med tanke på denna långsiktighet hade det dock varit önskvärt att tydligare 
inkludera utvecklingen i Stuvsta i prioriteringen i det första målet. Dels ingår Stuvsta redan idag i 
nuvarande Översiktsplans mål om att primärt växa ”genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen”, 
dels sker det redan en spontan förtätning i Stuvsta som vi i Centerpartiet ser att kommunen 
tydligare behöver hantera. Ett sätt att göra detta, utan direkt koppling till detta ärende, är att 
kommunen tar fram en särskild utvecklingsplan för Stuvsta, något som Centerpartiet har föreslagit 
sedan tidigare. 
 
Förslaget till inriktning har samtidigt många förtjänster och själva processen fram till beslut har 
gett goda möjligheter till diskussion. Den nya inriktningen har ett särskilt mål för klimatpåverkan, 
vilket kommer att behövas i all samhällsplanering framöver. Vi välkomnar också kopplingen mellan 
naturresurser och hälsa samt att begreppet park har införts i förslaget. 
 
 
För Centerpartiet 
 
Christian Ottosson 
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Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun – 
översiktsplan 2050 
 
Vänsterpartiet delar den reviderade målbild som har arbetats fram för det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen. Särskilt viktigt är att klimatpåverkan tillkommit som 
ett övergripande samhällsbyggnadsmål. Vi anser även att processen inklusive 
medborgardialogen med att ta fram målbilden har skett på ett förtjänstfullt sätt. 
Det är också bra att man arbetat med klarspråksgranskning så att målbilden är lätt 
att förstå för alla. Viktigt är att det fortsatta arbetet med en reviderad översiktsplan 
präglas av detta arbetssätt. 
 
De samhällsbyggnadsmål som nu sätts upp ska vara vägledande i efterföljande 
planering som t.ex. planprogram, detaljplaner och bygglov. Tyvärr har vi tidigare 
sett att koalitionen gjort avsteg från de övergripande målen. Vi befarar därför att 
målbilden även denna gång är till intet förpliktande vackra ord. Det gäller särskilt 
målen Ett Huddinge som håller ihop och Ett Huddinge med minskad 
klimatpåverkan. Om dessa mål ska uppfyllas krävs att hänsyn tas till behovet av 
att bygga bort bostadsbristen och skapa förutsättningar för hyresrätter med rimliga 
hyror och att man planerar in dem i områden där det saknas sådana. Först då kan 
målet om ett Huddinge som håller ihop nås. Vi vet att byggandet av 
Tvärförbindelse Södertörn kommer att medföra negativa effekter för klimatet 
liksom många andra försämringar i miljön och för människors hälsa. Att fortsätta 
stödja detta projekt innebär enligt Vänsterpartiet ett brott mot målet om minskad 
klimatpåverkan. I medborgardialogen lyfts även dessa frågor fram. Många ser 
segregationen som en av de största utmaningarna och pekar på det stora behovet 
av billiga hyresrätter. Även oron för en försämrad miljö med ökad bilism på grund 
av Tvärförbindelse Södertörn framkommer. Vänsterpartiet kommer i det fortsatta 
planarbetet att bevaka dessa frågor. 
 
 
 

Nujin Alacabek  Britt Björneke 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 4

Diarienummer KS-2020/635.312

Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
Huddinges översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och 
långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen.
 
Det första steget i revideringen av översiktsplanen har varit att omarbeta målbilden så 
att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig till 2050.
 
Målbilden har arbetats fram genom en process med tre workshops med politiska 
representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Processen har även 
följts av en hållbarhetsbedömning.
 
Ett förslag till inriktning har tagits fram med följande samhällsbyggnadsmål:

 Ett levande och växande Huddinge
 Ett Huddinge i samspel med naturen
 Ett Huddinge som håller ihop
 Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan

 
Nästa steg i processen är att utifrån den godkända inriktningen arbeta fram ett 
planförslag som beskriver Huddinge kommuns långsiktiga användning av mark och 
vatten.

Överläggning
Sara Nordenskjöld, översiktsplanerare, informerar om ärendet.
 
