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§ 92 Dnr 2021-00329  
 
Äskande till exploateringsprojekt 2021 avseende 
investeringsutgifter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett offensivt mål som innebär att 
Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025. Med målet 
som utgångspunkt har ett antal prioriterade områden tagits fram som kan 
bidra till att målet nås. Ett av dessa mål är nya attraktiva bostadsområden. 
Uppdraget som helhet består i möjliggörandet av minst 700 nya bostäder, 
eller ca 160 nya bostäder per år som ska vara sålda senast 2025. Sedan 
några år tillbaka har intresset att bygga bostäder i Karlskoga ökat 
markant och förväntas fortsätta öka under kommande år. 
 
Med tanke på det nya målet, det ökade intresset för att bygga bostäder i 
Karlskoga samt att budget för 2021 beslutades innan beslut om att 
Karlskoga ska bli 32 000 till år 2025 är nuvarande budget som är kopplad 
till mark och exploatering alldeles för liten för att kunna ta fram nya 
attraktiva bostadsområden i den takt som efterfrågas. För att kunna 
genomföra samtliga projekt önskar Kommunstyrelsens ledningskontor 
via Avdelningen för näringsliv och tillväxt att sammantaget äska 
ekonomiska medel för investeringsutgifter om 21,7 mnkr. 
 
Det är viktigt att poängtera att investeringskostnader som minst kommer 
komma tillbaka till kommunen när områdena har blivit exploaterade, 
men än mer troligt kommer den satsade investeringen ge betydlig mer i 
avkastning.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2021 
Exploateringskalkyl Bostadsområdet Bättringsvägen etapp 2  
Exploateringskalkyl Centrumstråket  
Exploateringskalkyl Dammängen 
Exploateringskalkyl Kvarteret Lyriken 
Exploateringskalkyl Kvarteret Lötenskolan 
Exploateringskalkyl Kvarteret Orren 
Exploateringskalkyl Kvarteret Varfågeln 
Exploateringskalkyl Kvarteret Rapphönan 
Exploateringskalkyl Kvarteret Poeten    
Exploateringskalkyl Kvarteret Plogen och Slungan 
Exploateringskalkyl Storängen handelsområde, sydöstra delen  
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bevilja 21,7 mnkr avseende nya investeringsutgifter för 
exploateringsprojekt.  
 
2. Finansiering av 21,7 mnkr tas från befintlig likviditet. 
 
Daniel Ekelund (MP), Maria Nyberg (V), Yvonne Nilsson (S), Liselotte 
Eriksson (S) och Ida Edström (S) deltog inte i beslutet.  
 
 
 
Expedieras till 
Ekonomichef  
 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Niklas Olsson 
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Kommunstyrelsen 
 

Äskande av ekonomiska medel avseende 
exploateringsprojekt 2021 gällande 
investeringsutgifter 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett offensivt mål som innebär att 
Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025. Med målet 
som utgångspunkt har ett antal prioriterade områden tagits fram som kan 
bidra till att målet nås. Ett av dessa mål är nya attraktiva bostadsområden. 
Uppdraget som helhet består i möjliggörandet av minst 700 nya bostäder, 
eller ca 160 nya bostäder per år som ska vara sålda senast 2025. Sedan 
några år tillbaka har intresset att bygga bostäder i Karlskoga ökat 
markant och förväntas fortsätta öka under kommande år. 
 
Med tanke på det nya målet, det ökade intresset för att bygga bostäder i 
Karlskoga samt att budget för 2021 beslutades innan beslut om att 
Karlskoga ska bli 32 000 till år 2025 är nuvarande budget som är kopplad 
till mark och exploatering alldeles för liten för att kunna ta fram nya 
attraktiva bostadsområden i den takt som efterfrågas. För att kunna 
genomföra samtliga projekt önskar Kommunstyrelsens ledningskontor 
via Avdelningen för näringsliv och tillväxt att sammantaget äska 
ekonomiska medel för investeringskostnader på 21,7 mnkr. 
 
