
1/22 

ÖVERENSKOMMELSE OM EXPLOATERING MED 
ÖVERLÅTELSE AV MARK INOM SILVERVALLEN 
(”detta avtal”). 

Parter; 

Sala kommun genom dess kommunstyrelse 
org.nr 212000-2098  
Samhällsbyggnadskontoret: exploatering 
Box 304 
733 25 Sala,  
nedan kallad Kommunen 

ByggConstruct Uppsala AB 
org.nr 556493-1318 
Libro Ringväg 34 
752 28 Uppsala, 
nedan kallad Bolaget 

Undertecknade är överens om följande: 

§ 1 Exploateringsområdet

Del av fastigheten Kristina 4:11 i Sala kommun om cirka 6 368 kvm, markerad med röd 
skraffering på detaljplanekarta nedan (se även bilaga 1), nedan kallat (”Området”). 
Etapp anges med siffra. Bolaget är medvetet om att Etapp 2 inte omfattar den mark 
om ca 2,4 kvm som är belägen inom fastigheten Kristina 4:256. 
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§ 2 Bakgrund och syfte 

Syftet med detta avtal är att ge Bolaget rätt att under vissa villkor förvärva Området. I 
detta avtal fastställs riktlinjer och förutsättningarna för den fortsatta exploateringen 
som Bolaget ska genomföra inom Området. 
 
§ 3 Detaljplan 

Gällande detaljplan för del av östra kvarteren och silvervallen (plan 4049, akt 1981-
P344), nedan benämnd (”Detaljplanen”), finns i bilaga 2-3. 
 
§ 4 Grundförutsättning för detta avtal 

Bolaget förbinder sig att vid exploateringen tillämpa vad som anges i bilaga 2-3 och 
bilaga 6-15. Riktlinjer för markanvisning, se bilaga 16, kan komma att användas av 
kommunen vid avtalstolkning av detta avtal. 
 
§ 5 Marköverlåtelse 

Den preliminära bruttoarean (BTA) för Området enligt Bolagets illustrationsskiss, bilaga 
7, uppgår till ca 6 894 kvm. 
 
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta de inom Området blivande 
fastigheterna. 
 
Marköverlåtelse av Området sker i två (2) etapper enligt § 24. 
 
Om Kommunen köper fastigheten Sala Kristina 4:256 (den fastighet inom Detaljplanen 
som MAX äger, den s.k. MAX-tomten) före år 2025-07-01 så har Bolaget option på ett 
särskilt avtal som detta avtal vad gäller kvartersmarken inom Etapp 4 med villkor och 
markpris enligt vad Kommunen vid tidpunkten för det avtalets tecknande bestämmer. I 
bilaga 15 framgår var Etapp 4 är belägen. 
 
Vid beräkning av bruttoarea (BTA) används SIS-standarden, d.v.s. begreppet ljus BTA 
används ej. 
 
Köpeskillingen, nedan benämnd Köpeskillingen, beräknas på följande värden: 
1 133 kr/kvm bruttoarea (BTA) för flerbostadshus oavsett upplåtelseform, 
1 733 kr/kvm bruttoarea (BTA) för kommersiella lokaler eller liknande oavsett 
upplåtelseform, 
2 277 kr/kvm fastighetsarea för fristående och sammanbyggda stadsvillor oavsett 
upplåtelseform, 
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1 750 kr/kvm fastighetsarea för radhus oavsett upplåtelseform och 
1 403 kr/kvm fastighetsarea för kedjehus/parhus oavsett upplåtelseform. 
 
Preliminär bruttoarea (BTA) flerbostadshus: 
Etapp 1: 5 020 kvm 
Etapp 2: 1 874 kvm 
Totalt: 6 894 kvm 
 
Preliminär köpeskilling: 
Etapp 1: 5 687 660 kr 
Etapp 2: 2 123 242 kr 
Totalt: 7 810 902 kr 
 
Den preliminära köpeskillingen har beräknats på grundval av de uppgifter som Bolaget 
lämnat till Kommunen i samband med upprättande av detta avtal. I och med att 
Bolaget undertecknar detta avtal bekräftar Bolaget att bruttoarean som anges i detta 
avtal som Preliminär bruttoarea (BTA) flerbostadshus (totalt 6 894 kvm) är densamma 
som bruttoarean i inlämnat förslag men att bruttoarean i detta avtal inkluderar ett 
ytterligare bostadshus som följd av att Etapp 2 genom detta avtal utökats jämfört med 
det förslag som Bolaget inlämnat. Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen. 
 
Köpeskillingen inkluderar kostnad för sanering, uppfyllnad, grovutjämning, anslutning 
till va, elanslutning och planavgift. Med anledning av att Bolaget vid utformning av 
grovschakt- och markuppfyllnadsplanen tillsammans med Kommunen kommer att få 
en i stort sett skräddarsydd marknivå inom Området så medger Bolaget att i gengäld 
betala hela fastighetsbildningskostnaden. 
 
Under givna villkor överlåter Kommunen Området med äganderätt till Bolaget. 
 
Detta avtal fullföljs genom tecknande av köpebrev, nedan benämnt Köpebrevet, när 
villkoren i § 7 uppfyllts för respektive etapp. 
 
Etapp 1 ska tillträdas senast två år efter det att detta avtal undertecknats. Om tillträde 
inte sker av Etapp 1 enligt den tid som angivits i detta avtal upphör rätten att enligt 
detta avtal fullfölja köpet av Etapp 2. Bolaget förlorar då också optionen att teckna 
Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för Etapp 4. 
 
Etapp 2 ska tillträdas senast sex (6) månader efter det att slutbesked för alla byggnader 
utfärdats inom Etapp 1. 
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Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för Etapp 4 enligt 
optionen i detta avtal ska träffas tidigast när slutbesked utfärdats för alla byggnader 
inom Etapp 2 och senast sex (6) månader efter det att slutbesked utfärdats för alla 
byggnader inom Etapp 2. Om en sådan överenskommelse inte har träffats mellan 
Parterna inom angivet tidsintervall upphör optionen att gälla. 
 
