T R E L L E B O R G S KOMMUN

MARKANVISNINGSAVTAL
Parter
A.

Trelleborgs kommun, dess kommunstyrelse, org. nr 212000-1199, 231 83
Trelleborg, nedan benämnd "Kommunen".
Acrinova A B (publ), org. nr 556984-0910, Krusegränd 42 B , 212 25 Malmö, nedan
benämnt "Bolaget".

B.

Kommunen och Bolaget benämns nedan enskilt som "Part" eller gemensamt som
"Parterna".
Mellan Parterna har följande avtal träffats.
T i l l avtalet h ö r a n d e handlingar
Till avtalet hör följande handlingar:

L

2 .

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Plankarta granskning, DP 230 "Södra Gränstorp" upprättad 2018-11-07
Området
Förslag på bebyggelse

Bakgrund
Kommunen har initierat planarbetet för "Södra Gränstorp", detaljplan DP 230,
nedan kallad "Detaljplanen". Detaljplanen väntas gå upp för antagande i mars
2019. Plankartan från granskningshandlingarna till Detaljplanen bifogas detta avtal,
bilaga 1. Detaljplanen ska möjliggöra för uppförande av bostäder och förskola.

3.

Markanvisning

3.1

Kommunen anvisar till Bolaget del av fastigheten Västervång 2:25 (bilaga 2) nedan
kallad "Området". Avgränsningen i bilaga 2 är preliminär och kommer fastställas
genom anpassningar till Detaljplanen och kommande fastighetsbildning.

3.2

3.3

Denna markanvisning innebär en rätt for Bolaget att, från detta avtals
undertecknande till ett år från det att Detaljplanen vunnit laga kraft, ensamt
förhandla med Kommunen om köpeavtal inkl. överenskommelse om exploatering
för Området. Kommunen kan, efter ansökan från Bolaget, medge förlängning av
markanvisningen, sådan förlängning ska medges skriftligen.
Parterna har som avsikt att Bolaget ska ha förvärvat och tillträtt Området snarast
efter att Detaljplanen och erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft, allmänna
anläggningar färdigställts till erforderlig nivå, samt Bolaget erhållit bygglov för
Området.
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4.

Köpeskilling

4.1

Parterna är överens om att köpeskillingen för Området ska vara ettusenfyrahundra
(1400) kronor per kvm BTA. Preliminär byggrätt är 2500 kvm BTA och således är
den preliminära köpeskillingen tremiljonerfemhundratusen (3 500 000) kronor.
Den slutliga köpeskillingen bygger på slutlig byggrätt (antal kvm B T A ) och avgörs
i samband med erhållet bygglov.

4.2

Köpeskillingen ska räknas upp från värdetidpunkten (månad för undertecknande av
detta avtal) till tidpunkten för lagakraftvunnen detaljplan med KPI. Köpeskillingen
betalas vid Bolagets tillträde till Området.

5.

M å l och huvudprinciper

5.1

Parterna ska tillsammans verka för att Området planläggs för ny bostadsbebyggelse
om ca 2500 kvm BTA.

5.2

Följande huvudprinciper ska gälla:
-

Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Upplåts inte bostäderna med hyresrätt
eller om bostäderna omvandlas till bostadsrätter eller äganderätter ska Bolaget
erlägga vite motsvarande köpeskillingen till Kommunen. Skyldigheten att
erlägga vite gäller 10 år räknat från Tillträdesdagen.

-

Området ska i största möjliga mån bebyggas i enlighet med av Bolaget inlämnat
förslag, se bilaga 3, avseende byggnaders volymer och placering.
Bolaget ska ta fram bygglovhandlingar för Området i dialog med Kommunen
som ska ges möjlighet att påverka slutlig gestaltning. Parterna ska vara överens
om bygglovshandlingarna inklusive gestaltning innan överlåtelseavtal för
Området tecknas.

