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Markanvisningsavtal Norrängen -  kommentarer

Generellt om avtalskonstruktionen

Markanvisningsavtal kan tecknas  i olika skeden  av  exploateringsprocessen  och
det finns fördelar och nackdelar med de olika varianterna. När detaljplan redan
finns framtagen är de flesta förutsättningar klarlagda vilket minskar risken för
diskussioner och tvister om t.ex. förväntade byggrätter, fördyringar, avgränsningar
mellan kvarter och allmän plats etc.  I  vissa fall vill kommunen ha med sig
byggherren i tidigt skede för att exempelvis ta del av marknadskännedom om typ
av bebyggelse eller för att skräddarsy en plan för ett projekt som byggherren
lämnat förslag om. Det finns inte några formella formkrav för hur ett
markanvisningsavtal ska" utformas.

Det huvudsakliga syftet med en markanvisning/markanvisningsavtal är för
kommunens del att hitta en byggherre som har rätt kompetens och förmåga att
genomföra ett projekt på det sätt som kommunen avser utifrån i förväg bestämda
kriterier. För byggherrens del är det Viktigaste att på viss tid få exklusivitet att
förvärva aktuellt markområde för att Våga lägga ned kostnader på skisser och
utredningar. Förfarandet bör i bästa fall grundas på ömsesidigt förtroende och
samarbete. Det viktigaste i tidigt skede är att grovt fördela ansvar och kostnader
mellan kommun och exploatör, beskriva vad som ska uppnås för att parterna ska
fullfölja med skarpt köp samt vad som annars händer. Viktigt med möjlighet att
kunna avbryta utan krav på ersättning.

I  detta fall är det ganska tidigt i planprocessen. Avtalet är för att vara ett
markanvisningsavtal omfattande och detaljerat till sin utformning. Kan övervägas
att flytta delar av innehållet till senare överenskommelse om exploatering och
överlåtelse. En risk med att skriva väldigt mycket i tidigt skede kan vara att
förutsättningarna ändras under planeringstiden fram till tidpunkten för försäljning
och då är parterna mindre flexibla vid fortsatt förhandling —— kan bli risk för
låsning.  Å  andra sidan kan det vara en fördel att tidigt klarlägga sådant som redan
är känt och som inte kommer att ändras.

Nedan följer en del kommentarer till de olika paragraferna.

§  1  Markanvisning

Överenskommelse om exploatering och köp för första etappen ska tecknas före
detaljplanen går för antagande. Det är en fördel att bindande köpekontrakt enligt
jordabalken tecknas först senare i processen. Detta för att undvika att marken är
såld och läst ifall byggherren inte kommer framåt. Bra att projektet är tänkt att
delas upp i flera försäljningsetapper, då minskar risken för låsning.

Finns en begränsning att avtalet får förlängas max 1 år. Kan vara onödigt om
parterna skulle vara överens om annat ifall situationen uppstår. Viktigast att det
går att avbryta om byggherren är inaktiv eller Visar sig ej kapabel att driva
projektet.
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§ 2  Avsiktsförklaring/mål

Bra att tydliggöra gemensamma mål med t.ex. ca 160 lgh, men viktigt då att
byggherren är införstådd med att kommunen inte kan garantera någon specifik
volym av byggrätter innan detaljplaneprocessen har haft sin gång.

Står att kommunen ska utföra och bekosta sanering. Mycket viktigt att senare
tydliggöra vad som omfattas och vad som ev. inte ska inräknas.

Syftet med de två sista punkterna? Inga sanktioner, endast Viljeinriktning?
Byggtakt styrs ändå av t.ex. marknadsförutsättningar. ’

§ 5  Markföroreningar, schakt m.m.

Bra med beskrivning av gränsdragning mellan kommunens och byggherrens
ansvar. § 5 och § ll reglerar dock delvis samma frågor och det blir lite svårläst,
även om den ena punkten handlar om teknik och den andra om ekonomi.

Avtalet utgår från att kommunen ska utföra arbeten och schakta ner till ca 50 om
under bottenvåningsnivå. Enligt avtalsupplägget sker arbeten efter att marken
redan är såld (men ej tillträdd) vilket skulle kunna medför risk för diskussioner
om skicket på det överlåtna området. Måste beskrivas noggrant i

överenskommelse om överlåtelse.

Ett alternativ kan vara att saneringen utförs av byggherren i samband med

ordinarie schaktarbeten men att kommunen står för kostnaden inkl. milj ökontroll.

Om man inte vet exakt hur saneringen ska gå till eller i vilken omfattning kan man

spara detta till kommande genomförandeavtal/överenskommelse om exploatering
och bara beskriva kostnadsfördelningen i markanvisningsavtalet.

§  6  Dagvatten

Hela punkten skulle i princip kunna flyttas till senare överenskommelse då det
handlar om detaljer i genomförandet.  '

§  7  Ledningar  m.m.

Hela punkten skulle i princip kunna flyttas till senare överenskommelse då det
handlar om detalj er i genomförandet.

§  9  Utredningskostnader  m.m.