Det är viktigt att poängtera att investeringskostnader som minst kommer 
komma tillbaka till kommunen när områdena har blivit exploaterade, 
men än mer troligt kommer den satsade investeringen ge betydlig mer i 
avkastning.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2021 
Exploateringskalkyl Bostadsområdet Bättringsvägen etapp 2  
Exploateringskalkyl Centrumstråket  
Exploateringskalkyl Dammängen 
Exploateringskalkyl Kvarteret Lyriken 
Exploateringskalkyl Kvarteret Lötenskolan 
Exploateringskalkyl Kvarteret Orren 
Exploateringskalkyl Kvarteret Varfågeln 
Exploateringskalkyl Kvarteret Rapphönan 
Exploateringskalkyl Kvarteret Poeten    
Exploateringskalkyl Kvarteret Plogen och Slungan 
Exploateringskalkyl Storängen handelsområde, sydöstra delen 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett offensivt mål som innebär att 
Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025. Med målet 
som utgångspunkt har ett antal prioriterade områden tagits fram som kan 
bidra till att målet nås. Ett av dessa mål är nya attraktiva bostadsområden. 
Uppdraget som helhet består i möjliggörandet av minst 700 nya bostäder, 
eller ca 160 nya bostäder per år som ska vara sålda senast 2025.  
 
Karlskoga har sedan tidigare haft en tämligen defensiv exploateringstakt 
när det gäller bostadsutveckling. Detaljplaneprocessen och 
projekteringen har framför allt slutförts om det har funnits en intressent 
med en väldigt tydlig avsikt att bygga bostäder. Exploateringstakten har 
dock avspeglat intresset som väldigt tydligt ökat under senare år. Just nu 
är intresset att bygga i Karlskoga långt mycket större än vad det finns 
tillgängliga ytor för bostadsexploatering.  
 
Med det nya målet och det ökade intresset att bygga bostäder i Karlskoga 
har kravet ökat att ta fram ny och attraktiv bostadsmark. Ett stort arbete 
har påbörjats av Karlskoga kommun genom ledning av Avdelningen för 
näringsliv och tillväxt, där syftet är kunna erbjuda attraktiv mark och 
attraktiva tomter med god variation. För att uppnå detta krävs att alla som 
arbetar inom denna process i Karlskoga kommun har samma målbild, att 
vi har en smidig process som är både snabb och enkel och att vi har en 
mycket hög servicenivå. Karlskoga kommun med tillhörande bolag ska 
tillsammans samordna uppdraget i sin helhet samt respektive projekt 
inom uppdraget. En viktig aspekt i arbetet är att få med hela kedjan, det 
vill säga strategisk planering, detaljplanering, bygglov, teknisk 
försörjning, försäljning och marknadsföring. I detta arbete har det 
dessutom tagits fram en projektlista med alla pågående och kommande 
bostadsprojekt. I listan har en prioritetsordning tagits fram gällande vilka 
projekt som ligger närmast i tiden och om det är möjligt att flytta fram 
några av dessa projekt. Utifrån listan har flera projekt kunnat flyttas fram 
och många av dessa är möjliga att utföra redan i år, 2021.   
 
När det gäller investeringskostnader ska dessa kostnader läggas på 
fastighetsförsäljningen när det blir aktuellt att exploatera området. När 
kommuner säljer mark räknas priset vanligen ut per kvadratmeter 
bruttoarea eller tomtarea. Bruttoarea är den totala arean i husen som ska 
byggas på marken, medan tomtarea är den totala arean på tomten. 
Kommuner ska enligt EU:s statsstödsregler sälja marken till det pris 
marknaden värderar den till. Utifrån de senaste årens exploateringar i 
kommunen, där så gott som samtliga kommunala bostadstomter blivit 
sålda, är det med stor sannolikhet troligt att även kommande 
bostadstomter kommer att säljas. Har kommunen lika stor framgång som 
tidigare år kommer kommunen som minst få tillbaka 
investeringskostnaderna, men än mer troligt kommer den satsade 
investeringen ge betydlig mer i avkastning.   
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Investeringskostnader 
När det gäller exploatering är det bland annat byggnation av 
gata/trottoarer och VA nät, men även projektering och lantmäteri som 
ingår i investeringskostnader. Avdelningen för näringsliv och tillväxt 
omfattas sedan år 2020 även av mark och exploatering och är därmed 
beställare av alla kommunens exploateringsprojekt och står därför för 
kostnaderna som uppstår i samband med projekten. 
 
