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Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avslå föreslaget exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB 

enligt upprättat förslag.           

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 

antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 

av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. Ett 

exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Viaredsfastigheter AB 

för att reglera detaljplanens genomförande.  

Detaljplanen medför att allmänna anläggningar inom planområdet behöver 

byggas ut samt att vissa åtgärder utanför planområdet, på väg 42, som 

Trafikverket är väghållare av, behöver utföras. Kommunen har det formella 

ansvaret för iordningsställande av allmänna platser inom planområdet.  

De allmänna anläggningarna omfattar en ny lokalgata inklusive gång- och 

cykelbana genom området samt park- och naturområden som ska 

iordningställas. Som komplement till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits 

fram som beskriver riktlinjer och principer för utformning och gestaltning av 

området. Kvalitetsprogrammet utgör också bilaga till exploateringsavtalet. 

Avtalet innebär att kommunen åtar sig att anlägga en lekplats samt bygga 

anslutningar av gatan och gång- och cykelbanan till det statliga vägnätet, väg 42 

(Långestensrondellen), på exploatörens bekostnad. Exploatören ska utföra och 

bekosta övriga allmänna anläggningar. 

Parallellt med detta exploateringsavtal tecknas även ett avtal mellan Trafikverket 

och kommunen som innebär att kommunen förbinder sig att bekosta åtgärder 

på väg 42. Kommunens finansiella åtagande gentemot Trafikverket överlåts till 

exploatören i exploateringsavtalet. Exploatören förbinder sig dessutom att 

anlägga bullervallar och bullerskärmar utmed väg 42. 

Vidare reglerar exploateringsavtalet att ett byte av mark ska komma till stånd 

där exploatören överlåter mark som avsätts för allmän plats och tekniska 

anläggningar till kommunen, medan kommunen överlåter mark som ska utgöra 

kvartersmark för bostäder mm till exploatören. Dessutom finns det flera 

rättigheter inom området i form av gemensamhetsanläggningar och servitut 

som ska omprövas i en lantmäteriförrättning. En separat överenskommelse om 

fastighetsreglering ska upprättas för att reglera dessa åtgärder. 
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Exploateringsavtalet reglerar dock att Exploatören bekostar samtliga 

fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för att genomföra exploateringen. 

Som säkerhet för sina åtaganden har exploatören ställt en bankgaranti till 

kommunen på 13 000 000 kr.   

Planförslaget innebär att områdets lantliga karaktär kraftigt förändras till ett 

urbant område, och därigenom blir en förlängning av Sjöbo. Kommunstyrelsen 

bedömer att en begränsad byggnation av området fortfarande är möjligt, men 

inte av den karaktär att den bryter de typiska drag som återfinns i området idag. 

Kommunstyrelsen anser att villor och radhus är ett bättre komplement till 

boendeområdet, där byggnadsvolymen inte kraftigt bryter mot befintlig 

infrastruktur. 

Boendeområdet kommer även att kraftigt förtätas, samtidigt som passagen över 

riksväg 42 inte stärks. Boende kommer fortsättningsvis att hänvisas till 

övergångsstället vid rondellen i anslutning till Fristadsvägen, vilket inte är en 

hållbar lösning då detta innebär en sträcka om cirka 400 meter enkel väg för 

gående. Hastigheten på riksväg 42 har samtidigt inte aviserats att revideras till 

50, vilket medför en säkerhetsrisk vid passage. 

Kommunstyrelsen bedömer även naturinslaget som präglar området kommer 

att kraftigt försämras och medföra en mer grå tillvaro, något som inte är 

önskvärt ur ett folkhälsoperspektiv eller estetiskt perspektiv. 

Planförslaget bör omarbetas där ovanstående och de boendes synpunkter 

beaktas i högre omfattning. Förslaget till exploateringsavtal avslås till förmån 

för en revidering av föreslaget planförslag i enlighet med Kommunstyrelsen 

synpunkter. 

                

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Viaredsfastigheter AB, Göteborgsvägen 23, 518 40 Sjömarken 

2. Tekniska nämnden 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