I ärendet yttrar sig även Anders Abel (MP), Sara Heelge Vikmång (S), Christian 
Ottosson (C), Gunilla Helmerson (M), Rasmus Lenefors (S), Rolf Johansson (KD), 
Britt Björneke (V) och Nicholas Nikander (L).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN
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Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
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Handläggare
Sara Nordenskjöld
08-53531384
sara.nordenskjold@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Inriktning för Huddinge kommuns översiktsplan 2050, i enlighet med vad som 
framgår av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 
2020, godkänns. 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
Huddinges översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och 
långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen. 
Det första steget i revideringen av översiktsplanen har varit att omarbeta 
målbilden så att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig 
till 2050. 
Målbilden har arbetats fram genom en process med tre workshops med politiska 
representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Processen har 
även följts av en hållbarhetsbedömning.
Ett förslag till inriktning har tagits fram med följande samhällsbyggnadsmål:

 Ett levande och växande Huddinge
 Ett Huddinge i samspel med naturen
 Ett Huddinge som håller ihop
 Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan

Nästa steg i processen är att utifrån den godkända inriktningen arbeta fram ett 
planförslag som beskriver Huddinge kommuns långsiktiga användning av mark 
och vatten.

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att inleda arbetet med att revidera Huddinges översiktsplan 2030. 
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Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar 
hela kommunens yta och som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har en 
viktig funktion i den fysiska planeringen genom att den vägleder beslut i 
efterföljande planering, såsom utvecklingsplaner, planprogram, detaljplaner och 
bygglov. 
Huddinges gällande översiktsplan beslutades 2014 och beskriver kommunens 
fysiska utveckling fram till år 2030. Den aktualitetsförklarades 2018.
Beslutet att revidera översiktsplanen grundar sig i ett bedömt behov av att 
förlänga målhorisonten till 2050, och därmed följa planeringshorisonten för 
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) samt pågående 
arbete med utvecklingsplaner i Huddinge som också siktar på målhorisonten 
2050. Med anledning av Sverigeförhandlingen står kommunen även inför en 
högre bedömd tillväxttakt än i gällande översiktsplan.
Det första steget i processen att revidera översiktsplanen har varit att arbeta fram 
en reviderad målbild. Syftet med målbilden är att visa vilka frågor översiktsplanen 
ska prioritera och ge vägledning i hur planförslaget sedan ska se ut. Process och 
resultat beskrivs i detta tjänsteutlåtande. Nästa steg är att arbeta fram ett 
planförslag som beskriver en långsiktig användning av mark och vatten, som 
svarar mot den framtagna målbilden. 

Bild 1: Övergripande tidplan och process för revidering av översiktsplan

Metod och process
Arbetet med inriktning och mål för den reviderade översiktsplanen har skett i nära 
dialog med politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KS SBU). 
Processen har syftat till att fånga politiska prioriteringar, ambitioner och 
strategiska ställningstagande. 

Arbetet har utgått ifrån gällande översiktsplans målbild, med sikte på år 2050 och 
med ambitionen att formulera en tydlig inriktning. Målbilden har gått igenom en 
hållbarhetsbedömning under processens gång. Resultat från medborgardialog har 
varit ett av flera underlag i diskussionerna, se bilaga 2.
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Förslag på inriktning för reviderad översiktsplanen
Förslag till inriktning för Huddinges nya översiktsplan sammanfattas i fyra 
samhällsbyggnadsmål med ett antal underliggande delmål. 

Samhällsbyggnadsmål och delmål 
Målbilden består av fyra samhällsbyggnadsmål med tillhörande delmål. 
Förvaltningens förslag till delmål är skrivna utifrån ett vi-tilltal. Avsikten är 
att tydliggöra att vi behöver engagera fler aktörer i att vara med och bidra 
till utvecklingen av Huddinge, även om det är en målbild som kommunen 
beslutar om politiskt.  
I bilaga 1, som ej är föremål för beslut, finns för varje samhällsbyggnadsmål ett 
syfte beskrivet. Texten är tänkt att underlätta förståelsen av behovet av respektive 
mål och fungera som en övergång till arbetet med själva planförslaget.

Bild 2: Samhällsbyggnadsmål inklusive tillhörande illustrationer

Ett levande och växande Huddinge
 Hela Huddinge ska utvecklas, men när vi bygger ut prioriterar vi vissa 

områden. Det är områdena vid Spårväg syds stationer, med fokus på de 
regionala stadskärnorna, centrala Huddinge och Vårby. Vi bygger också 
nära stationerna i Skogås och Trångsund. 