Bra gränsdragning. Dock står det att framtagande av detaljplanen ska bekostas av
kommunen, medan det senare i avtalet står att byggherren ska betala planavgift.
Där finns en motsättning, eller i alla fall en otydlighet som kan missuppfattas av
motparten. Det är vanligt förekommande att kommuner på egen mark bekostar
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detaljplanen (utan att ta ut planavgift) och finansierar plankostnaderna via
exploateringsproj ektet och markförsäljningen.

§ 1  0  Tidplan

Fyller  inte så stor funktion. Bara en gemensam ambition som inte någon av
parterna kan styra över till fullo.

§  11  Bygg och anläggningskostnader

Lite spretig och svårläst punkt med syfte att fördela kostnadsansvaret. Här
återkommer detaljerad beskrivning om provtagning och hantering av förorenade
massor tillsammans med andra punkter som även dessa i Vissa fall står i andra
delar av avtalet.

Skrivningen om att kommunen svarar för merkostnader för transport och deponi
av ”massor med halter som medför att de inte kan användas antingen inom
området eller inom andra områden” kan medföra stora extra kostnader för deponi
(eller diskussioner om vad som kan eller inte kan användas inom området). T.ex.
kan finnas en problematik kring lätt förorenade lermassor som för närvarande är
väldigt dyra att deponera. Dock, svårt att helt gardera för detta om kommunen ska
sälja ”ren” mark. Så länge det inte blir nedgrävda källargarage (inte troligt) blir
det kanske inte heller så mycket schakt.

§  12 Hävningsrätt

Väldigt omfattande skrivningar — egentligen borde räcka att hänvisa till vad som
gäller i de antagna riktlinjerna för markanvisningar.

Mest förekommande är annars att kommun och byggherre går in i samarbetet och
tar sina egna kostnader, samt utredningskostnader enligt fördelning. Kommer man
inte överens om nästa steg med köp (egentligen oavsett anledning) så avbryter
man utan ersättningskrav. Kommunen bör också ha ensidig rätt att avbryta om
byggherren inte levererar det som förväntas.

§  13 Marköverlåtelse

Generellt Väldigt svårläst och omfattande punkt.

Metod för värdering/prissättning av småhustomtema är väldigt komplicerad.
Prissättning per fastighetsarea för t.ex. radhustomter är i mitt tycke inte det bästa
alternativet. Värdet ligger i byggrätten som sådan, inte hur stor tomten är. Det är
mer vedertaget att värdera styckvis i kr/tomt (eller småhusenhet vid BRF) och i så
fall ev. justera för extra stora tomter eller för tomter med extra bra eller dåligt läge
i området. I och med detaljplanen inte är färdigställd ger kvm-pris byggherren
incitament att arbeta för att det blir så små tomter som möjligt.

Blir också komplicerat och svårläst med de så kallade schablonavdragen som
kompenserar för tillkommande kostnader. Det mest vedertagna sättet att värdera
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”färdig tomtmark” är exklusive VA, men inklusive gatukostnader, plankostnader
och fastighetsbildning.

Det står att priset ska beräknas på tillträdesdagen (utifrån beviljat bygglov) — vore
att föredra med slutgiltig köpeskilling i redan i kontraktet och inte bara grunderna
för beräkning. Risk för diskussioner. Inte ett problem om man avvaktar med
bindande köpeavtal tills fastighetsbildning och bygglov är klart (eller nära klart).

Väldigt omfattande specifikation över byggherrens åtaganden, varav en del nämns
på annan plats i avtalet. Kostnader för byggsamordnare känns tveksamt att belasta
byggherre med? Konstnärlig utsmyckning bör preciseras närmare i nästa
avtalsskede.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är avtalet mycket omfattande och detaljerat för ett
markanvisningsavtal i relativt tidigt skede — stora delar skulle kunna hanteras i
senare bindande kontrakt. Det finns risk för ändrade omständigheter som gör att
skrivningar kan behöva ändras. Inget problem om man är överens, men att skriva
”för mycket” i tidigt skede kan skapa oönskade låsningar om man behöver
omförhandla. Detalj eringsgraden motiveras med att detaljplanen i relativt hög
grad är knuten till den aktuella byggherren och att det då blir viktigt att klargöra
förutsättningarna. Att koppla framtagande av detaljplaner till en specifik
byggherre kan i sig ha nackdelar och risker ifall byggherren inte förmår att
genomföra projektet. Fördelen kan dock vara att få tidig input från en"
marknadsaktör om vad som ”funkar” eller inte.

Noteras bör att ovanstående kommentarer skrivits utan större kännedom om Sala
kommuns arbetssätt, det aktuella projektet eller vilka förhandlingar och
diskussioner som legat till grund för avtalet. Kommentarerna ska inte betraktas
som en sanning eller heltäckande. Markanvisnings- och exploateringsprocessen
kan bedrivas på många olika sätt och är i sig inte särskilt hårt styrt via lagstiftning.
En hel del av det som regleras i avtalen är av civilrättslig karaktär som kan bli
föremål för diskussion eller tvist om parterna blir oeniga om någon skrivning.
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