Beskrivning av förslag  
Enligt de beräkningar som Avdelningen för näringsliv och tillväxt har 
gjort behövs anslag på extra medel för investeringskostnader på 21,7 
mnkr.  
 

• Centrumstråket inklusive Katrinedalstomten 3 mnkr  
Kostnaden omfattar bland annat riskutredning gällande potentiell 
förorening i marken, projektering samt strategiskt införskaffande av 
fastighet. 
 

• Kvarteret Orren 0,2 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat projektering.  
 

• Kvarteret Rapphönan 0,9 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat projektering och ombyggnation av 
trottoar.  
 

• Kvarteret Varfågel 3,6 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat trottoaråtgärder och byggnation av 
parkeringsyta, flytt av fjärrvärmeledningar och elledningar.    
 

• Kvarteret Plogen och Slungan 2,1 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat av byggnation av väg, lantmäteri, 
projektering och övrig administration  
 

• Kvarteret Lyriken 0,2 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat projektering och lantmäteri. 

 
• Bostadsområde Dammängen 5,7 mnkr 

Kostnaden omfattar bland annat projektering, markåtgärder, 
gatubyggnad, belysning, nytt VA- och elnät, skyltning, lantmäteri och 
övrig administration.  
 

• Etapp 2 gällande bostadsområdet Bättringsvägen 3,3 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat ny gata och vändplan, projektering, 
lantmäteri, belysning, skyltning samt övrig administration. 
 

• Kvarteret Lötenskolan 0,6 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat projektering och byggnation av vändplan 
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• Storängen handelsområde, sydöstra delen 1,8 mnkr 

Kostnaden omfattar bland annat projektering, gatubyggnad, belysning, 
skyltning, lantmäteri och övrig administration.  
 

• Kvarteret Poeten 0,3 mnkr 
Kostnaden omfattar bland annat projektering och lantmäteri 
 
 
Konsekvenser  
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bevilja 21,7 mnkr avseende nya investeringsutgifter för 
exploateringsprojekt enligt tjänsteskrivelsens detaljer.  

 
2. Finansiering av 21,7 mnkr tas från befintlig likviditet. 

 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
   Niklas Olsson  

Strategisk planerare 
    
 
 
Expedieras till 
"[Skriv text här]"  



2021-04-16 Exploateringskalkyl Storängen handelsområde, sydöstra 
delen 
 

 

 
 
 
Exploateringskalkyl Storängen handelsområde, sydöstra delen 
 

 
 
Storängen handelsområde, sydöstra delen består av etableringsmark i den sydöstra delen av 
Storängens handelsområde. Kalkylen bygger på antagen detaljplan. Planområdet är ca 1,5 ha. 
Försäljningsbar mark är ca 13000 kvm. Ny gata om ca 85 m inkl. vändplats. Projektet bedöms 
kosta 1,8 mnkr, hela summan är investeringskostnad. Kostnaden omfattar bland annat 
projektering, gatubyggnad. Belysning, skyltning, lantmäteri och övrig administration. Detta 
kommer ge ett kvm-pris exklusive VA, el, bredband på minst 150:-/kvm. 
 
 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 1,8 mnkr, hela summa är 

investeringskostnader 

 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16  Exploateringskalkyl kvarteret Plogen och Slungan 

 

 
 
 
Exploateringskalkyl Slåttervägen (Kvarteret Plogen och Slungan, 
Projektnummer 3185)  
 
Kvarteret Plogen och Slungan består av ett detaljplanelagd område samt ett pågående 
detaljplaneuppdrag för planläggning av bostadsmark. Berörd del av Kvarteret Plogen är 
tidigare bebyggd av skola som rivits, men planlagd för bostäder. Marköverlåtelseavtal med 
byggherre har tecknats och byggnation har påbörjats av 12 bostadsenheter i form av radhus 
med upplåtelseformen hyresrätt. Utöver detta har en ny detaljplan precis vunnit laga kraft i 
syfte att på motsatt sida av Slåttervägen möjliggöra byggnation på tre villatomter. 
 
