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Ramavtal
_ ,

§4Qâfzaammwam-
för planläggning och exploatering av område söe' om

Kristinebergsvägen,del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:6,
Lysekilskommun

1. Bakgrund, syfte och avgränsning
Exploatörens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Skaftö-Fislcebäck1:6 har genom
beslutiKommunen antagits. Antagandet innebär att Exploatören erhållit tillståndatt
planlågga området söder om Kristinebergsvägen.Försäljningen genomförs då detaljplan för
området vunnit laga kraft och då byggnation av byggnader påbörjats.
Detta avtal tecknas för att klargöra vissa förutsättningar för planläggning och exploateringen
av fastigheten. De slutgiltigaförutsättningarna för exploateringenregleras i ett
exploateringsavtal,med utgångspunkt i detta ramavtal. Exploateringsavtaletskall godkännas
av komniuiiftilliiiäktigei Lysekilskommun innan detaljplanen antas.

2. Betalning
Exploatören betalar47 miljonerkronor i köpeskillingför äganderätten tillområdet. Denna
summa erläggs när första husgrunden iordningsställts. Vid detta tillfälleövergår den
planlagda markentill exploatören med full äganderätt.

3. Planförhållande
Det aktuella området är inte detaljplanelagt. Kommunenhar tagit fram ett planprogram för
området. Översiktsplanenanger att området är strategiskt för bostäder.

4. Detaljplanering
Detta avtal innebär att kommunstyrelsenbeslutatinleda detaljplaneringenav fastigheterna
Skaftö-Fiskebäck1:5, 1:6 m fl fastigheter. AVbifogadkarta (bilagal) framgår avgränsningar
för detaljplanearbetet. Separat planavtal skall tecknas med fastighetsägarentill Skaftö-
Ficlcebåck 1:5 för fördelning av plankostnader.Kommunens intention är att tillskapabostäder
inom området.

Exploatören anlitar planarkitektsom i nära samarbetemed Exploatören och Kommunen
utformar detaljplaneförslag.
Det är parternas avsikt att bedrivaplanarbetetskyndsamt.
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annonseringar, utskickmm. Kommunen fakturerar uppkomna lcostnader en gång per månad
enligt självkostnadsprincipen. Plankonsttlt skall anlitas och samråd mellan parterna skall ske
innan extern konsult eller arkitektanlitas.

Skulleplanarbetetavbrytas skall Exploatören betala de kostnader som upparbetats till och
med avbrottet.

Exploatören har inte rätt att rikta ersättningsa11språl<mot Kommunen om planarbetetavbryts
eller ändringar görs Llndöl' planarbetetsgång.

6. Grundkarta
När avtalet godkänts påbörjar Iiommttnen arbetetmed att ta fram ny gmndkarta för
planområdet. Grundkartan bekostas av Exploatören.

7. Markfrågor
Utbyggnad av bostadsområdet regleras i exploateringsavtalet.
Exploatören svarar för och bekostarutbyggnad av gator, belysning,lekplatser, övriga
allmämia platser i och i anslutning till exploateringsområdet.

8. Huvudmannaskap
Kommunenkommer inte att vara httvudman for allmän platsmarki detaljplanen.

9. Gemensamhetsanläggningal*
I samband med utbyggnaden av området skall gemensamhetsanläggningarför VA, vägar,
parkeringar,park-och naturmark111.111. bildasinom planområdet. Standard och kapacitet på
dessa anläggningarkommer att bestämmasunder planarbetet.

10. Vatten och avlopp
Området skall anslutas tillkommunaltVA. Anslutningsavgift för vatten och avlopp erläggs i
enlighet med kommunfullmälctigesbeslut. Anslutningspuitlçtanvisas av Leva i LysekilAB.
Utbyggnad av VA-ledningar i och i anslutningtillexploateringsområdetsker i Exploatörens
regi.

ll. Bostäder
Bostäder i området skall ha sådan standard och storlek att helårsboende möjliggörs.
Uppvärmning får inte ske med direktverkandeel.

12. Övriga exploateringskostnadel'
Exploatören svarar for de kostnader som är förknippademed inhämtandet av övriga tillstånd
och utredningar som behövs för att genomföra exploateringen.
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13. Säkerhet
I det exploateringsavtalsom lcommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen skall
exploatören ställa erforderlig säkerhet. Säkerhetens typ och storlek kommer att regleras i
exploateringsavtalet.

14. Övriga villkor
Exploatören äger ej rätt till ersättning från Kommunen om exploateringeninte genomförs.
överlåter Exploatören sin del av planområdet till ny ägare, skall överlåtelsen godkännas av
lcommunen för att detta ramavtal skall fortsätta gälla.
Tvistpå grund av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

15. Avtaletsgiltighet
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktigei
Lysekilslcommun.

Alt/taletirpphör* att gälla om detaljplanearbetetavbryts eller om detaljplanen inte antas av
lconnnunñillmälctige senast 31 december2014 genom beslutsom vinner laga kraft.

Exploatören får ej överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridiskperson utan Rlonnnunens
skriftligamedgivande.

Detta avtal har upprättats i två likalydaxideexemplarvarav parterna tagit var sitt.
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 Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Lena Fischer
Kommunchef

  