På tillträdesdagen för respektive etapp betalas köpeskilling med ett belopp som 
motsvarar värdet baserat på hur köpeskillingen enligt detta avtal ska beräknas samt att 
Köpebrev upprättas som kvittens på betalningen. Vid beräkning av köpeskillingen för 
den etapp som ska tillträdas enligt detta avtal så ska uppgifter från fastighetsregistret 
om för etappen bildade fastigheter ersätta de motsvarande preliminära uppgifterna 
som står i detta avtal. På samma sätt ska uppgifter från det bygglov som vunnit laga 
kraft för den etapp som ska tillträdas enligt detta avtal ersätta de motsvarande 
preliminära uppgifterna som står i detta avtal. Köpebrevet ska inte tas upp politiskt 
utan är enbart ett fullgörande enligt detta avtal. 
 
Området överlåts i befintligt skick och i övrigt i enlighet med beslutade riktlinjer för 
markanvisningar, se bilaga 16.  
 
Kommunen är medveten om att Köpebrev kan komma att tecknas direkt med för 
ändamålet bildad bostadsrättsförening eller blivande fastighetsägare. Vid annan 
köpare krävs godkännande av Kommunen. 
 
§ 6 Ersättningar, avgifter, utgifter och kostnader 

Kommunen ska svara för: 
a) Kostnader avseende gator och andra allmänna anläggningar, 
b) övriga allmänna anläggningar, 
c) kostnader avseende flytt av befintliga ledningar eller andra 

anläggningar inom Området, 
d) Arkeologiska undersökningar som kan krävas i samband med 

kommande exploatering, 
e) Marksaneringskostnader inför upplåtelsen av Området, 
f) Uppfyllning och grovutjämning av Området. 
g) Anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt 

gällande va-taxa, 
h) Anslutningsavgift för el, 
i) Planavgift som kommer att tas ut av Bolaget i samband med 

bygglovavgift, 
 
Bolaget ska utöver priset på Området svara för: 
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a) samtliga kostnader som är förenade med projektering och bygg- och 
anläggningsåtgärder på kvartersmark inom Området, inklusive bl.a. 
sprängnings- och schaktningsarbeten, anslutning till omgivande allmän 
platsmark och övriga kvarter, 

b) kostnader för ytterligare utredningar och undersökningar, än de som 
Kommunen redan har tillgång till, som kan krävas i samband med 
exploateringen av Området, 

c) kostnader för eventuella ytterligare geotekniska undersökningar samt 
övriga undersökningar som kan krävas i samband med exploateringen 
av Området, 

d) kostnader avseende en byggsamordnare för projektering, 
genomförande och uppföljning, dock tillsammans med övriga 
byggherrar inom Detaljplanen (se § 16), 

e) kostnader som Bolaget ska betala enligt detta avtal som t.ex. anges i § 
9, § 11, § 19, § 28, § 30 och § 32, 

f) kostnader för fastighetsbildning, bildande av 
gemensamhetsanläggningar och servitut, 

g) kostnader i samband med inskrivning och lagfart, 
h) Pantsättnings-, expeditions- och uppläggningskostnader för 

upptagande av nya lån, 
i) bygglovsavgifter, 
j) anläggningsavgift för fjärrvärme, bredband och annan teknisk 

försörjning eller motsvarande, 
k) kostnader för detaljmätning och lägeskontroller samt att leverera 

inmätningar till Kommunen (Kart- och Mätenheten) för uppdatering 
av primärkartan enligt § 35, 

l) kostnader avseende konstnärlig utsmyckning på kvartersmark, 
m) kostnader avseende grundläggningsförhållanden inom Området, 
n) Kostnad för nybyggnadskarta, 
o) Kostnad för värdeintyg, 
p) Kostnader för sådant som enligt detta avtal inte uttryckligen framgår 

att Kommunen ska bekosta. 
 
Vardera parten står sina egna kostnader för deltagande på projektsamordningsmöten 
(se § 28) och kommunikationsmöten (se § 30). 
 
Om Bolaget får faktura på kostnad som Kommunen ska svara för enligt detta avtal så 
äger Bolaget rätt att fakturera samma belopp till Kommunen under förutsättning att 
kopia av den faktura som Bolaget ska betala bifogas som bilaga till Bolagets faktura till 
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Kommunen. Fakturering sker på de verkliga beloppen utan vare sig påslag, debitering 
för arbetstid eller några andra tillägg. 
 
Om Bolaget eller av Bolaget anlitad entreprenör/konsult har sönder, förstör eller 
annars skadar allmänna anläggningar som är befintliga eller under pågående 
byggnation återställer Kommunen de allmänna anläggningarna. Bolaget ska dock 
bekosta återställandet och ska därför faktureras kostnaderna. 
 
§ 7 Tillträde 

Bolaget tillträder aktuell etapp inom Området när villkoren enligt nedan är uppfyllda: 
 

− Bygglov för aktuell etapp har vunnit laga kraft. 
− Bindande avrop har skett hos Kommunen (Samhällsbyggnadskontoret: 

exploatering) för byggande i enlighet med detta avtal senast två veckor efter 
det att bygglov vunnit laga kraft. Syftet med detta villkor är att Bolaget genom 
att avropa byggnationen förbinder sig att uppföra den bebyggelse som 
omfattas av bygglovet. 

− Fastighetsbildning har vunnit laga kraft och registreras i fastighetsregistret. 
− Området sanerats och fyllts upp. 
− Gator har byggts färdigt i den mening att de kan användas som arbetsgata till 

den etapp som ska byggas. 
− Köpeskilling erlagts och köpebrev utfärdats. 

 
Kommunen ska på tillträdesdagen till Bolaget överlämna de handlingar rörande 
Området som är i Kommunens ägo och som bör tillkomma Bolaget i egenskap av ägare 
till Området. 
 
