KALIX KOMMUN

RIKTLINJER FÖREXPLOATERINGSAVTAL

BAKGRUND

I ochmed ändraderegleri Plan-ochbygglagen(ändradgenom SFS2014:900)och en ny lag
omkommunalamarkanvisningar(SFS 2014:899)skall riktlinjer upprättasinom dekommuner
som arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal.

Kravpåriktlinjer for exploateringsavtalharinforts i PBL6 kap 39-42 §§. Varje kommun som
avseratt ingåett exploateringsavtal, ärsåledesskyldigattupprättaoch antariktlinjer.
Dennya lagenträddei kraft den l januari 2015.
Kommunfullmäktigebeslutarom riktlinjerna.
SYFTE

Detövergripandesyftet medriktlinjer förexploateringsavtaläratt visakommunens
utgångspunkterochmål försådanaavtal ochdärmedskapatydliga spelreglerkring
exploateringsavtalets utfonnning och innehåll, t ex närman ska klargöra och fördela ansvar,
genomförandet, fördelning av kostnader och intäkter.

Syftemed ett exploateringsavtal ärocksåatt säkerställagenomförandeav en detaljplan.
Avtal kan tecknasinnan detaljplan antagitsmenkräver, försin giltighet, att detaljplanenantas
och vinner laga kraft.

Genom riktlinjer förexploateringsavtal fårkommunenshandläggandetjänstemänett verktyg
att förhålla sig till och därmed säkras kvaliteten i processen.

DEFINITION EXPLOATERINGSAVTAL
I den nya bestämmelsen PBL l kap 4 § definieras exploateringsavtal på följande sätt:
"Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan kommun och en byggherre eller en
fastighetsägareavseendemark som inte ägsav kommunen, dock inte avtal mellan en kommun
och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur".

Förplanarbetensompåbörjatsföre 1/1 2015 tillämpasdockinte denyareglerna.
Ett exploateringsavtal som rör genomförande av en detaljplan, fömtsätter alltså att marken

inte ägsav kommunen, till skillnad frånett markanvisningsavtalsom förutsätteratt marken
inledningsvis ägs av kommunen.
Ett exploateringsavtal skall reglera överlåtelse av mark som behövs för att tillgodose behovet
av allmänna platser samt finansieringen av anläggande av gator och vägar och andra allmänna

platsersamt anläggningarfor vattenförsörjningoch avlopp. Ett exploateringsavtalkan även

omfattaåtgärdersom behövervidtas utanfördetaljplaneområdet,t ex kommunikationeroch
trafikreglering.
Om kommunen äger den mark som regleras i ett exploateringsavtal om genomförande av en

detaljplan, såäravtaletper definitioninte ett exploateringsavtal.
Ett alternativ till exploateringsavtalkanvaraenmarkanvisning.Till skillnad fi-ånbegreppet
exploateringsavtal är definitionen av markanvisning inte knuten till att överenskommelsen
avser genomförande av en detaljplan. Markanvisning och markanvisningsavtal redovisas i
kommunens "Riktlinjer för markanvisning och markanvisningsavtal"

DETALJPLANEPROCESS
Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen vid samrådet inför genomförandet av en

detaljplan, redovisaom kommunen avseratt ingåexploateringsavtalmed anledningavplanen.
Om detaljplan skall upprättas eller ändras åligger det byggherren att ansöka och bekosta detta.

Dockskall projekteringeni sainbandmed detaljplanearbetetskei samrådmed kommunen.
Byggherren står för den ekonoiniska risken under detaljplanearbetet.

Omprocessenmed detaljplanenavbryts gesintebyggherrendirekt rätttill ersättningfrån
kommunen.

Ett exploateringsavtal ärett sättförkommunen att tydliggöraochpreciseradetaljplanens
intentioner. Där fördelas ansvar och kostnader efter skälig och rättvis grund mellan
kommunen och exploatören. Ett upprättande av ett exploateringsavtal innebär dock inte ett
stälhiingstagande från kommunen som planmyndighet. K-ommunen kan varken garantera
byggrätter eller att detaljplanen vinner laga kraft.

EXPLOATERINGSAVTALETS INNEHÅLL
Exploateringsavtalet ska reglera parternas åtaganden och ansvar för

.
.
.

avtalsområdetsavgränsningar
utbyggnadstaktochtidpunkt for färdigställandeoch eventuell etappindelning
fastighetsrättsliga åtgärder, t ex marköverlåtelse (även i fall därtredje mans mark

måstelösasin), markbyten,markupplåtelseroch skyddförallmännaanläggningar,
.
.
.

projektering och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar (gator, belysning,
allmän platsmark, va, bredband etc)
administrativa åtaganden, t ex upprättande av olika handlingar
fi-amtida drift och underhåll av anläggningarna

.

utredningarsomkrävsfor detaljplanensutförandet ex utformningochåtgärder
avseende avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämningar, bevarande- och

kompensationsåtgärderav skyddsvärdaområden,geologi och/ellerarkeologi,
.
.

fördelning av utgifter och inkomster för exploateringens genomförande
ekonomisk garanti/säkerhet för avtalets fullföljande

Allmänt

Kommunens krav påutformning och standard på gator och allmän platsmark ska beskrivas i
exploateringsavtalet. I avtalet regleras också den kommunala servicen som vård och omsorg,
skola och VA.

