
 

 

 

 

 

Återremitterat ärende: Nyttjanderättsavtal med 
JM AB avseende parkeringsplatser i samband 

med byggnation av ägarlägenheter i 
Mölnlycke centrum 

19 

2022KS461 
   

Page 487 of 1011



 1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad  
Emma Sundman 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS461 315 

 

 

Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser 
i samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke 
centrum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Nyttjanderättsavtal mellan Härryda kommun 
och JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av 
ägarlägenheter i Mölnlycke centrum. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2022 § 377 att återremittera 
ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för att möjliggöra 
en informationsdragning för kommunstyrelsen. I samband med 
nybyggnation av bostäder i form av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum, 
Hulebäck 1:1011 har JM AB ansökt om bygglov avseende 39 lägenheter. 
För att tillgodose parkeringsbehovet har förvaltningen gjort bedömningen 
att det krävs 26 parkeringsplatser. Inom fastigheten Hulebäck 1:1011 är 20 
parkeringsplatser möjliga att anlägga. För att tillgodose parkeringsbehovet 
av 26 parkeringsplatser föreslås resterande sex platser genom att upplåtas på 
kommunens fastighet.  
Ett nyttjanderättsavtal har upprättats som ska gälla fram till dess 
gemensamhetsanläggningen bildas i samband med att ägarlägenheterna 
bildas av Lantmäteriet. När ägarlägenheterna bildas kommer området för 
parkeringen upplåtas för gemensamhetsanläggning och nyttjanderättsavtalet 
upphöra att gälla. JM AB ska erlägga 2 100 000 kronor i ersättning för 
upplåtelsen senast fyra veckor efter att kommunstyrelsens beslut fått laga 
kraft.   

Förvaltningen bedömer att parkeringsbehovet motsvarande sex 
parkeringsplatser avseende byggnationen kan anses vara tillgodosett genom 
de åtgärder som beskrivs i avtalen.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 september 2022  
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 Nyttjanderättsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 oktober 2022 § 377 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2022 § 377 att återremittera 
ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för att möjliggöra 
en informationsdragning för kommunstyrelsen. I samband med 
nybyggnation av bostäder i form av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum, 
Hulebäck 1:1011 har JM AB ansökt om bygglov avseende 39 lägenheter. 
För att tillgodose parkeringsbehovet har förvaltningen gjort bedömningen 
att det krävs 26 parkeringsplatser (0,67 bilplatser/lägenhet). JM AB har haft 
dialog med kommunen angående utformning av byggnaderna samt garage. 
Fastigheten ligger i lutning och förslagen med underliggande garage stämde 
inte överens med detaljplanens bestämmelser om utnyttjandegrad samt 
kommunens vision om hur området ska utformas. 
 
I bygglovsförslaget är det bara möjligt att anlägga 20 platser inom 
fastigheten. Förvaltningen har haft en dialog med JM AB angående 
alternativ till hur parkeringsbehovet för de resterande sex platserna kan 
tillgodoses. För de sex platserna som inte går att anlägga på kvartersmark 
görs ett nyttjanderättsavtal som regleras i Nyttjanderättsavtal, kartbilaga 1. 
Avtalet innebär att kommunen upplåter sex platser på del av fastigheterna 
Hulebäck 1:117 och Hulebäck 1:282.  
 
De sex parkeringsplatserna är anlagda och ligger i anslutning till de 
ersättningsplatser som kommunen upplåtit till befintliga 
bostadsrättsföreningar längst Bäckvägen. Bostadsrättsföreningarna hade 
tidigare parkeringsplatser på fastigheten där JM ska uppföra ägarlägenheter. 
Rödmarkerat område i lägeskartan föreslås upplåtas till ägarlägenheterna 
som JM AB ska uppföra. Detta innebär att parkeringsplatserna norr och 
öster om BonTop/Lidl byggnaden kommer att vara boendeparkering. 
Området är planlagt som kvartersmark, parkering vilket är avsatt för enskilt 
ändamål och stämmer överens med upplåtelsen.  
 
När ägarlägenheterna bildas kommer området för parkeringen att upplåtas 
för gemensamhetsanläggning och nyttjanderättsavtalet upphöra att gälla. JM 
AB ska erlägga 2 100 000 kronor i ersättning för upplåtelsen senast fyra 
veckor efter att kommunstyrelsens beslut fått laga kraft. Ingen ytterligare 
ersättning ska utgå när gemensamhetsanläggningen bildas.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att parkeringsbehovet motsvarande sex 
parkeringsplatser avseende byggnationen kan anses vara tillgodosett genom 
de åtgärder som beskrivs i avtalen. De sex parkeringsplatserna är belägna 
inne i bostadskvarteret och lämpar sig för boendeparkering för de som bor i 
närheten.  
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I och med att platserna upplåts till privata parkeringar kommer övrig trafik 
från allmänheten inte belasta bostadskvarteret. Förvaltningen bedömer att 
det är lämpligt utifrån parkeringsplatsernas belägenhet, detaljplanens 
bestämmelser samt för områdets trafikflöde att parkeringsplatserna upplåts 
till boendeparkering.  
 
 
 
 
 
 
Louise Skålberg Ria Andersson  
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 377  Dnr 2022KS461 

Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i 
samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för 
att möjliggöra en informationsdragning för kommunstyrelsen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:28. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med nybyggnation av bostäder i form av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum, 
Hulebäck 1:1011 har JM AB ansökt om bygglov avseende 39 lägenheter. För att tillgodose 
parkeringsbehovet har förvaltningen gjort bedömningen att det krävs 26 parkeringsplatser. 
Inom fastigheten Hulebäck 1:1011 är 20 parkeringsplatser möjliga att anlägga. För att 
tillgodose parkeringsbehovet av 26 parkeringsplatser föreslås resterande sex platser genom att 
upplåtas på kommunens fastighet. 
  
Ett nyttjanderättsavtal har upprättats som ska gälla fram till dess gemensamhetsanläggningen 
bildas i samband med att ägarlägenheterna bildas av Lantmäteriet. När ägarlägenheterna 
bildas kommer området för parkeringen upplåtas för gemensamhetsanläggning och 
nyttjanderättsavtalet upphöra att gälla. JM AB ska erlägga 2 100 000 kronor i ersättning för 
upplåtelsen senast fyra veckor efter att kommunstyrelsens beslut fått laga kraft.  
  
Förvaltningen bedömer att parkeringsbehovet motsvarande sex parkeringsplatser avseende 
byggnationen kan anses vara tillgodosett genom de åtgärder som beskrivs i avtalen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 september 2022 
 Nyttjanderättsavtal 
 Lägeskarta 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande från Per Vorberg (M) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för 
att möjliggöra en informationsdragning för kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Patrik Lindes förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Datum:  11.11.2022

Lägeskarta
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.Page 499 of 1011