 Vi skapar attraktiva miljöer med utgångspunkt i områdets lokala 
förutsättningar och kvaliteter. Med en balans mellan bostäder och 
arbetsplatser samt tillgång till utbildning och service ska människor kunna 
leva ett gott vardagsliv med en meningsfull fritid. 

 Vi tar plats i världen genom att göra rum för kunskaps- och 
innovationsmiljöer som bidrar till samhällsutveckling.

 Vi driver utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra 
Stockholmsregionen. Vi gör oss redo för att möta framtidens arbetsliv och 
näringsliv.  
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Ett Huddinge i samspel med naturen
 Vi tar hand om och utvecklar Huddinges gröna områden, sjöar och 

vattendrag. Vi bevarar den biologiska mångfalden och förbättrar 
vattenkvaliteten.

 Vi gör det enkelt för människor att komma till och ta del av Huddinges 
natur, parker och sjöar. De som bor, besöker och verkar i Huddinge har 
nära till platser för rekreation. 

 Vi låter grönska och vatten ta plats i de byggda miljöerna för att främja 
människors hälsa. 

 Vi skapar miljöer som kan möta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Ett Huddinge som håller ihop
 Vi bygger bort sociala och fysiska barriärer. Vi gör det enkelt för 

människor att röra sig inom Huddinge, Stockholmsregionen och att ta sig 
vidare ut i Sverige och världen. 

 Vi skapar förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 
alla områden. En blandning av bostäder gör att människor kan bo här i alla 
skeden av livet. 

 Vi stärker sammanhållningen när vi skapar inbjudande mötesplatser i 
Huddinges olika områden. Vi utformar offentliga rum inne och ute så att 
de blir tillgängliga och inkluderande för alla. 

 Vi skapar det framtida Huddinge tillsammans genom att ge förutsättningar 
för att vara delaktig i samhället och dess utveckling.

Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan
 Vi gör det enkelt för människor och gods att röra sig hållbart. Vi 

prioriterar utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer i 
all planering.

 Vi använder marken smart. Vi kompletterar bebyggelsen där det är nära 
till kollektivtrafik i redan bebyggda områden.

 Vi prioriterar system för energiförsörjning och annan teknisk infrastruktur 
som minimerar negativ påverkan på klimatet. 

 Vi arbetar för innovationer som bidrar till att minimera klimatavtrycket för 
alla som bor, besöker och verkar i kommunen.

Arbetet med en samlad målbild, det vill säga summan av de föreslagna 
samhällsbyggnadsmålen pågår och kommer fortsätta under arbetet med 
planförslaget. 

Jämförelse med föregående målbild
Likt inriktningen i gällande översiktsplan består den nu föreslagna målbilden av 
fyra övergripande mål med ett antal underliggande delmål. Nya sakfrågor eller 
teman i målbilden är framförallt att förslaget innehåller ett övergripande mål som 
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behandlar klimatpåverkan och att klimatanpassning lagts till i ett redan 
existerande samhällsbyggnadsmål. Dessa frågor berördes inte alls i föregående 
målbild. 
Förslaget till målbild stämmer väl överens med målbilden i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Målgrupp
Målgruppen för målbilden är bred. Den behöver kunna förstås av förtroendevalda, 
kommunanställda och allmänhet samt andra aktörer i och runt Huddinge, 
samtidigt som den ska fungera vägledande i framtagandet av planförslaget.  
Det efterföljande planförslaget ser vi i högre grad behöver rikta sig till 
efterföljande planering för framtagande av utvecklingsplaner, detaljplaner och 
bygglov med mera. Då planen kommer vara digital och är tänkt att rymmas inom 
ramen för kommunens hemsida finns ett fortsatt behov av ett lättillgängligt språk.