Kommunens byggnation består av 130 meter väg. Viss kostnad gällande rivningsfel, åtgärder 
med dikesåtgärder i samband med rivning och borttagande av gammal asfalt vid lekplats. 
Kalkylen bygger på att detaljplan för tre villatomter antags. Försäljningsbar mark är 26 
villatomter. Utöver ovan nämnda åtgärder kommer även lantmäteri, projektering och övrig 
administration att kosta 2,2 mnkr varav 0,1 mnkr avser driftskostnad och 2,1 mnkr är 
investering.   
 
 
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 2,2 mnkr 

varav 0,1 mnkr är driftskostnad och 2,1 mnkr är investering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Kvarteret Poeten    
 

 

 
Exploateringskalkyl Kvarteret Poeten    
 

 
 
 
Kvarteret Poeten består av ett detaljplanelagd område om ca 6000 kvm mark i anslutning till 
Europaväg 18, vid stadsdelen Ekeby. Gällande detaljplan anger verksamhet, men innehåller 
bestämmelser om byggandens höjd, vilket påverkar möjlighet till etableringar.  
 
Ändring av detaljplan har ansökts. Avsikten med detaljplaneändring är att möjliggöra för 
etablering av verksamhet som om möjligt kan överensstämma med grannfastighetens 
verksamhet, Boda Borg. Aktuellt syfte är Padelhall. Preliminärt beräknas intäkten vid en  
marköverlåtelse uppgå till 1,2 mnkr För 2021 bedöms kostnaderna totalt för bland annat 
projektering och lantmäteri uppgå till 0,3 mnkr, där hela summan är investeringskostnader. 
 
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 0,3 mnkr hela summan är 

investeringskostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl kvarteret Löjan 
 

 

 
 
Exploateringskalkyl kvarteret Löjan 
 

 
 
kvarteret Löjan består av ca 5 000 kvm och beläget i Södra Sandviken. i nuläget bedrivs 
förskoleverksamhet, Sandtorpets förskola. På grund av lokalernas skick kommer dock 
förskoleverksamheten flytta in i andra lokaler. Detaljplanen från 1970 anger område för 
samlingslokaler och medger en bebyggelse på max 1 våning. Området kommer utredas för att 
möjliggöra bostäder, vilket bland annat kommer inkludera ny detaljplan och riskutredning. 
Sammanlagt bedöms dessa åtgärder kosta 0,6 mnkr 
 
 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 0,6 mnkr i driftskostnad   

Budget 2022 = 0 

Budget 2023 = 2 mnkr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Kvarteret Rapphönan 

 
 

 
Exploateringskalkyl Kvarteret Rapphönan  
 

 
 
Kvarteret Rapphönan är beläget alldeles nedanför Rävåskyrka. Avsikten för området är 
byggnation av totalt fyra bostadshus med sammanlagt cirka 30 bostäder. För närvarande pågår 
ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Kalkylen bygger på antagen detaljplan. Kostnaden 
för projektet bedöms uppgå till 1,1 mnkr varav 0,2 mnkr är driftskostnad och 0,9 mnkr är 
investeringskostnader. Kostnaden kommer bland annat omfatta framtagande av ny detaljplan, 
projektering, eventuell ombyggnation av trottoar, Lantmäteri och övrig administration. Både 
detaljplan och projektering kan komma att fortgå även under 2022. Framtida intäkt kommer 
grundas på kronor per BTA. 
 
 
 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 1,1 mnkr 

varav  0,2 mnkr är driftskostnad och 0,9 mnkr är investering.  

 

 
  
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Kvarteret Varfågeln 

 
 

 
Exploateringskalkyl Kvarteret Varfågeln (Projektnummer 3170). 
 

 
 
Kvarteret Varfågeln består av Detaljplanelagd bostadsmark och är beläget i området 
Bregården alldeles intill Kulturskolan. Markområdet som berörs omfattar ca 7000 kvm mark. 
En intressent vill bygga två bostadshus inom området med sammanlagt cirka 60 bostäder. 
Nuvarande detaljplan överensstämmer inte med avsikten med byggnation av bostäder och 
därför behövs en ny detaljplan tas fram. Kalkylen bygger på att den nya detaljplanen antas. 
Försäljningsbar bostadsmark kommer vara ca 6000 kvm. Försäljning av marken kommer att 
grundas på kronor per BTA. För Karlskoga kommuns del kommer det behöva göra vissa 
trottoaråtgärder och byggnation av parkeringsplats om ca 900 kvm. Dessutom kommer det 
krävas en flytt av fjärrvärmeledningar samt elledningar. Sammantaget bedöms kostnaderna 
för 2021 uppgå 3,9 mnkr varav 0,3 mnkr är driftskostnad och 3,6 mnkr är investering. 
Projektet kommer med stor sannolikhet att fortgå in i 2022.  
 