§ 8 Betalning m.m. 

Kommunen ska när villkoren enligt § 7 är uppfyllda skicka faktura till Bolaget avseende 
köpeskilling för den etapp som ska tillträdas. När fakturan är betald utfärdar 
Kommunen köpebrev. 
 
§ 9 Avkastning m.m. 

Utgifter, t.ex. skatter, räntor och andra kostnader, för Området, som belöper på tiden 
före tillträdesdagen, ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. 
Motsvarande fördelning gäller inkomster av Området. Parterna skickar faktura på de 
verkliga beloppen utan vare sig påslag, debitering för arbetstid eller några andra tillägg. 
 
§ 10 Penninginteckningar, nyttjanderätter m.m. 



 
SALA KOMMUN 7/22 

Kommunen garanterar att Området på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter eller annan rätt som utan inskrivning 
kan göras gällande mot varje ägare av Området, se bilaga 4. De tre lasträttigheter som 
belastar Kristina 4:11 enligt bilagan är inte belägna inom Området. 
 
§ 11 Områdets skick m.m. 

Bolaget, som har besiktigat Området, förklarar sig härmed godta Områdets skick och 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och 
brister i Området. Beträffande markföroreningar se § 32 och § 34. 
 
Bolaget är medvetet om att Området kan innehålla lämningar från tidigare 
verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolaget tar på sig ansvaret för att 
utan ersättning avlägsna dessa anläggningar. 
 
§ 12 Fastighetsbildning 

Kommunen ska ansöka om sådana fastighetsbildningsåtgärder som krävs för 
genomförande av marköverlåtelsen enligt § 5. Genom undertecknandet av detta avtal 
biträder Bolaget ansökan om fastighetsbildning vilket bl.a. medför att Bolaget tar på sig 
att bekosta fastighetsbildningen. Bolaget kan komplettera denna ansökan om det finns 
behov av ändring eller tillägg jämfört med den ansökan som Kommunen skickar in till 
Lantmäteriet. 
 
Parterna är skyldiga att tåla de mindre justeringar av Områdets areal, gränser, 
rättigheter m.m. som fastighetsbildningsmyndigheten eller efterföljande instanser 
anser nödvändiga. 
 
§ 13 Ledningsrätter 

Bolaget är skyldigt att utan ersättning lämna plats för försörjningsledningar inom 
Området. Ledningar och mätanordningar ska även kunna dras in, anordnas och 
bibehållas inom varje inom Området belägen byggnads ekonomiutrymmen. 
 
Sala-Heby Energi AB kan komma ansöka om ledningsrätt för försörjningsledningar 
avseende fjärrvärme. Området kan därmed komma att belastas med ledningsrätt 
avseende försörjningsledningar för fjärrvärme. Ledningsrätten ger Sala-Heby Energi AB 
rätt att för all framtid dra in, installera och bibehålla dessa anläggningar. 
 
För omläggning, reparation och underhåll ska ledningsägaren, eller av denne anlitade 
personer, lämnas fritt tillträde till Området, under förutsättning att ledningsägaren åtar 
sig att i möjligaste mån återställa berörd mark och byggnad i ursprungligt skick. 
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§ 14 Nyttjande av Området före Tillträdesdagen 

Fram till dess att Området tillträtts av Bolaget, äger Bolaget rätt att nyttja Området för 
att vidta förberedande och preliminära åtgärder för byggnation, under förutsättning att 
sådana åtgärder är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900) och att Bolaget har 
inhämtat Kommunens (Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) skriftliga samtycke 
eller att det lämnats medgivande enligt detta avtal. 
 
§ 15 Bygglov 

Vad avser den byggnation som Bolaget ska uppföra inom Området ska Bolaget ha sökt 
och beviljats bygglov samt erhållit startbesked från Kommunens bygglovsenhet innan 
byggnationen påbörjas. 
 
Innan Bolaget ansöker om bygglov, ska handlingarna underställas och godkännas av 
Kommunen (Samhällsbyggnadskontoret: exploatering). Överensstämmer handlingarna 
med vad som avtalats ska sådant godkännande lämnas inom två veckor. 
 
Bindande avrop för respektive etapp ska ske hos Kommunen 
(Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) för byggande i enlighet med detta avtal 
senast två veckor efter det att bygglov vunnit laga kraft. 
 
§ 16 Anläggningar och bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget bekostar och ansvarar för utbyggnad av all bebyggelse och samtliga 
anläggningar inom Området, inklusive projektering, byggsamordning, bygglovavgifter 
m.m. samt samtliga åtgärder som krävs för anpassning mot angränsande kvartersmark 
och allmän platsmark. 
 
Innan byggnation påbörjas inom Området ska Bolaget kalla representanter för 
Kommunen (Samhällstekniska enheten), till syn av till Området anslutande kommunal 
mark samt till Området anslutande kvartersmark. 
 
Bolaget förbinder sig att genomföra exploatering inom Området i enlighet med 
Detaljplanen och detta avtal. Bolaget åtar sig såsom ankarbyggherre 
samordningsansvar och arbetsmiljöansvar bas-U. Samordningsansvaret innefattar även 
att skicka lämpliga underlag till byggherrarna inom intilliggande etapp som redovisar 
byggnadernas utformning, färg och materialval. 
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Alla byggnader och anläggningar ska utföras i enlighet med de bestämmelser och 
intentioner som föreskrivs i Detaljplanen. Parterna förbinder sig också att följa vad som 
i övrigt föreskrivs angående utförandet i detta avtal. 
 
Bolaget ska verka för att alla byggrätter inom Området, eller de som specificerats i 
detta avtal och i bilaga 7-11, bebyggs enligt gällande Detaljplan. 
 
Bolaget bekostar kompletterande utredningar om detta krävs för bygglov- eller 
startbesked. 
 