Uppföljning
Likt idag ska översiktsplanens inriktning följas upp varje år. Slutsatserna från 
uppföljningen för vi till kommunens styrnings- och uppföljningsprocess, som 
underlag för formulerandet av Mål och Budget. Vi arbetar för att de indikatorer 
och mått som används för uppföljningen av översiktsplanen ska vara så 
samstämmiga som möjligt med de indikatorer som kommer att föreslås i Mål och 
Budget. Ambitionen är att skapa ett enhetligt sätt att presentera statistik för de 
olika styrdokumenten och få dem att på så sätt hänga samman, då de är två 
styrdokument med olika tidshorisont. Minst vart fjärde år, behöver en 
planeringsstrategi tas fram. Planeringsstrategin innehåller även en prövning av 
planens aktualitet.

Agenda 2030
I uppdragsbeslutet från juni beskrevs hur arbetet med revideringen av 
översiktsplanen behöver förhålla sig till Agenda 2030, i syfte att tydliggöra 
översiktsplanens roll i att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.
Målbildsarbetet har inkluderat en genomgång av Agenda 2030 med dess 17 mål 
och 169 delmål med syfte att tydliggöra vilka delmål som översiktsplanen direkt 
har möjlighet att påverka. Dessa delmål har sedan använts som ram i 
hållbarhetsbedömningen och kompletterat med de delmål som lagen kräver för 
miljöbedömningar. 
Uppföljningen av översiktsplanen på kort och lång sikt kommer kopplas samman 
med uppföljning av Agenda 2030 och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
med syfte att säkerställa att kommunen som helhet utvecklas hållbart.

Fortsatt arbete
Efter att inriktningsbeslut är fattat tar arbetet med att ta fram ett planförslag vid. 
Då det är rör sig om en revidering av planen är ambitionen att ha ett förslag 
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färdigt för samråd till juni 2021. Tidplanen är bedömd utifrån minsta möjliga 
tidsåtgång.  

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att inriktningsförslaget till Huddinge kommun – översiktsplan 
2050 ger en tydlig och bra inriktning för det fortsatta arbetet.
Förvaltningen har inkluderat ett barnperspektiv i utformandet av webbdialogen 
som pågått parallellt med målbildsarbetet genom riktade insatser för att få unga att 
besvara enkäten. Resultat från webbdialogen kommer även vara underlag i arbetet 
med planförslaget. Barnperspektivet kommer vara viktigt i det fortsatta arbetet 
med planförslaget.
Förvaltningen har inkluderat ett hållbarhetsperspektiv genom den 
hållbarhetsbedömning som pågått parallellt med målbildsarbetet. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Inriktningsbeslutet får inga direkta ekonomiska och juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Helene Hill
Stadsbyggnadsdirektör

         

Bilagor
Bilaga 1. Målbild för reviderad översiktsplan 
Bilaga 2. Sammanställning webbdialog medborgardialog

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Huge Bostäder 
Huddinge Samhällsfastigheter 
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HUVUDMÅL: 

ETT LEVANDE OCH VÄXANDE HUDDINGE 

Delmål

 Hela Huddinge ska utvecklas, men när vi bygger ut prioriterar vi vissa 
områden. Det är områdena vid Spårväg syds stationer, med fokus på de 
regionala stadskärnorna, centrala Huddinge och Vårby. Vi bygger också nära 
stationerna i Skogås och Trångsund. 

 Vi skapar attraktiva miljöer med utgångspunkt i områdets lokala 
förutsättningar och kvaliteter. Med en balans mellan bostäder och 
arbetsplatser samt tillgång till utbildning och service ska människor kunna 
leva ett gott vardagsliv med en meningsfull fritid. 

 Vi tar plats i världen genom att göra rum för kunskaps- och 
innovationsmiljöer som bidrar till samhällsutveckling.

 Vi driver utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra 
Stockholmsregionen. Vi gör oss redo för att möta framtidens arbetsliv och 
näringsliv.  

Syfte: Huddinge tar sitt ansvar för en attraktiv 
Stockholmsregion genom att planera för fortsatt 
tillväxt. Huddinge växer för att möjliggöra och ge 
underlag för bättre kollektivtrafik, service och 
arbetsplatser. Vi planerar därför för att den 
huvudsakliga tillväxten ska ske i kollektivtrafiknära 
lägen.

För Huddingeborna skapar detta möjligheter till ett bra 
vardagsliv med närhet mellan bostaden och vardagens 
olika målpunkter genom korta avstånd och goda 
förbindelser. Detta medför också bättre förutsättningar 
för företag att etablera sig, utvecklas och därigenom 
fler arbetsmöjligheter.

