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Detaljplan för del av

Kv Stora Frösunda
inom stadsdelen Hagalund i Solna, upprättad i augusti 1997

Genomförandebeskrirmingen beskriver de ekonomiska, tekniska och administrativa
konsekvenserna som detaljplanen medför samt de åtgarder som måste vidtas för
att den föreslagna bebyggelsen och andra föriindringar i området skall komma till
stånd.

ORGANISATORISKA TRÅGOR

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att ange den möjliga nytillkommande bebyggelsens omfatt-
ning, säkra allmiinhetens tillgang till den kulturhistoriska miljOn i parken samt
utfärda skyddsföreskrifter för de kulturhistoriskt värdefulla delarna i bebyggelse
och park. Anläggningen avses användas för kontors- och utbildningsiindamåI.

Huvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för allmiin plats inom planområdet.

Genomfiirandetid
Detaljplanens genomförandetid skall vara 15 år räknat fran den dag detaljplanen
vinner laga kraft. Detta innebiir att bygglov, rivningslov och marklov skall sökas
inom 15 år. Därefter finns ingen garanterad rätt att erhålla bygglov m.m.

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 1997

Markägofiirhållanden
De fastigheter som ingår i planområdet är Haga 3:6, Hagalund 2:1, Z:2 och Z:3,
Järva 4:ll samt Stora Frösunda 2.

Haga 3:6 och Järva 4:11 ägs av Solna kommun, Hagalund 2:l ägs av SAS
Institute AB och Stora Frösunda 2 och Hagalwrd 2:2 och 2:3 ägs av Frösunda
Motor AB.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA T'RÅGOR

Exploateringsavtal skall träffas mellan kommunen och SAS Institute AB. Avtalet
skall reglera villkoren för ett genomförande av detaljplanen och bl.a innehålla
överenskommelse om fastighetsreglering avseende byte av mark mellan färva 4:11
och Hagalund 2:l (kvartersmark i norra delarna av planområdet) och överföring
av mark fran Hagalund 2:l till Hagalund 2:4 (mark för ombyggnad av infart till
Frösundaområdet). Avtalet skall vidare innehålla servitutsupplåtelse for
säkerställandet av allmiinhetens tillträde till vissa delar av Hagalund 2:1.

Avtal skall även träffas mellan SAS Institute AB och Frösunda Motor AB vad
gäller överföring av mark till Hagalund 2:l från Stora Frösunda 2 och Hagalund
2:2 och 2:3.

TEKNISKA TRÅGOR

Teknisk ftirsörjning
Fastigheten är ansluten till det allmiinna vatten- och avloppsnätet. I vissa delar
dock oklart hur. Dagvattnet skall omhåindertas lokalt. Befintlig och planerad be-
byggelse avses anslutas till f,ärrvärmenätet.

EKONOMISKA TRÅGOR

Avtal
Exploateringsavtal mellan kommunen och SAS Institute AB skall foreligga infor
kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen. Ar,talet skall bl.a. reglera de eko-
nomiska villkoren vid överföring av mark och upplåtelse av servitut samt SAS
Institute ABs övriga åtaganden vid genomförandet av detaljplanen.
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Exploateringschef Lars
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