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Kommunstyrelsen

Genomförandeavtal för fastigheten Sundsvik 1:65,
Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5, 9:7 - Stora torget, ICA
Matmarknad
KS2017/42/06
Förslag till beslut
Förslag till genomförandeavtal för före detta Stora Torget, undertecknat
2019-10-30 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Sunne Matmarknad AB är exploatör och har sedan våren 2017
markanvisning på före detta Stora Torget-området, markanvisningstiden
har förlängts och går ut den 31 oktober 2019. Exploatören har för avsikt att
bygga tomten med en ICA-butik med lägenheter ovanpå.
Enligt markanvisningspolicyn ska genomförandeavtal tecknas innan
markanvisningstiden gått ut.
Genomförandeavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med
byggnationen så som lantmäteriförrättning, flytt av ledningar, köp av
marken, ansökan om bygglov.
Utredning av ärendet
Beslutsunderlag
Förslag till genomförandeavtal 2019-10-30
Enhetschefens tjänsteskrivelse

Leif Jansson
Tf Verksamhetschef

Johanna Bergsman
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB
Plan och projekt

Postadress
Sunne kommun
1. Teknik och kost
686 80 Sunne

Besöksadress
Teknik och kost
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
0705458770 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anders.olsson@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Parter
Sunne kommun, (212000-1843), 1. Kommunstyrelsen, 686 80 SUNNE, lagfaren ägare l

fastigheten

Sundsvik 1:65, 9:2, 9:4-7, nedan kallad kommunen.

Sunne Matmarknad AB (556272-4798), Storgatan 32 686 30 Sunne, nedan kallad exploatören.

Bakgrund

Exploatören avser att bygga livsmedesbutik om totalt ca 2000 m2 och bostäder i två våningar ovanpå,
Antalet bostäder uppgår till minst 20 stycken och byggnaden för bostäderna utformas på ett sådant sätt
att en grön innergärd skapas på livsmedelsbutikens tak, Exploatören har för avsikt att byggnaden ska
uppföras i trä så långt möjligt, detta i enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi.
Mot bakgrund av att parterna ingått markanvisningsavtal för före detta Stora Torget och att en detaQplan
har upprättats, tecknas detta avtal.

Syftet med avtalet är att redogöra för ansvarsfördelningen vad gäller genomförandet av detaljplanen.
Markanvisningsområdet redovisas på bifogad karta, markanvisningsomrädet omnämns nedan som
"marken" eller "fastigheten",

§ 1 Åtgärder
Senast den 2 maj 2020 ska marken vara lämplig för exploateringens genomförande och parternas
åtaganden presenteras i en bilaga ätgardslista.
Åtgärder som utförs av kommunen och ska bekostas av exploatören och faktureras exploatören,

Priserna i bifogad åtgärdslista är preliminära och det är den faktiska kostnaden som kommer faktureras.
Åtgärderna kan påbörjas omgående efter detta avtal godkänts och beslutet vunnit laga kraft,

§ 2 Avtalets giltighet
Detta avtal är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner det senast den 9 december 2019.
Detta avtal är villkorat av att parterna sluter marköverlåtelseavtal senast den 2. april 2020,
Detta avtal är villkorat av att bygglov för en butikslokal med minst 20 bostäder ovanpå beviQas och vinner
laga kraft senast den 31 augusti 2020. Om beslut om beviljat bygglov för butikslokal med minst 20
bostäder inte vunnit laga kraft senast den 31 augusti 2020 förbinder sig exploatören att sälja tillbaka
fastigheten till kommunen för samma pris som exploatören förvärvat fastigheten för, det vill säga 250
kr/kvm tomt + 250 kr/kvm BTA byggrätt. Försäljningen tillbaka till kommunen ska ske snarast, dock
senast den 30 september 2020. Exploatören äger ingen rätt till ersättning för de kostnader som uppstått
med anledning av exploateringen.

Detta avtal är giltigt till dess att slutbesked för butikslokal och bostäder givits,
Avtalet kan sägas upp om båda parter är överens om det.' Ingen av parterna äger då rätt till ersättning.
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§ 3 Fullföljande av exploatering
Kommunen härför avsikt att sälja markanvisningsområdet

exploatören,

Köpeavtal kommer villkoras med att fastigheten ska vara bebyggd med butikslokal samt minst 20
bostäder senast 2 år från tecknandet av köpeavtalet. Fastigheten anses vara bebyggd då exploatören
innehar ett startbesked från miyö- och bygglovsnämnden för en butikslokal och minst 20 bostäder.
Köpeavtalet kommer även innehålla en vitesklausul, vite kommer utgå om exploatören inte innehar

slutbesked för byggnad med butik och minst 20 bostäder senast 2 är från beviQat bygglov. Vitet kommer
uppgå till 125 000 kr/mänad fram till dess exploatören innehar ett slutbesked på en butikslokal samt
minst 20 bostäder. Om förseningar som inte exploatören kan rada över kan vitesklausulen förlängas.

Detta görs genom att exploatören till kommunen, genom skriftligt meddelande, begär detta senast 2
månader innan klausulen träder i kraft, Kommunen förbinder sig att förlänga vitesklausulen om man
bedömer att exploatören inte kunnat råda över förseningen, detta kan vara exempelvis geotekniska

förutsättningar som dragit ut på tiden eller andra förutsättningar som parterna inte råder över eller har
kunnat förutse ska hända.

Om exploatören inte innehar ett slutbesked för byggnad med butik och bostäder senast den dag
vitesklausulen inträder, förbinder sig kommunen att köpa tillbaka fastigheten och markområdet till
samma pris som exploatören förvärvat markområdet för, det vill säga 250 kr/kvm tomt + 250 kr/kvm BTA
byggrätt.
Exploatören äger ingen rätt till ersättning för de kostnader som uppstått med anledning av
exploateringen.

§ 4 Övriga avtal
Markanvisningsavtal och planavtal har tidigare upprättas, marköverlåtelseavtal kommer upprättas och
gälla parallellt med detta avtal.

§ 5 Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

§ 6 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas

annan part än eget helägt bolag inom samma koncern

utan kommunens skriftliga godkännande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.
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För Sugfne Matmarknad AB

Stefan Börjesson
SiXne
För Sunne kommun

Johanna Bergsmän

Enhetschef Plan och projekt

Åtgärd

Bekosta

Genomföra

Marköverlåtelse

Exploatör

Gemensamt

Ansöka om lantmäteriförrättning

Exploatör

Kommun

Beviljat bygglov

Exploatör

Exploatör

Anläggande av bullerskydd på kommunal mark

Exploatör

Kommun

Ungefärlig kostnad
2 500 000 kr

Senast genomfört
2020-04-02

30 000- 50 000 kr 2020-04-02
2020-08-31

?

Flytt av gatubelysningsutrustning

Exploatör

Kommun

215 000 kr 2020-05-01

Flytt av VA-ledning

Exploatör

Kommun

300 000 kr

VA-anslutning, ansökan

Exploatör

Exploatör

Flytt av transformator el. andra ledningar

Exploatör

Exptoatör/nätägare

2020-05-01

Säga upp p-platser

Kommun

Kommun

2020-05-01

Ersätta/hänvisa förlorande kommunala p-platser

Kommun

Kommun

2020-05-01
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2020-05-01

Kommentar

Beställ hos nätägare