När Huddinge växer och både nya och existerande 
byggda miljöer utvecklas så ska det ske på ett sätt som 
gör att kommunens befintliga kvaliteter bevaras. 
Huddinges mosaik av områden med olika identiteter, 
från levande stadsmiljöer till lugna områden, är en 
potential att bygga vidare på då kommunen växer.

Huddinge planerar för framtiden och skapar goda 
förutsättningar för utbildning, forskning och 
framtidens arbets- och näringsliv då till exempel 
handeln står inför strukturomvandlingar och 
arbetslivet förändras. Flemingsberg med sina olika 
lärosäten och företag med anknytning till akademin är 
en unik tillgång att utveckla vidare och dra nytta av



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE I SAMSPEL MED NATUREN

Delmål

 Vi tar hand om och utvecklar Huddinges gröna områden, sjöar och 
vattendrag. Vi bevarar den biologiska mångfalden och förbättrar 
vattenkvaliteten.

 Vi gör det enkelt för människor att komma till och ta del av Huddinges 
natur, parker och sjöar. De som bor, besöker och verkar i Huddinge har 
nära till platser för rekreation. 

 Vi låter grönska och vatten ta plats i de byggda miljöerna för att främja 
människors hälsa. 

 Vi skapar miljöer som kan möta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Syfte: Naturen är en stor del av 
Huddinges identitet och av stort värde för 
boende, verksamma och besökare. 

Att värna om, stärka tillgänglighet till och 
integrera natur och vatten i den byggda 
miljön ska vara en prioritering när 
Huddinge växer. Detta har betydelse både 
ur ett ekologiskt perspektiv med en 
utveckling av grönstrukturen och 
ekosystemtjänster, såväl som ur ett 
identitetsmässigt och rekreativt 
perspektiv. 

Klimatförändringar skapar ett ökat behov 
av att anpassa och skapa miljöer som 
hanterar de konsekvenser och risker ett 
förändrat klimat medför. 



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE SOM HÅLLER IHOP

Delmål

 Vi bygger bort sociala och fysiska barriärer. Vi gör det enkelt för 
människor att röra sig inom Huddinge, Stockholmsregionen och att ta sig 
vidare ut i Sverige och världen. 

 Vi skapar förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 
alla områden. En blandning av bostäder gör att människor kan bo här i 
alla skeden av livet. 

 Vi stärker sammanhållningen när vi skapar inbjudande mötesplatser i 
Huddinges olika områden. Vi utformar offentliga rum inne och ute så att 
de blir tillgängliga och inkluderande för alla. 

 Vi skapar det framtida Huddinge tillsammans genom att ge 
förutsättningar för att vara delaktig i samhället och dess utveckling.

Syfte: Huddinge är idag en segregerad kommun med 
skillnader mellan kommunens områden vilket 
orsakar ojämlika livsvillkor för människor. Fysiska 
barriärer, till exempel i form av infrastruktur, 
förstärker de sociala barriärerna mellan områden. 
En brist på förbindelser mellan vissa områden i 
kommunen bidrar också till att människor upplever 
att det är svårt att ta sig runt, och minskar 
möjligheterna till möten mellan människor från olika 
delar av kommunen. Det finns en ensidighet i 
bostadsutbudet i Huddinges olika områden vilket 
bl.a. försvårar för den som önskar flytta inom sitt 
område. Många Huddingebor har dessutom svårt att 
ta sig in på bostadsmarknaden.

I ett växande Huddinge ska sammanhållningen 
mellan Huddingebor, mellan kommunens olika 
områden och mellan Huddinge, regionen och 
omvärlden växa. Den fysiska planeringen ska 
understödja och bidra till jämlika livsvillkor i 
kommunens olika områden, samt bidra till att 
möjliggöra möten mellan människor och öka 
trygghet och gemenskap i offentliga rum. 

Huddingeborna ska ha jämlika möjligheter att delta i 
samhällslivet genom tillgång till arbete, utbildning 
och föreningsliv samt att bidra till kommunens 
utveckling genom delaktighet i planeringsprocesser. 



