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PLANKOSTNADSAVTAL

Upprättande av Detaljplan för Utsiktsberget,Skafö-Fiskebäck1:6 m.fI. Skaftö
Lysekils kommun

 
Dnr LKS 09-397-214

Mellan Lysekilskommun, kommunstyrelsengenom samhällsbyggnadsförvaltning-
en, nedan kalladkommunenoch PEAB SverigeAB nedan kalladexploatören,
träffas följandeplankostnadsavtal.

1 § Parter

LYSEKILSKOMMUN:
Kommunstyrelsengenom samhällsbyggnadsförvaltningen
453 80 Lysekil
Tel: 0523-61 30 00
Fax: 0523-61 33 47
Organisationsnummer: 212000-1389
EXPLOATÖR:
PEAB Sverige AB
Region Bostad-Projektutveckling
Edingsvägen 2

451 52 Uddevalla
Organisationsnummer: 556099-9202

2 § Bakgrund och syfte

Kommunfullmäktigebeslutade2011-10-27 att anta anbudet från Peab med medfö-
rande försäljning av markför ovanstående område. Ett ramavtal om planläggning
av markenLipprättades mellan exploatören och kommunen 2012. Syftet med plan-
arbetet är att pröva möjlighetenatt bygga i huvudsak bostäder.

Detta avtal syftar tillatt ange villkorenför hur planarbetetskall bedrivas,arbetets
organisation och kostnadsansvar.



3 § Planavgränsning

Planläggningenskall i princip omfatta det område som avgränsats med svart linje
på bifogadkarta. Under planarbetetsgång kan kommunenbeslutaom ändringarav

planområdet.

4 § Organisation och ansvarsfördelning

Detaljplanenskall upprättas enligt kommunens riktlinjeroch i samråd med exploa-
tören.

Detaljplanenhandläggs med normalt planförfarande.Program tilldetaljplan har ti-

digare upprättats av kommunen.

Exploatören anlitar plankonsultsom yrkesmässigtarbetarmed fysisk planeringoch

ska godkännas av kommunen. Konsultens arbete ska bedrivasså att samhällsbygg-
nadsförvaltningenges möjlighettillerforderlig insyn och ledning av arbetet.

Kommunenavgör vilkautredningar som är nödvändiga för planprövningen och an-

svar för beställningav dessa sker i överenskommelsemellan kommunen och plan-
konsulten. Plankonsultenär kommunenskontaktperson och samordnar övriga kon-

sulters arbete.

Plankonsultensansvar:

Upprätta plankarta, Planbeskrivningmed genomförandebeskrivning,behovav mil-

jöbedömningsamt eventuellt andra handlingarsom kan vara relevanta i planarbe-
tet.

Samhällsbyggnadsförvaliningensansvar:

Upprättar grundkarta samt ansvarar för ledning, administrationoch handläggning
av detaljplanensamt beställerfastighetsförteckning. Förvaltningen upprättar sam-

rådsredogörelse och granskningsutlåtande.

5 § Ersättning

Exploatören ersätter kommunenför dess kostnader i sambandmed planarbetet.
I kommandeplanarbetefaktureras ni enligt kommunens självkostnadsprincipför

nedlagt arbete och nedlagdakostnader såsom fastighetsförteclming,annonsering,
grundkarta, plantryck m.m. Faktureringsker månadsvis.

Om ersättningen inte sker vid angiven tidpunktskall dröjsmålsräntaenligt 6 § Rän-

telagen utgå från förfallodagen och fram tilldess ersättning sker.

Kostnader för konsultarbete, inklusivenödvändigautredningar,betalasav exploatö-
ren direkt tillanlitadkonsult.

6 § Planavgift mm

Vid bygglovprövningenkommer inte planavgiftatt tas ut. Övriga avgifter i samband
med bygglovkommer att debiteras enligt den av kommunfullmäktigefastställda
taxan.



 

7 § Avbrytandeav planarbetet

Planarbetetfår på exploatörens eller kommunensbegäran avbrytas. Exploatören er-sätter kommunen för upparbetadekostnader för tiden fram tillavbrytandet. Exploa-tören har inte rätt tillersättning från kommunen om planarbetetavbryts.
8 § Överklagandem.m.

Kommunenkan inte garantera antagande av ny detaljplan och exploatören är med-
veten om att beslutom att anta detaljplanenmeddelas av kommunfullmäktige.Detta avtal innebär inte något ställningstagandetillplanens innehåll.Exploatörenstår risken att detaljplanen inte kan antas eller Vinner laga kraft t.ex. på grund avsynpunkter från sakägare, länsstyrelsen eller andra myndigheter.
Om kommunfullmäktigebeslutaratt inte anta detaljplaneneller om detaljplanenändras eller upphävs efter överklagandeär kommunen inte skyldigatt ersätta ex-ploatören för utredningskostnadereller andra kostnader med anledning av detta av-tal.

9 § Tvist

Tvist rörande tolkningenav detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

10 § Villkor

Detta avtal gäller fram tillden tidpunktdå en detaljplan har behandlagtsi kommun-fullmäktige och kommunenskostnader för planarbetettillfullo erlagts eller tilldentidigare tidpunktdå det efter kommunensbeslutblivit klarlagtatt detaljplanen intekommer att antas.

11 § Överlåtelse av avtalet

Detta avtal får inte utan kommunensskriftligamedgivande överlåtaspå någon an-
nan.

12 § Övrigt
Avtalethar upprättats i två likalydandeexemplarav vilkaparterna tagit var sitt.

FÖR LYSEKILSKOMMUN FÖR EXPLOATÖREN
Samhällsbyggnadsförvaltningen PEAB SverigeAB

2013- gg ,gig

Susanne Kristensson
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