 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 3,9 mnkr  

varav 0,3 mnkr är driftskostnad och 3,6 mnkr är investering. 

 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Kvarteret Orren 

 

Exploateringskalkyl Kvarteret Orren, Rävåskullen 
 

 
 
Kvarteret Orren är beläget alldeles vid Rävåsskolan och består av ca 3 000 kvm mark. 
En intressent är intresserad av att bygga ett flerfamiljshus inom området för upp till 30 nya 
bostäder. Kommunen har tecknat ett marköverlåtelseavtal med intresserad part.  
Kommunens byggnation består av förbättring av befintlig väg, ca 30–60 meter samt 
möjligtvis en vändplan. Kommunen behöver dessutom ta fram en ny detaljplan inklusive 
utredningar för området. Sammanlagt bedöms kostnaderna för 2021 uppgå till 0,6 mnkr varav 
0,4 mnkr är driftskostnad och 0,2 mnkr är investeringskostnad. Preliminär intäkt för 
Karlskoga kommun är 2,7 mnkr 
   
 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 0,6 mnkr 

varav  0,4 mnkr är driftskostnad och 0,2 mnkr är investering.  

Budget 2022 = 1,5 mnkr 

 

 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl  Kvarteret Lötenskolan 

 

Exploateringskalkyl  Kvarteret Lötenskolan (Projektnummer 
3189). 
 

 
 
Kvarteret Lötenskolan består av ca 1,3 ha mark och är beläget i Lötenområdet. Detaljplan 
för området har sedan tidigare antagits. Kvartersmark för bostäder omfattar ca 9500 kvm 
mark. Intressent kommer lämna in bygglov inom kort för upp till 100 nya bostäder i totalt fyra 
bostadshus. Avsikten är att byggnationen av bostäderna kommer påbörjas under första halvan 
av 2022. Kommunens byggnation bedöms bestå av byggnation av vändplan. Projektet bör 
påbörjas under 2021 med bland annat projektering och byggnation av vändplan. Dessa 
åtgärder bedöms kosta 0,6 mnkr, där hela summa är investeringskostnader.  
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 0,6 mnkr hela summan är 

investeringskostnader  

Budget 2022 = 0,5 mnkr 

 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Kvarteret Lyriken 

 
 

 
Exploateringskalkyl Kvarteret Lyriken, Ekeby  
 

 
 
Kvarteret Lyriken är beläget i området Ekeby och har tidigare bestått av ett par huskroppar 
för flerfamiljshus. För närvarande finns det en intressent som vill bygga upp till 200 nya 
bostäder i området. Avsikten är att bostäderna ska kunna börja byggas under 2022. Det finns 
sedan tidigare en detaljplan som möjliggör bostäder inom området, dock är den gamla 
detaljplanen inte ändamålsenlig med vad som nu avses byggas. Så med andra ord kommer en 
ny detaljplan behövas tas fram. Därutöver bedöms det tillkomma kostnader för projektering 
och lantmäteri. Sammantaget bedöms kostnaderna för 2021 uppgå till 0,5 mnkr varav 0,3 
mnkr är driftkostnader och 0,2 mnkr är investering.  
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021:  0,5 mnkr  

varav 0,3 mnkr är driftskostnad och 0,2 mnkr är investering. 

Budget för 2022 = 3,7 mnkr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Dammängen 

 

Exploateringskalkyl gällande bostadsområde Dammängen 
(Projektnummer 3195) 
 

 
 
Bostadsområdet Dammängen är beläget på östra sidan av tätorten Karlskoga. 
Exploateringsområdet består av detaljplanelagd bostadsmark beräknad på 26 villatomter. 
Dammängen är det bostadsområde som bedöms som närmast att kunna exploatera. 
Detaljplanen för området har vunnit laga kraft sedan flera år tillbaka. Projektet är nu 
färdigprojekterat och är ute för upphandling. För projektet finns det sedan tidigare framtagen 
kalkyl från 2019-01-30 en budget på 9 mnkr. Efter genomförd projektering bedöms inte 
tidigare budget hålla, utan ytterligare investeringsmedel kommer behövas på totalt 5,7 mnkr i 
investeringskostnader. Den främsta anledningen till att projektet blir dyrare än tidigare 
beräkningar beror på att det krävs mer omfattande sprängningar, och att det var tvunget att 
tillkomma en ny och kostsam dagvattenslösning. Dessutom bedöms kostnaden för gator och 
trottoarer bli dyrare än tidigare uppskattning.  