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE MED MINSKAD 
KLIMATPÅVERKAN

Delmål

 Vi gör det enkelt för människor och gods att röra sig hållbart. Vi 
prioriterar utrymme för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer i all planering.

 Vi använder marken smart. Vi kompletterar bebyggelsen där det är 
nära till kollektivtrafik i redan bebyggda områden.

 Vi prioriterar system för energiförsörjning och annan teknisk 
infrastruktur som minimerar negativ påverkan på klimatet. 

 Vi arbetar för innovationer som bidrar till att minimera klimatavtrycket 
för alla som bor, besöker och verkar i kommunen.

Syfte: Huddinges klimatavtryck behöver minska och 
i utvecklingen mot 2050 blir klimatsmarta initiativ 
inom en rad områden en förutsättning för att lyckas 
med detta. 

Utmaningen att minska utsläpp av växthusgaser är i 
Sverige störst inom transportsektorn, jordbruket 
och basindustrin. Idag minskar 
kollektivtrafikandelen i Huddinge. Den översiktliga 
planeringen har störst möjlighet att påverka 
transportsektorns utsläpp genom en planering som 
skapar möjligheter för människor att ha nära till 
arbete och andra funktioner i vardagen. På så vis 
kan fler välja att gå, cykla och åka kollektivt. En 
överflyttning till hållbara transportmedel skapar 
samtidigt mer utrymme för nödvändiga transporter 
och räddningstjänst.

Innovativa lösningar behöver skapas inom olika 
områden, till exempel inom byggsektorn och i 
omställningen av fordonsflottan. Huddingebornas 
möjligheter att leva klimatsmart på ett attraktivt 
och lätt sätt behöver också öka. Klimatsmarta 
lösningar för även med sig andra positiva effekter –
en smidig vardag genom närhet till kollektivtrafik, 
digitala lösningar som underlättar vardagen och 
mer hälsosamma miljöer genom minskade utsläpp 
från trafik.



BILAGA
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

1 (8)

Datum Diarienummer
2020-10-09 KS-2020/635.312

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Linda Dahlberg
linda.dahlberg@huddinge.se

Mottagare

Bilaga 2: Sammanställning resultat av medborgardialog i tidigt 
skede inför revidering av Huddinge kommuns översiktsplan 
2030. 

Bakgrund
Som underlag inför arbetet med mål och inriktningsbeslut till en reviderad 
översiktsplanför Huddinge kommun genomförs under perioden 9 juni till 1 
november 2020 en tidig dialog med invånare och verksamma i kommunen. 
Dialogen består av en digital enkät. De enkätsvar som inkommit fram till 6 
oktober presenteras kortfattat i den här sammanställningen för att utgöra underlag 
i inriktningsbeslutet för revideringen av översiktsplanen. Kortare referat av dessa 
resultat har visats som underlag för diskussioner vid de workshopstillfällen med 
politiska representanter som ägt rum under målbildsarbetet.

Syfte och genomförande
Syftet med dialogen har varit att samla underlag utifrån dagens Huddingebors 
berättelser och syn på kvaliteter i kommunen, såväl idag som i framtiden, att ta 
avstamp ifrån när bilden av det framtida Huddinge formuleras, i både 
utformningen av målbild och kommande planförslag i den reviderade 
översiktsplanen.

Enkäten har funnits tillgänglig att svara på sedan den 9 juni och materialet som 
sammanställs här gäller perioden 9 juni – 6 oktober 2020. Enkäten har 
kommunicerats via Huddinges externa och interna webbsida, med hjälp av 
annonser på Facebook och Instagram samt med annonser i lokaltidningarna. Flera 
aktiviteter har gjorts i syfte att få ett generellt ökat deltagande i enkäten. 
Utvärderingar av spridning gällande kön, ålder och boendeort på de svarande 
ledde även till olika punktinsatser av kommunikation.