-

Det åligger Bolaget att, räknat från tillträdesdagen, påbörja byggnation av
bostadsbebyggelsen inom nio månader och färdigställa bostadsbebyggelsen
inom 18 månader från byggstart. Angivna tider kan komma att förändras
beroende på rådande förhållanden på marknaden vid tidpunkten för avtal.
Bostadsbebyggelsen ska omfatta minst 2000 kvm B T A eller sådant lägre antal
som byggrätterna möjliggör. T det fall byggnadsskyldigheten inte uppfylls ska
ett månadsvis vite om tjugofemtusen (25 000) kronor utgå. Kommunen kan
medge förlängning av tidsfristen för byggnadsskyldigheten om särskilda
omständigheter inträffar. Kommunen beslutar om skälig förlängning av
tidsfristen efter skriftlig ansökan från Bolaget.

-

Kommunen ska ges möjlighet att hyra upp till 20 bostadslägenheter.

Fastighetsbildning
Kommunen har ansökt om och ska bekosta fastighetsbildning för att skapa en
exploateringsfastighet motsvarande Området.
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7.

7.1

7.2

Ekonomi
Kommunen har bekostat erforderliga utredningar för Detaljplanen såsom
markmiljö, arkeologi, buller, dagvatten och översiktlig geoteknik. Övriga
utredningskostnader för att bebygga Området bekostas av Bolaget. Bolaget ska inte
erlägga någon planavgift.
Kommunen bekostar i erforderlig omfattning hantering och avhjälpandeåtgärder
avseende eventuella markföroreningar samt hinder i mark, därtill eventuella
arkeologiska utgrävningar och flytt av ledningar. Kommunens ansvar gäller som
längst t.o.m. det att tidsfristen för byggnadsskyldigheten löper ut. Kommunens
ansvar omfattar inte Bolagets kostnader för stillestånd eller ersättning till blivande
kunder.

7.3

Bolaget bekostar borttagandet av äldre, ej i bruk varande ledningar, betongrester,
byggrester etc. som ej föranleder hinder i mark. Bolaget ska överta Området i
avstädat skick om inte Parterna kommer överens om annat.

7.4

Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
Området

7.5

I det fall det inte anges annat ansvarar Kommunen för och bekostar
iordningsställande av allmän platsmark. Bolaget svarar dock för eventuella
återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän platsmark till följd
av Bolagets arbeten inom Området.

7.6

Avgifter, kostnader och fastighetsskatt för Området betalas av Kommunen för tiden
före tillträdet och av Bolaget för tiden från och med tillträdet. Bolaget bekostar
anslutningsavgifter, bygglov, lagfart m.m. med anledning av överlåtelse av
Området samt genomförande av densamma.

7.7

Senast en månad efter att villkoret i punkt 11 nedan är uppfyllt och Parterna
undertecknat detta avtal ska Bolaget till Kommunen betala en handpenning om
sjuttiotusen (70 000) kronor, vilket motsvarar två procent av preliminär
köpeskilling. Handpenningen avräknas köpeskillingen vid förvärv. Handpenningen
ska återbetalas till Bolaget om förvärv inte kommer till stånd, med undantag för om
Bolaget ensidigt beslutar att inte fullfölja projektet för i vilket fall handpenningen
då tillfaller Kommunen.

8.

Ä n d r i n g a r och tillagg
Ändring och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande upprättas skriftligen och
vara undertecknade av Parterna.

9.

Överlåtelse av avtal
Detta avtal, eller delar av avtalet, får inte utan Kommunens skriftliga medgivande
överlåtas till annan. Bolaget far emellertid överlåta avtalet på annat koncernbolag.
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10.

Hävning
Kommunen äger rätt att häva detta avtal och återta markanvisningen om
förutsättningar saknas för att Detaljplanen ska antas eller vinna laga kraft. Återtagen
markanvisning ger inte Bolaget rätt till ekonomisk ersättning eller ny
markanvisning med undantag för vad som nämns i punkt 7.7.

11.

Villkor
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att behörig nämnd i Trelleborgs kommun
senast 2019-03-31 godkänner detta avtal genom beslut som sedermera vinner laga
kraft.
För det fall att detta avtal inte skulle bli bindande är det till alla delar förfallet, utan
rätt till ersättnings- och skadeståndsanspråk för någondera Part, med undantag för
vad som nämns i punkt 7.7.
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