§ 17 Ledningar 

Inom Området finns idag ledningar för bredband och el. Ledningsägare ansvarar för 
och bekostar omläggning av dessa ledningar. Bolaget är införstått med att 
ledningsomläggningen innebär att ledningar/ledningsrester tagna ur drift kan ligga kvar 
inom Området. Bolaget tar på sig ansvaret för att om så krävs för genomförandet av 
exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa ledningar/ledningsrester. 
 
Bolaget är införstått med att ledningsägare måste omlägga ovannämnda ledningar 
innan Bolaget kan påbörja sin byggnation. 
 
Befintliga ledningar invid fastighetsgräns till Området ska beaktas vid Bolagets 
byggverksamhet. Bolaget måste iaktta försiktighet vid genomförande av byggnation 
och schaktarbeten i närheten av ledningar i drift. Bolaget ska ta kontakt med 
respektive ledningsbolag för planering av dessa arbeten. 
 
Anläggningar för dagvatten och infiltration som Bolaget ansvarar för ska planeras och 
utföras med hänsyn till befintliga ledningar invid fastighetsgräns till Området. Bolaget 
ska ta kontakt med ledningsbolagen för planering av dessa arbeten. 
 
§ 18 Befintlig vegetation och mark 

Allmän platsmark 
Bolaget ansvarar för att träd, annan vegetation och berg på allmän platsmark intill 
Området inte skadas under den tid exploateringen genomförs, se bilaga 14. Vid 
överträdelse eller skada ska Bolaget utge vite. Bolaget ska skydda träd och vegetation 
på ett betryggande sätt genom att avgränsa Området på lämpligt sätt. Bolaget ansvarar 
för att Bolaget, eller något företag som Bolaget anlitar, inte på något sätt nyttjar denna 
mark utan skriftligt tillstånd från Kommunen. 
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Vid annan skada ansvarar Bolaget för att reparera skadan, eller för att bekosta 
Kommunens reparation av skadan. Om Bolaget nyttjar allmän platsmark intill Området 
utan tillstånd tillämpas § 26. 
 
§ 19 Dagvatten 

I ansökan om bygglov ska Bolaget redovisa hur dagvatten ska hanteras inom Området. 
Utredning av dagvattenhanteringen i bygglovsprocessen ska utföras i samråd med Sala 
kommun (Samhällstekniska enheten), se bilaga 14. Dagvattenlösningen ska i sin helhet 
bekostas av Bolaget. 
 
§ 20 Fiberanslutning 

Bolaget åtar sig att installera ett fiberfastighetsnät i bebyggelsen. Vidare ska en 
operatörsneutral passiv digital fiberinfrastruktur kunna etableras och anslutas till 
bebyggelsen. 
 
§ 21 Gestaltning 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att 
samordna utformningen av bl.a. fastigheternas gårdar och utformningen av gator ska 
gestaltning i enlighet med arkitektförslag eftersträvas, se bilagorna 12 och 13, nedan 
benämnda (”Arkitektförslaget”). Arkitektförslaget bedöms uppfylla de krav som den 
antagna motionen om klassisk arkitektur i centrala Sala ställer. Arkitektförslaget ska 
utgöra ett för Kommunen och Bolaget gemensamt underlag för projektering, 
bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom och intill Området. 
 
Bolaget förbinder sig att följa Arkitektförslaget vid projektering, upphandling och 
uppförande av bebyggelse inom Området samt att ha kostnadsansvaret för dess 
genomförande. 
 
§ 22 Praktik- och lärlingsplatser 

Bolaget åtar sig att tillhandahålla praktik- och lärlingsplatser under byggnationen. 
 
§ 23 Immateriella rättigheter 

Kommunen har rätt att använda all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 
hänförliga till av Bolaget framtagna och utförda utredningar utan att utge ersättning till 
Bolaget eller till av Bolaget anlitade konsulter eller entreprenörer. Bolaget ska 
gentemot anlitad konsult/arbetstagare göra förbehåll för Kommunens nyttjanderätt till 
framtagna och utförda utredningar. Kommunens rätt att använda sig av framtaget 
material innebär emellertid inte att Kommunen övertar den upphovsrätt och andra 
immateriella rättigheter som Bolaget eller annan kan ha i materialet. 
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§ 24 Utbyggnadsordning, tidplan och etappindelning 

Bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska byggas ut i följande ordning: 
 
Etapp 1 
Etapp 2 
 
Byggnationen av allmän plats kommer att ske enligt framtagen tidplan/skedeplan, se 
bilaga 15.  
 
§ 25 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 

Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 
utbyggnadstiden för andra fastigheter som behöver nyttja anläggningar som ligger 
inom och intill Detaljplanen. Samråd med Kommunen ska ske. 
 
§ 26 Byggytor och byggetablering 

Bolaget äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark utanför Området för 
upplag eller annat ändamål som står i samband med Områdets bebyggande. Sådan 
mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Bolaget 
eller av denne anlitad entreprenör. Byggetablering ska i första hand ske inom Området. 
Skulle Kommunen och Bolaget bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver 
tas i anspråk för byggetablering, ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad 
entreprenör, i god tid före byggstart samråder med Kommunen (Gata/park- enheten) 
om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa 
behövs. Behöver etablering ske på annan kommunägd mark än allmän platsmark ska 
nyttjanderättsavtal skrivas med Kommunen (Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) 
om upplåtelsen. 
 
Allmän plats får inte till någon del tas i anspråk för etablering utan ett beviljat 
polistillstånd enligt ordningslagen. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den med 
Kommunen (Gata/park- enheten) överenskomna etableringsytan. I samband med 
polistillstånd tar Kommunen ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av allmän plats. 
Polistillståndet är förenat med villkor om till exempel städning, avgränsning och 
återställning. 
 
Bolaget ska på egen bekostnad ordna va- och elförsörjning under byggtiden. I de fall 
kommunal mark tas i anspråk utan polistillstånd eller utan nyttjanderättsavtal ska 
Bolaget erlägga vite till Kommunen som utgår med 150 kronor per påbörjad vecka och 
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kvadratmeter som Bolaget eller dess entreprenörer nyttjar mark utanför godkänd 
byggetableringsyta. 
 