Om enkäten
Enkäten som fått titeln Min Huddingeberättelse inleds med frågor om kön, ålder, 
boendeort samt relation till Huddinge hos respondenten. Därefter får den svarande 
uppge tre ord som beskriver Huddinge idag, sedan följer ett antal frågor om vanor 
när det gäller hur man rör sig mellan kommunens olika områden.
I enkäten uppmanas respondenten att dela med sig av en berättelse eller ett minne 
som utspelas på en plats i Huddinge. Det finns också möjlighet att märka ut 
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platsen på en karta i enkätverktyget. Syftet är att få inblick i upplevelser, 
kvaliteter och värden kopplade till platser i kommunen. Därefter ombeds den 
svarande att uppge tre ord men som den här gången ger en bild av Huddinge om 
30 år. Slutligen finns möjligheten att i fritext beskriva en framtidsbild om vad 
respondenten vill se, göra och känna i Huddinge om 30 år. Det har varit möjligt 
att svara på bara vissa frågor.

Om materialet och de svarande
Under insamlingstiden har 543 personer valt att svara på enkäten. Av dem pekade 
357 ut sitt boende på kartan, 221 respondenter delade med sig av ett minne eller 
berättelse och 297 gav en framtidsbild av Huddinge. Nedan följer lite grafik som 
ger kort information om de som svarat på enkäten.

Figur 1. Könsfördelning hos de svarande

Könsfördelningen hos respondenterna har överslag åt kvinnor med ca 64 % 
respektive svarande män med ca 35 %. Vid en kompletterande 
kommunikationsinsats via Facebook har annonsen riktats mot män vilket jämnade 
ut resultatet med ca 2 procentenheter
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Figur 2. Åldersfördelning hos de svarande

Åldersfördelningen speglar ungefär den demografiska sammansättningen i 
kommunen. Vi planerar att genomföra en barndialog under vintern och 
undersöker vidare möjligheter till dialog med de allra äldsta kommuninvånarna.

Figur 3. Boendeort hos de svarande

Den geografiska fördelningen av svarande är starkt klustrad till de centrala 
delarna av Huddinge. Här bor också många av kommunens invånare men vid en 
första avstämning av resultaten kunde vi se att färre hittat till enkäten från några 
folkrika områden som Vårby, Skogås och Trångsund, alternativ valt att inte svara. 
Därför riktade vi extra kommunikationsinsatser till dessa områden. Som exempel 
kommunicerades enkäten via Sommartorgen, en satsning för ungdomar under 
sommarlovet, för att också särskilt nå ungdomar i skolåldern. I Flemingsberg gav 
det troligtvis resultat av fler svarande medan ingen förändring skedde i Vårby. 
Facebookinlägg riktades i en andra kommunikationsinsats även till boende i 
Segeltorp och Gladö vilket gav en marginell ökning av svaranden. 
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	6. Säkerheten enligt punkten 5 ska utöver gatukostnaden inkludera den uppräkning av beloppet som ska ske enligt § 9.
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	• fastigheten överlåts,
	• avstyckning sker från fastigheten,
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	Resterande gatukostnadsbelopp förfaller då till omedelbar betalning. Detsamma ska gälla om fastighetsägaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av gatukostnadsbeloppet eller att dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit till betalning vid olika tidpunkter.
	§ 11 Uppräkning av gatukostnad vid anstånd, anstånds upphörande i förtid m.m.
	a) Gatukostnadsbelopp för vilket anstånd beviljats räknas upp med förändringen av KPI som skett från och med tidpunkten när kommunstyrelsen kungjort förslaget till kostnadsfördelning för granskning i enlighet med § 3 punkten 4 fram till den tidpunkt då anståndet upphör.
	b) Anstånd upphör i förtid under samma villkor som anges under § 10 punkten 8.
	c) Sedan tiden för beviljat anstånd löpt ut medges inget ytterligare anstånd.
	d) Upphör anståndet förfaller gatukostnaden till omedelbar betalning. Fastighetsägaren äger även i sådant fall att ansöka om avbetalning varvid vad som sägs under § 10 ovan i tillämpliga delar ska gälla.
	§ 12 Undantagsbestämmelser
	§ 13 Övergångsbestämmelser
	a) För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd för detaljplan har fattats före den 16 mars 2007, tillämpas 1991 års gatukostnadsreglemente, HKF 3510.
	b) För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats innan detta reglemente beslutats av kommunfullmäktige ska det gatukostnadsreglemente tillämpas, vilket antagits av kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200 med ändring 2011-10-10, § 188 samt 2014-12-08, § 8, HKF 3100.
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