Vidutbyggnadav allmänplats inom exploateringsområdetdärkommunen skavarahuvudman
(kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, om inte kommunen utför arbetet i egen regi. Det innebär dock inte att
kommunen måste stå för kostnaderna, utan denna investeringskostnad skall kunna betalas av

den eller de fastighetsägare som harnytta av åtgärden.
Vidutbyggnadav allmänplats inom exploateringsoinrådedärkommuneninte skavara
huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören arbetet.

Exploateringsavtaletfarinte avseersättningföråtgärdersom vidtagits föreavtalets ingående i
andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.

Exploateringsavtaletfårinte iimehållaett åtagandefor byggherrenattbekostaanläggningar
ochbyggnadersom kommunenärskyldigenligt lag att tillhandahålla.Exempelpådettakan
vara en skola.

I avtalet ska framgå kommunens möjlighet att taut ersättning och avgifter av exploatören.
Exempelpådettakan varavatten- ochavloppsanläggningar,gator, vägar,allmännaplatser,
beslut om planbesked,lov, administrativaåtgärdersamt granskningav
projekteringshandlingar.

Exploatörenskall ombesörjaochbekostaeventuell fastighetsbildning(avstyckning,
fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggningar). Gäller även ledningsrätter
och servitut.

I fall därallmänplatsmark läggspåtredje mans mark skall grundprincipenvaraatt
exploatören löser in marken for att sedan överlåta den till kommunen.
Kontroll och besiktnin

Besiktningarskall ske av opartiskbesiktningsman,vilket bekostasav exploatören.
Kommunen skall ha rätt att utöva kontroll av anläggningsarbetena.
Säkerställandeav avtalet

Avtalets giltighet och genomförandetid ska framgå i avtalet.

Kommunen skakunnakrävaekonomisksäkerhetfrånexploatören.Kanvara i form av
inbetalningpåförhand,pantbrev, bankgarantieller borgen.
I avtalet skrivs vitesforpliktelse för det fall att exploatören inte kan hålla sina åtaganden eller
tidplan.
Referenser

Byggherrenskall, påbegäranfrånkommunen, kunnauppvisareferenserfråntidigare
genomfördaprojekt, vilka skallbeaktas.

Förprojekt medhyresrätterskall särskildhänsyntas till byggherrensekonomiskastabilitet,
Överlåtelseav avtalet
Exploateringsavtaletfårinte, varkenhelt eller delvis, överlåtastill aimanbyggherreutan
kommimens skriftligamedgivande.Dettagällerävenöverlåtelsetill närståendeforetag.
Handläeenine

Samhällsbyggnadsförvaltningenhandläggersåvälexploateringsavtalsom detaljplaner.
Såsnart detaljplanearbetetpåbörjatsinleds förhandlingarom exploateringsavtal. Införplanens
antagandeskaparternatecknaavtalet, antingenföreeller samtidigtsom planen antas.
Exploateringsavtal beslutas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
Den kommunala tomtkön

Byggherrenskall, vid byggandeav egnahem,om såkommunenbegär,erbjudavisst antal
tomter till den kommunala tomtkön,
Avste från riktlin"ema

Kommunen har rätt att fi-ångåriktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt
kunna följa en detaljplan.

Nedanredovisasandrakoimnunalastyrdokumentrörandeforvalaingav kommunägdmark. Dessadokument skaocksåfimgerasom verktyg
förtjänstemänneninom Samhällsbyggnadslörvaltningenfor att päbästasätt verkställauppdraget.
Kalix kommuns författningssamling.Reglemente for Samhällsbyggnadsnämnden
Riktlinjer för förvaltning av Kalix kommuns markinnehav

Riktlinjerforfcirvaltoingav Kalix kommuns skogsinnehav
Prissättningavkoinmunalmark, exkl egnahems-och fritidstomter
Anvisningarförhandläggningavtomtkönsamt förförsäljningav kommunal tomtmark
Riktlinjerfor Markanvisningoch markanvisningsavtal
Allmännalokala ordningst5reskrifterförKalix kommun
Torghandelsstadga for Kalix kommun

Rutin Kalixkommun- Nedskräpningi naturen, tomt eller allmänplats (Bygg-och Miljö)
Exempel på lagstiftning att förhålla sig till

Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (2010:900)

Jordabalken (1970:994)
Fastighetsbildningslagen(1970:988)
Expropriationslagen(1972:719)
Lagom koininunala markanvisningar(SFS2014:899)
Lagom gaturenhålbiingochskyltning(1998:814)
Väglagen(I971:948)
Avfallsförordningen (2011:927)