I de fall kommunal mark inte städats från bygg- och restmaterial efter det att 
polistillståndet eller nyttjanderättsavtalet upphört har Kommunen rätt att på Bolagets 
bekostnad ombesörja städning och återställande. 
 
I Bolagets åtagande ingår att bekosta och iordningsställa eventuella skador, som 
orsakas av Bolaget eller någon annan för vilken Bolaget ansvarar, som uppstår under 
byggnadstiden på intilliggande gator och parkeringar inklusive gatubelysning. Om 
Bolaget inte fullgör sina åtaganden äger Kommunen rätt att åtgärda brister på allmän 
platsmark på Bolagets bekostnad. 
 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
Området och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 
ordningslagen och eventuell tillkommande med Kommunen med nyttjanderätt avtalad 
etableringsyta. Området och godkänd etableringsyta ska avgränsas med ett stabilt 
minst två meter högt stängsel. Kommunen kan komma att göra en polisanmälan om 
Bolaget eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför 
Området och godkänd byggetableringsyta. Kommunen kan även komma att kräva 
Bolaget på skadestånd enligt skadeståndslagen. 
 
Lämplig plats för bodar och upplag ska tas fram i samråd med Kommunen 
(Samhällsbyggnadskontoret: exploatering). Erforderliga bygglov för bodar och 
upplagsplats under byggnadstiden ska sökas, bekostas och efterföljas av Bolaget. 
 
§ 27 Störningar 

Bolaget ska tillse att utbyggnad av Området sker under normal arbetstid och med 
minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter med 
beaktande av exploateringsarbetenas natur och tillämpliga regler. De riktvärden som 
finns för buller från byggarbetsplatser ska följas enligt vedertagen praxis. 
 
§ 28 Genomförande, samordning och tidplan 

Kommunens och Bolagets arbeten ska samordnas. Bolaget ska tillsammans med 
Kommunen och övriga byggherrar som ska exploatera inom Detaljplanen samt med 
ledningshavare, genom projektsamordningsmöten samarbeta i syfte att åstadkomma 
bästa möjliga anpassning mellan bebyggelserna, såväl vad gäller utformning som 
skapande av eventuella gemensamma lösningar. Bolaget och övriga byggherrar ska 
delta med representant på projektsamordningsmötena utan ersättning. Samordningen 
ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmän platsmark respektive kvartersmark 
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inte krockar. Samordning ska även ske vad gäller projektering och 
upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är 
synkroniserade vad avser läge och höjd. Tidpunkt för upphandling och utförande av 
ovanstående arbeten ska ske i samråd med Bolaget. 
 
Parterna är överens om att det behövs en ständigt aktuell dialog mellan berörda Parter 
och aktörer samt kontinuerlig uppföljning under hela arbetsprocessen fram till och 
med att Området är färdigexploaterat. 
 
Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön inom Området så att de 
boende får en acceptabel kontakt med gator och parker. 
 
§ 29 Teknisk försörjning 

Bolaget förbinder sig att ansluta inom Området belägna fastigheter till det kommunala 
vatten och avloppssystemet i anslutningspunkt som anges på nybyggnadskarta. Bolaget 
förbinder sig även att samtliga bostäder och lokaler som byggs inom Området i och 
med detta avtal ansluts till fjärrvärme. För teknisk försörjning träffar Bolaget 
överenskommelser med respektive ledningsägare om villkor för anslutning. 
 
En station för källsortering kommer att finnas tillgänglig enligt vid varje tillfälle gällande 
avfallsavtal. Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är 
farbara med sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas 
tillräcklig yta i anslutning till avfallsutrymme att vända avfallsfordon. 
 
Bolaget eller av Bolaget anlitade entreprenörer ska se till att avfallshanteringen inom 
Området och övriga upplåtna byggetableringsområden under byggtiden och under 
byggnadernas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning i 
enlighet med för Kommunen vid tidpunkten för byggandet gällande avfallsföreskrifter. 
Avfallsföreskrifter består av föreskrifter, definitioner, sorteringsanvisningar och 
avfallsplan. Placering av sophanteringssystem ska ske enligt APD-plan 
(arbetsplatsdispositionsplan) upprättad av bolaget och i samråd med VafabMiljö 
Kommunalförbund innan bygglovshandlingar lämnas in. 
 
§ 30 Kommunikation, information, marknadsföring 

Bolaget förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 
och byggnadsarbeten, utan kostnad för Kommunen. Skylt, fundament, nödvändiga 
transporter, montage och bygglov betalas av Bolaget. Skyltning ska ange Kommunens 
medverkan i projektet med logotyp och webbadress till projektet (sala.se/silvervallen). 
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Framtaget förslag på skylt ska godkännas av Kommunens kommunikatör innan 
beställning. Skyltning ska finnas på plats senast en vecka innan Bolagets etablering. 
 
Därutöver förbinder sig Bolaget att kontinuerligt informera berörd allmänhet och 
närboende om sin del i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar. 
 
Bolaget ska före exploateringsarbetenas påbörjan meddela Kommunen 
(Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) kontaktuppgifter till den person som under 
exploateringsarbetena ansvarar för information, kommunikation samt 
arbetsmiljöansvar (bas-U). 
 
Kommunen kan komma att kalla Bolaget till gemensamma kommunikationsmöten och 
kommunikationsaktiviteter tillsammans med övriga byggherrar inom Detaljplanen. 
Detta kommunikationsarbete leds och samordnas av Kommunen. Bolaget ska delta 
med representant på kommunikationsmötena. 
 
Åtgärder och kommunikationsaktiviteter som ska genomföras under exploateringen 
och budget för dessa ska bestämmas gemensamt av Kommunen och byggherrarna. 
Exempel på kommunikationsaktiviteter är framtagandet av ett utställningsrum/modell, 
områdesprofilering, marknadsföring av planområdet och illustrationer. 
 
