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Kommunstyrelsen

Förvärvav del av Erstavik 6:1 (skifte 2)

Förslagtill beslut

Miljöoch samhällsbyggnadsutskottets förslagtiU koinmunstyrelsen

l. Stadsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att slutföra föfhandlingatna

gällande köpekontrakt fördel av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande

Justering av kommungränsen.

2. Förvaltningschefenförstadsbyggnadsförvaltningenoch

kommunstyrelsens ordförandefårl uppdrag att underteckna

köpekontraktetsamt övrigaerforderliga handlingar i ärendetunder

förutsättningatt konimunfullmäktige beslutar att köpafastigheten.

Miljöoch samhällsbyggnadsutskottets förslagull kommunstyrelsen förförslag

till kotnmunfullmäktige

3. Kommunen föryän'rfirdel av fasdgheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av

Stockholm stad fören köpeskillingmotsvarande 68 400 000 kronor.

S^-a Kopparberg

förvaltningschef

Stadsbyggnads för\'altningen

Amalia 'l'jarnstig

Enhetschef

Exploatefingsenhcten
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Beskrivning av ärendet

Tyresökommun har under flera årförtdiskussioner med Stockholms stad

(Fasdghetskontoret) om ett förvärmav del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2.

Skiftet ärbeläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Områdetligger

tiU störredelen söderom TyresÖvägenoch gränsar till befintlig

bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägenoch ett område

norr om denna Ingår i skiftet.
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Områdetutgörsav Erstavik 6:1 (2) och avgränsas med blå linjer i kartan ovan.

I Nacka kommuns översiktsplanärområdetmarkerat som ett framdda

arbetsområdeeller område förtekniska anläggningar.Tyresökommun har

ocksåInkludetat området i sin översiktsplansom föreslagenny kommunmark.

Delar av områdetärplanlagt som allmän plats, men störredelen ligger utanför

planlagt område. Stockhohn stad har befintliga arrendeavtal tecknade med

Nacka konimun samt NCC inoiTi området.
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Efter flera års diskussioner om markpris och rimlig explofitcringsgrad av

området hnr parterna nu enats om föreslagenköpeskillingmotsvarande

68 400 000 kronor och ett förslagtill kopckontmkt ska tas fmm inom kort:.

Området ärvärderatutifrån scenariot att störredelen nv området i framtiden

kommer att plfinlägg^s och användas som industri- eller handclsområdc. Nar

förvärvetärgenomförtavses också cii kommLingränsjustcring kunna göms,
vilket även diskuterats med förcträdiircförNacka kommun.

Inom ramen förkommunens beslutade budget är fem miljoner kronor avsntta

föl: förvärvtill kommunens markrcscry under 2018. Dådetta förvärvinte ryms

inoin beslutad budget behöverett separat beslut förande finnnsicringen tas i

kommunfullmäktige.
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