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Kommunstyrelsen

Genomförandeavtal för del av fastigheten Leran 3:292,
Magasinsgatan
KS2018/236/06
Förslag till beslut
Förslag till genomförandeavtal, upprättat 2019-06-05, godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Exploatören, Sunne Fastighets AB, har markanvisningsavtal på del av
fastigheten Leran 3:292, ett område norr om Magasinsgatan.
Markanvisningsavtalet innebär att exploatören har ensamrätt om att
förhandla med kommunen om ett genomförandeavtal och köp av marken
under en viss tid.
Genomförandeavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med
genomförandet av exploateringen.
Utredning av ärendet
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-06-05
Förslag till genomförandeavtal 2019-06-05

Anders Olsson
Verksamhetschef

Johanna Bergsman
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarng. 6
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-161 98 direkt
0732807182 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
johanna.m.bergsman@sunne.se
0565-161 90 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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2019-06-05

SUNNEKOMMUN

SU N N E KOMMUN
KOMMUNST/RELSEN

Avg

2019 -06- 1 2

Dnr,

Genomförandeavtal för del av fastigheten Leran 3:292
Parter
Sunne kommun, (212000-1843), 1. Kommunstyrelsen, 686 80 SUNNE, lagfaren ägare
Leran 3:292 nedan kallad kommunen.

fastigheten

Sunne Fastighets AB (556042-8921), Brårudsallén 8,686 33 Sunne,nedan kallad exploatören.

Bakgrund
Mot bakgrund av att parterna ingått markanvisningsavtal för del av fastigheten Sunne Leran 3:292
tecknas detta avtal. Exploatören avser, i anbudet, att bygga hyresbostäder i tre byggnadskroppar i tre
våningar.

Kommunen äger marken, önskad användning är i enlighet med gällande detaljplan.
Syftet med avtalet är att redogöra för ansvarsfördelningen vad gäller genomförandet av detaljplanen.
Markanvisningsområdena redovisas på bifogad karta (område 1 och 2), markanvisningsområdena
omnämns nedan som "marken".

§ 1 Åtgärder
Senast den 1 oktober 2019 ska marken vara lämplig för exploateringens genomförande och parternas
åtaganden presenteras i en bilagd åtgärdslista.
Marken ska styckas av, lantmäteriförrättning ansöks av kommunen och bekostas av exploatören så
snart detta avtal godkänts av kommunstyrelsen och undertecknats av exploatören.
Flytt av VA-ledning, utförs av kommunen och bekostas av exploatören.
Anslutning till vatten, avlopp och dagvatten, ansöks och bekostas av exploatören, förbindelsepunkt
upprättas av Sunne kommuns VA-enhet.
Erosionsskydd ska anläggas mot Lerälven på kommunens mark, exploatören ansvarar för att genomföra
och bekosta dessa åtgärder. Erosionsskydden ska ägas av exploatören det innebär att exploatören
ansvarar för anläggande och framtida drift och underhåll av dessa. l samband med överlåtelse av
marken tecknas ett servitutsavtal för dessa anläggningar, se bifogad karta (servitutsområde), till förmån
för den nya fastigheten som bildas för marken.
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 tecknats och beslut av kommunstyrelsen om att
godkänna avtalet vunnit laga kraft.
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Sunne kommun

1. Plan och projekt
68680 Sunne
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Plan och projekt
Kvarngatan 6
Sunne
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0565-161 98 direkt
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§ 2 Avtalets giltighet
Detta avtal är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner det senast den 30 september 2019 och
beslutet vinner laga kraft senast den 31 oktober 2019.
Detta avtal är villkorat av att parterna sluter marköverlåtelseavtal senast den 31 december 2019.
Detta avtal är villkorat av att bygglov för flerbostadshus om minst 40 bostäder beviljas och vinner laga
kraft senast den 31 december 2019.

Detta avtal är giltigt till dess att slutbesked för flerbostadshus givits.
Om båda parter är överens kan avtalet förlängas med max ett halvår.
Avtalet kan sägas upp om båda parter är överens om det. Ingen av parterna äger då rätt till ersättning.

§ 3 Fullföljande av exploatering
Kommunen har för avsikt att sälja markanvisningsområdet till exploatören. Köpet omfattar del av
fastigheten Leran 3:292.
Marköverlåtelseavtal tecknas tidigast när detta avtal godkänts av kommunstyrelsen och beslutet vunnit
laga kraft, där exploatören förvärvar området.
Köpeavtalet kommer villkoras med att fastigheten ska vara bebyggd med flerbostadshus om minst 40
bostäder senast 2 år från tecknandet av köpeavtalet. Fastigheten anses vara bebyggd då exploatören
innehar ett startbesked från miljö- och bygglovsnämnden för flerbostadshus om minst 40 bostäder.
Köpeavtalet kommer även innehålla en vitesklausul, vite kommer utgå om exploatören inte innehar

slutbesked för byggnad med minst 40 bostäder senast 5 år från beviljat bygglov. Vitet kommer uppgå till
125 000 kr/månad fram till dess exploatören innehar ett slutbesked för minst 40 bostäder.
Kommunen förbinder sig att köpa tillbaka fastigheten och markområdet till samma pris som exploatören
förvärvat markområdet för, det vill säga 1 300 000 kr.
Exploatören äger ingen rätt till ersättning för de kostnader som uppstått med anledning av
exploateringen.

§ 4 Övriga avtal
Markanvisningsavtal 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 till 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.
Sunne 2019-06-12 Sunne 2019-06-12
För Sunne Fastighets AB För Sunne kommun
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Markanvisningsområde, "marken" och servitutsområden.

Atgärdslista

Bekostas av

Utförs av

Lantmäteriförrättning

Exploatör

Kommun

Ca 20 - 40 000 kr

l 300 000 kr

Markpris enligt anbud
Anslutningsavgift vatten, avlopp

Pris

Exploatör

och dagvatten

Förbindelsepunkt upprättas av

435 504 kr

kommunen. Ansökan om VAanslutning görs av exploatören

Erosionsskydd

Exploatör

Flytt av ledningar

Exploatör

Kommun

Plan- och bygglovsavgift

Exploatör

Ansökan görs av exploatören

Exploatör

Taxor och avgifter beräknade med 2019 års taxor och tomtarea 7 100 kvm, BTA
3069 och BTA-ö 233. Förutsättningar för VA-anslutningen: hyresfastighet om 45
lägenheter, anslutning av vatten, spill och dagvatten. Avser vatten och spillvatten

från hushåll OBS!! samtliga taxor och avgifter kan komma att förändras.

287 000 kr