Bolaget ska delta i marknadsföring och den samordnade kommunikationen av hela 
Detaljplanen tillsammans med övriga exploatörer och intressenter. 
 
§ 31 Allmänna anläggningar 

Kommunen ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av anläggningar 
inom allmän platsmark enligt Detaljplanen såvida inte annat framgår av detta avtal. 
 
§ 32 Bygg- och anläggningskostnader m.m. 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 
inom Området. Bolaget ansvarar för och bekostar även projektering och genomförande 
av återställande- och anslutningsarbeten som måste göras både i kvartersmark och i 
allmän platsmark invid Området och som är en följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten inom Området. 
 
Om Bolaget planerar detaljschakt, källare eller andra större byggnadskonstruktioner 
under grovschakt- och markuppfyllnadsplanens nivåer svarar Bolaget för alla kostnader 
förknippade med tillkommande jord- och bergschakt (och bergssågning) och 
avlägsnande av eventuella lämningar. Påträffar Bolaget vid dessa arbeten 
markföroreningar med halter som inte är lämpligt för det ändamål som framgår av 
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Detaljplanen ersätter Kommunen, under förutsättning att Kommunen 
(Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) i förväg godkänt åtgärden, verifierade 
merkostnader för transport och deponi av sådana förorenade massor som inte kan 
återanvändas inom Området. 
 
Bolaget bekostar eventuell hantering och rening av länshållningsvatten.  
 
Kommunen ska svara för erforderliga evakueringar och rivningar inom Området såvida 
inte annat framgår av detta avtal. 
 
Kommunen svarar för nödvändig ledningsomläggning inom Området. 
 
För att möjliggöra färdigställande av kommunala gator och ledningar inom 
Detaljplanen är samordning av Kommunens och byggherrarnas grundläggningsarbete 
respektive utbyggnad av kvarter och gator mycket viktig. Först när näraliggande 
kommunala gator avslutats kan Bolaget börja sina bygg- och anläggningsåtgärder inom 
Området. 
 
Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 
som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors 
hälsa eller miljön. Bolaget svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till 
den nivå som ska kunna användas enligt ändamålet i Detaljplanen. 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 (som Bolaget 
finner det vara möjligt att återanvända överskottsmassor på). Detta ska ske i samråd 
med tillsynsmyndigheten. I de fall efterbehandlingsåtgärder erfordras ersätter 
Kommunen inte i något fall kostnader för hantering och avsättning av massor som kan 
användas enligt ändamålet i Detaljplanen eller massor för vilka det finns 
avsättningsmöjligheter och/eller deponering. 
  
Vill Bolaget nyttja allmän platsmark eller kommunalägd mark för etablering, se vidare 
under § 26. 
 
Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- 
och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande 
kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten inom Området. 
Projektering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i 
samråd med Kommunen och enligt Kommunens standard. Bolaget ska efter projektets 
färdigställande kalla Kommunen till besiktning av återställande- och 
anslutningsarbetena. Bolaget åtar sig även att inom den ca 3 meter breda markremsan 
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mellan Området och gång/cykelbanan längs Väsbygatan utan kostnad för Kommunen 
efterlämna en överbyggnad med trafikklass för gång/cykelbana med ett ytskikt av 
slitlagergrus så att dagvattenavrinning fungerar. 
 
§ 33 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Sala kommun är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra privata 
anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 
förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Kommunen (Samhällstekniska 
enheten) och de handlingar som ska ligga till grund för utförandet ska godkännas av 
Kommunen (Samhällstekniska enheten). Bolaget åtar sig att kontakta Kommunen 
(Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) för att få möjlighet att teckna ett avtal för 
nedläggning, underhåll och drift samt därtill utge ersättning för nyttjande av allmän 
platsmark. 
 
§ 34 Markföroreningar, schakt och grundförhållanden inom Området m.m. 

I de fall Kommunen (Miljöenheten) bedömer att det inom Området kan antas 
förekomma föroreningar som kan medföra skada för människors hälsa eller miljön 
beställer, utför och bekostar Kommunen (Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) 
provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av 
efterbehandlingsåtgärder inom Området, samt tar vid behov fram en handlingsplan för 
den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken 
inom Området ska kunna användas enligt ändamålet i Detaljplanen. Berörande de 
föroreningar som påträffats bekostar Kommunen enbart de provtagningar, utredningar 
och avhjälpandeåtgärder som är beställda av Kommunen. Kommunens åtgärdsmål 
beslutas av berörda tillsynsmyndigheter. Bolagets undersökningsplikt enligt lag 
påverkas inte av Kommunens bedömning vad gäller behovet av provtagning, 
utredningar m.m. 
 
Kommunen kommer i samråd med Bolaget ta fram en grovschakt- och 
markuppfyllnadsplan med grundläggningsnivåer på 0,5 m under färdig grund med en 
vedertagen marginal (där schaktbotten normalt ligger) där byggnader ska stå och 
grovutjämnad marknivå på 0,1 m under angiven marknivå enligt Detaljplanen för mark 
kring byggnaderna på vilken sedan markplanering sker. Har Bolaget särskilda önskemål 
om vilka marknivåer som ska efterlämnas åt Bolaget inom Området så tas det med i 
grovschakt- och markuppfyllnadsplanen i det fall det inte medför några ökade 
kostnader för Kommunen. Kommunen schaktar, avlägsnar eventuella lämningar, renar 
marken och fyller upp den till den angivna grundläggningsnivån och nivån för mark 
kring byggnaderna så att de platsspecifika åtgärdsmålen uppfylls. I de fall berg 
påträffas vid saneringsschakt kommer inte bergschakt att utföras. Bolaget startar sina 
entreprenadarbeten vid ytor som efterlämnas efter att grovschakt- och 
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markuppfyllnadsplanen genomförts. Bolaget tar på sig ansvaret för bergschakt och att 
avlägsna eventuella lämningar under grovschaktade ytor.  
 