     
 

 

Äskande av ekonomiska medel för 2021: 5,7 mnkr hela summan är investeringskostnad  

Budget sedan tidigare för 2021= 9 mnkr 

 

 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 
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Exploateringskalkyl Centrumstråket (Projektnummer 9216). 
 

 
 
Exploateringsområdet Centrumstråket består av detaljplanelagd bostadsmark. Kalkylen 
bygger på att nya detaljplaner antas. Markområdet som berörs omfattar ca 22 000 kvm 
obebyggd och bebyggd mark. Kommunala byggnationen avser byggnation av befintliga och 
nya gator, centrumstråk, parkeringar och eventuella parkmiljöer.  
 
Centrumstråket är ett viktigt område gällande centrums utveckling, området kommer kunna 
ge plats för upp till 300 nya bostäder i ett väldigt attraktivt läge. Avsikten är att området kan 
börja exploateras under 2022 och vara färdigställt 2025. För åren mellan 2022–2025 finns 
39 000 000:- i budget. Dock så saknas det budget för 2021. Under 2021 bör en riskutredning 
utföras gällande potentiell förorening i marken, projektering samt strategiskt införskaffande 
av fastighet. Sammantaget bedöms dessa åtgärder kosta 3 000 000:-, där samtliga kostnader är 
investeringskostnader. 
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 3 mnkr, allt är investeringskostnader  

Budget för 2022: 4 mnkr 

Budget för 2023: 15 mnkr 

Budget för 2024: 10 mnkr  

Budget för 2025: 10 mnkr 

 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 
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Exploateringskalkyl Mellangärdet bostadsområde 
(Projektnummer 3187), Bättringsvägen etapp 2. 
 
 
Bostadsområdet Bättringsvägen etapp 2 består av Detaljplanelagd bostadsmark. Kalkylen 
bygger på antagen ändrad detaljplan. Markområdet som berörs omfattar ca 2 ha mark. 
Försäljningsbar bostadsmark är ca 15390 kvm. Området kommer ge plats för cirka 25 radhus. 
Byggnation av bostäderna kan komma igång under sommaren 2021. Karlskoga kommun 
behöver bygga cirka 300 meter gata samt vändplan, kommunen kommer även behöva bekosta 
projektering, lantmäteri, belysning, skyltning och övrig administration. Byggnation inkluderar 
även VA, el o fiber men kommer bekostas av byggherren. För 2021 beräknas kostnaderna för 
kommunen uppgå till 3,3 mnkr där allt går som investering. Detta ger ett snittpris per kvm 
bostadsmark som minst: 240:- kvm. 
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 3,7 mnkr, där alla kostnaderna är investering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsliv och tillväxt 
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Exploateringskalkyl Frökenborg (Projektnummer 3177). 
 

 
 
Bostadsområdet Frökenborg är under utredning gällande möjlighet till exploatering av nytt 
bostadsområde. Exploateringsområdet består av ca 12 ha skogsmark och ger potentiellt plats 
för cirka 100 nya bostäder. Området saknar i dag detaljplan som även kommer behöva 
kompletteras med riskutredningar och utredningar. Kostnaderna för dessa åtgärder bedöms 
hamna på 0,3 mnkr där allt är driftskostnader. Både utredningar och detaljplan kommer pågå 
under 2022. Avsikten är att området kan börja exploateras under 2024 och vara helt bebyggt 
under 2026. 
 
 
Äskande av ekonomiska medel för 2021: 0,3 mnkr driftskostnad   

Budget 2022   

Budget 2023  

Budget 2024: 5 000 000 

Budget 2025: 12 500 000 

Budget 2026: 7 500 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021-04-16 Exploateringskalkyl Frökenborg 
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