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Anbudsförfrågan exploatering område söder om

KristinebergsvägenFiskebäckskil,Lysekils kommun

Utbyggnad Fiskebäckskil

Lysekils kommun inbjuder Er att senast 2011-08-23 lämna förslag på
utveckling av området söder om Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil,
Lysekils kommun.

Förslaget ska grundas på bifogat planprogram, daterat 2009-10-01.
Observera att förslaget endast ska gälla för område A, som är kommunal
mark. Område B ägs av Kungliga Vetenskapsakademien. Planarbetet
kommer att bedrivas gemensamt och kostnaderna för planarbete,
utredningar etc fördelas efter andel mark inom planområdet. Kungliga
Vetenskapsakademienansvarar för exploateringen av egen mark. Ett
exploateringsavtal kommer att upprättas mellan parterna som regleras
kostnader mm för exploateringen.

Kommunen avser att skriva avtal med en eller två förslagslämnare om
planläggning och exploatering av område A. Följande förutsättningar
kommer att återfinnas i planavtalet:

Förslagslämnare står samtliga kostnader avseende område A avseende
detaljplanearbetetoch ersätter kommunen för kommunala kostnader i
planarbetet.

Förslagslämnare (och Kungliga Vetenskapsakademien)anlitar planarkitekt
som i samråd med kommunen arbetar fram förslag.

Förslagslämnare äger inte rätt till ersättning om planarbetetavbryts.

Följande förutsättningar kommer att återfinnas i exploateringsavtalet:

Köpeskilling avseende kommunal mark. Köp genomförs inte förrän
detaljplanen vunnit laga kraft och byggnadsarbeten påbörjats.
Utbyggnadstakt, antal fastigheter som ska förmedlas genom kommunal
bostadskö, typ av bebyggelse etc. Byggnader ska ha 30 °/o lägre specifik
energianvändning än vad gällande BBR kräver.

Utbyggnad av gata, va, belysning,åtgärder på kvarters-, natur- och
annan allmän plats. Exploatören står samtliga kostnader avseende
område A. Vissa infrastrukturella kostnader delas med Kungliga
Vetenskapsakademien.

Förrättningar etc.
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Övertagande av kommunala åtagande i och i anslutning till planområdet.
Detta kan t ex gälla avtal med Trafikverket.

Förslag till utveckling av området söder om Kristinebergsvägenska
innehålla:

En tydlig presentation av förslaget
Föreslagen köpeskilling

Presentation av förslagslämnaren inkl samarbetspartners. Av

beskrivningen ska framgå förslagslämnarens ekonomiska styrka och

garantier för att exploateringen genomförs.

Kommunen kommer att bedöma förslagen utifrån:

Köpeskillingensstorlek

Ingen ersättning kommer att utgå för lämnade förslag.

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Bilagor:

1) P Omr Söder om Kristinebergsvägenbeskrivning 27 sidor

2) P Omr Söder om Kristinebergsvägenkarta förslag 1

3) Anbudsformulär bifogas anbudet