Kommunen ansvarar inte för rådande grundläggningsförhållanden inom Området. För 
grundläggning kan en del bergschakt erfordras, samt pålning för övriga delar kan 
behöva ske p.g.a. geotekniska förhållanden. 
 
Bolaget ska delge Kommunen samtliga geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningar. 
 
§ 35 Kartunderlag enskilda anläggningar och byggnader 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda 
anläggningar och byggnader inom Området skicka in detaljmätning och lägeskontroller 
omfattande följande detaljer: byggnader (utvändigt), gång- och cykelbanor, vägkanter, 
lyktstolpar, el- eller andra kabelledningar ovan mark inkl. stolpar. Anvisningar om t.ex. 
leveransformat erhålls av Kommunen (Kart/mät-enheten). 
 
Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens primärkarta ska kunna 
uppdateras. 
 
§ 36 Stompunkter 

I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen 
är Bolaget skyldig att omgående informera Kommunen (Kart/mät-enheten). 
Kommunens samtliga kostnader för nya punkter ska ersättas av Bolaget. 
 
§ 37 Bostäder/kommersiella lokaler 

Bolaget ska inom Området uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 65 
lägenheter. 
 
Bolaget ska tillse att de hyreslägenheter som byggs inom Området förmedlas genom 
ett öppet och transparent kösystem. Det kösystem Bolaget avser tillämpa ska 
godkännas av Kommunen (Samhällsbyggnadskontoret: exploatering) innan det faktiskt 
tillämpas. 
 
§ 38 Kontaktorgan 

Bolaget ska kontinuerligt samråda med Kommunen fram till färdigställd exploatering. 
 
Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Kommunens 
Samhällsbyggnadskontor: exploatering. 
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För kartor hänvisas till Tekniska kontoret: kart/mät-enheten. 
 
För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 
 
För tolkning av Arkitektförslaget hänvisas till Kommunens Samhällsbyggnadskontor: 
exploatering samt bygglovsenheten. 
 
§ 39 Hävningsrätt 

Vardera Part har ensidigt rätt att häva detta avtal i följande fall: 
 

− Hävande Part kan visa att dess kostnader vid en exploatering av Området 
överstiger framtida intäkter från Området. 

− Motpart försätts i konkurs under avtalstiden. 
− Kommunen har rätt att häva detta avtal om Bolaget uppenbarligen inte avser 

eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs 
med detta avtal. 

− Kommunen har rätt att häva detta avtal om Kommunen och Bolaget inte 
kommer överens om priset för Området. 

− Kommunen har rätt att häva detta avtal om Bolagets ägarförhållanden ändras 
utan Kommunens godkännande därtill. 

− Om inte betalning av faktura avseende köpeskilling sker inom 30 dagar från 
fakturadatum har Kommunen rätt att häva detta avtal. Dröjsmål som inte 
föranleder hävning berättigar Kommunen rätt till dröjsmålsränta enligt lag. 

 
Rätt till ersättning för nedlagt arbete utgår inte om avtalet hävs. 
 
§ 40 Bolagets garantier 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Bolaget att: 
a) Bolaget har erforderlig befogenhet och behörighet för att ingå detta 

avtal och att detta avtal och alla andra tillhörande dokument som 
ingås av Bolaget utgör giltiga och bindande förpliktelser för Bolaget; 

b) fullgörandet av Bolagets förpliktelser enligt detta avtal inte kommer 
att strida mot Bolagets bolagsordning eller något annat för Bolaget 
grundläggande eller styrande dokument; 

c) Bolaget har erforderligt kapital för att genomföra exploateringen 
enligt detta avtal; och 
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d) Bolaget inte är medvetet om några omständigheter eller faktorer som 
berättigar Bolaget att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott 
enligt detta avtal mot Kommunen. 

 
I det fall Bolaget överlåter Området till annan part svarar Bolaget såsom för egen skuld 
solidariskt med de nya ägarna gentemot Kommunen för fullgörandet av samtliga 
åtaganden och förpliktelser enligt detta avtal, samt de avtal som Kommunen och 
Bolaget ingår som en följd av densamma. Om Kommunen godtar att de nya ägarna 
ensamma svarar enligt detta avtal kan Kommunen, om Bolaget så begär, genom 
skriftliga besked härom befria Bolaget från sitt åtagande att svara solidariskt med de 
nya ägarna. Så kan även ske om de nya ägarna ställer säkerhet som Kommunen 
skäligen kan godta såsom borgen eller självständig bankgaranti. Vad som här stadgas 
gäller till och med att Bolaget eller de nya ägarna uppfyllt sina skyldigheter enligt detta 
avtal, samt de avtal som Kommunen och Bolaget ingår som en följd av densamma. 
 
§ 41 Byggnadsskyldighet och vite i förhållande till tidplan m.m. 

Syftet med vite är att säkerställa att Området blir bebyggt inom skälig tid och på avtalat 
sätt, detta till trygghet för övriga byggherrar och Kommunen. 
 
Vid bristande fullgörelse ska Bolaget erlägga vite för respektive etapp enligt nedan. 

1. Har startbesked inte meddelats för alla byggnader inom två (2) år från 
Tillträdesdagen ska Bolaget utge vite till Kommunen med 0,3 % av den 
slutliga Köpeskillingen per påbörjad månad som startbesked försenas. 

2. Har bebyggelsen inte färdigställts så att slutbesked meddelas inom 
fyra (4) år från Tillträdesdagen ska Bolaget utge vite till Kommunen 
med 0,3 % av den slutliga Köpeskillingen per påbörjad månad som 
slutbesked försenas. 

3. Om byggnader eller anläggningar inte har utförts i enlighet med 
Arkitektförslaget eller annars vad parterna genom detta avtal 
överenskommit ska Bolaget utge vite till Kommunen med 1 % per 
månad från det att Kommunen påkallar avvikelsen tills dess att 
rättelse vidtagits och vidtagen åtgärd godkänts av Kommunen, dock 
längst under 12 månader. 

4. Om Bolaget vid överlåtelse av Området eller del av Området inte 
tillsett att de nya ägarna övertar samtliga Bolagets förpliktelser i 
relation till Kommunen och tredje man avseende Området eller del av 
Området ska Bolaget utge vite till Kommunen. Sådant vite ska utgå 
med 15 % av köpeskillingen som enligt detta avtal kan hänföras till 
den byggnation som uppförs på det område som är föremål för vitet. 

 



 
SALA KOMMUN 20/22 

Vitesbeloppen enligt punkt 1-4 är förfallna till omedelbar betalning när det förhållande 
som föranleder att vite ska utgå föreligger. 
 
Tidpunkten för när vitesskyldigheten enligt punkt 1-2 ska inträda, ska flyttas fram om 
Bolaget hindras att erhålla startbesked eller slutbesked på grund av: 

a. omständighet som beror på Kommunen eller något förhållande på 
Kommunens sida, 

b. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material 
eller vara eller begränsning av arbetskraft, 

c. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock 
inte strejk eller blockad till följd av Bolaget eller att någon som Bolaget 
anlitat inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, 

d. väderleks eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för 
byggnadsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på Bolagets 
möjligheter att erhålla starbesked respektive slutbesked, 

e. annat av Bolaget ej vållat förhållande som Bolaget inte bort räkna med 
och vars menliga inverkan Bolaget inte rimligen kunnat undanröja. 

 
§ 42 Vite 

Köparen ska betala trehundratusen (300 000) kronor i vite per berörd bostad till 
Kommunen om:  
 

− Köparen inte i enlighet med Plan- och bygglagen påbörjat byggnationen på 
Området inom två (2) år från lagakraftvunnet bygglov. Med påbörjad 
byggnation menas att Bolaget gjutit bottenplatta för byggnader som omfattas 
av aktuellt lagakraftvunnet bygglov. 

− Köpeobjektet överlåts innan slutbesked har utfärdats. 
 
Kommunen kan medge tidsförlängning om godtagbara skäl finns. 
 
§ 43 Giltighet 

Avtalet är giltigt under förutsättning att: 
 

− Det är godkänt av Bolagets styrelse/firmatecknare och undertecknat. 
− Alla sidor utom den sida som skrivs under i detta avtal har signerats i nedre 

högra hörnet av Kommunen och Bolaget. Första och sista sidan i alla till detta 
avtal tillhörande bilagor har signerats i nedre högra hörnet av Kommunen och 
Bolaget. 

− Beslut om godkännande fattas av behörig instans inom Kommunen och att 
beslutet vinner laga kraft och avtalet undertecknas av Kommunen. 
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Om detta avtal av någon anledning inte fullföljs ska Parterna bära sina egna nedlagda 
kostnader. Ersättning, ränta eller skadestånd ska inte utgå annat än vad som framgår 
av detta avtal. 
 
§ 44 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
Parter. 
 
§ 45 Överlåtelse av detta avtal 

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan 
Kommunens skriftliga medgivande. Detta innebär emellertid inte ett hinder mot att 
Området eller avstyckad del av Området överlåts efter det att fastighetsbildning enligt 
Köpeavtalet har skett. 
 
Bolaget förbinder sig, vid vite av trehundratusen (300 000) kronor per berörd bostad 
enligt lagakraftvunna bygglov inom Området under åren 2021-2025 i penningvärde 
2021-04-01, att vid överlåtelse av äganderätten till Området, eller fastighet som 
avstyckats från Området, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser enligt 
detta avtal genom att i respektive köpeavtal angående överlåtelse införa följande 
bestämmelse. Bolaget ska samråda med Kommunen om fördelning av vitesbelopp 
enligt ovan. 
 
”Köparen förbinder sig att fullgöra förpliktelser gentemot Sala kommun i påfordrade 
delar efterkomna i mellan Sala kommun och ByggConstruct Uppsala AB träffad 
överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Silvervallen daterad 
[åååå-mm-dd] och [åååå-mm-dd]. Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska 
vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid 
överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak 
oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite 
till Sala kommun med [vitesbelopp] kronor i penningvärde 2021-04-01. Motsvarande 
ansvar ska åvila varje ny köpare. 
 
Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 
detta.” 
 
Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen 
översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 
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Om Bolaget ska utge vite enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärdet 
vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta detta. 
 
§ 46 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall hänskjutas till svensk allmän domstol på 
kommunens hemort om Parterna inte kommer överens om annat. 
 
                                        -------------------------------------------- 
Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett 
exemplar kommer att överlämnas till Lantmäteriet i samband med ansökan om 
lantmäteriförrättning. 
 
Ort datum: Ort datum: 
 
För Sala kommun För ByggConstruct Uppsala AB 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………………………              
   
 
 
 
BILAGOR 
 

1. Detaljplan 4049 Plankarta, Området som ska överlåtas från Kommunen till 
Bolaget är markerat med lila skraffering 

2. Detaljplan 4049 Plankarta 
3. Detaljplan 4049 Planbeskrivning 
4. Utdrag ur fastighetsregistret för Kristina 4:11 
5. Ansökan om fastighetsbildning 
6. Av Bolaget framtaget förslag till bebyggelse inom Området 
7. Bilaga till bolagets förslag - A01 Situationsplan Etapp 1 och 2 
8. Bilaga till bolagets förslag - A02 Situationsplan Etapp 1 
9. Bilaga till bolagets förslag - A03 Färgschema 
10. Bilaga till bolagets förslag - A04 Exploateringstal 
11. Bilaga till bolagets förslag - A05 Lägenhetsfördelning norra U-hus 
12. Arkitektförslag till idétävling från Arken Arkitekter AB 
13. Typhusritningar Östra kvarteren inkl. färgschema 
14. Mark, vegetation och dagvatten 
15. Silvervallen åtgärder allmän platsmark_tidplan_skedeplan 2021-03-26 
16. Riktlinje för markanvisningar i Sala kommun 

 
 


