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EXPLOATERINGSAVT AL 

Mellan parterna 

Täby kommun (org. nr. 212000-0118), nedan kallad Kommunen, 

Mecon Bygg AB (org. nr. 556576-9899), Lindetorpsvägen 11, 121 63 Johanneshov, 
nedan kallad Exploatören, 
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inom ett område, nedan kallad Exploateringsområdet, bestående av del av 
fastigheten Roslags-Näsby 2:1 inom kommundelen Roslags-Näsby i Kommunen. 
Exploateringsområdet, vilket har markerats med röd linje på bifogad karta, Bilaga A, 
omfattas av förslag till detaljplan för del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Västra Roslags
Näsby i Täby kommun, nedan kallat Detaljplanen, Bilaga B. 

§1 Förutsättningar 

1 .1 Bakgrund 

Vid Exploatörens undertecknande av detta Exploateringsavtal AB Storstockholms 
Lokaltrafik lagfaren ägare av fastigheten Roslags-Näsby 2:1 inom 
Exploateringsområdet. Exploatören och AB Storstockholms Lokaltrafik har ingått ett 
bindande köpeavtal Bilaga C, om försäljning av del av fastigheten Roslags-Näsby 
2:1 med tillträde när beslut om antagande av Detaljplanen vunnit laga kraft. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta avtal är att reglera parternas åtaganden och skyldigheter i 
genomförandet av Exploatörens bostadsbebyggelse inom Exploateringsområdet. 

1.3 Detaljplan 

Exploateringsområdet ingår i ett förslag till detaljplan för del av Roslags-Näsby 28:7 
m.fl., Västra Roslags-Näsby med tillhörande illustrationsplan, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning, Bilaga B. Exploatören ska följa gestaltningsprogram, 
Bilaga B1, hållbarhetsprogram, Bilaga B2, och grönytefaktor, Bilaga B3, vilka är 
framtagna till Detaljplanen. Exploatören ska även följa Bolagets framtagna 
utredningar för avfall, Bilaga B4, dagvatten, Bilaga B5 och buller, Bilaga B6. 

Exploatören ska erlägga planavgift för framtagande av Detaljplanen för den del som 
avser Fastigheten. Planavgiften betalas i samband med bygglovsansökan. Avgiften 
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och övriga instruktioner framgår av dokumentet "Taxa för bygglov, planering, kartor 
och mättjänster" fastställd av kommunfullmäktige 2013-03-25. 

§ 2 Giltighet 

Detta Exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för 
någondera av parterna om inte 

• Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtalet senast 2019-12-31 
genom beslut som senare vinner laga kraft, 
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• Kommunfullmäktige antar Detaljplan i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslaget enligt§ 1.3 senast 2019-12-31 genom beslut som senare vinner laga 
kraft, 

• köpet av Exploateringsområdet genomförs och Exploatören står som lagfaren 
ägare av Exploateringsområdet senast 2021-01-01. 

§ 3 Bebyggelse, gestaltning mm 

3.1 Gestaltning och hållbarhet 

Exploatören förbinder sig att utforma bebyggelsen i enlighet med framtagen 
gestaltning, Bilaga D och gestaltningsprogram Bilaga B1. För att avgöra vad som är 
avvikelser jämfört med Bilaga D, kommer följande gestaltningsinnehåll att stämmas 
av mot inlämnat material; fasadmaterial, fasadkulör, fönstersättning, takform, 
takmaterial, bottenvåningens utförande, balkongplacering. Avvikelser ska skriftligen 
godkännas av Kommunens plan- och exploateringsavdelning. I händelse av att 
Exploatören frångår detta ska Exploatören om Kommunen så kräver erlägga ett vite 
om 8 000 000 kronor till Kommunen i skadestånd vid anfordran. 

Exploatören ska följa det hållbarhetsprogram Bilaga 82 och grönytefaktor Bilaga B3 
som tillhör Detaljplanen. 

Exploatören ska, två veckor innan kompletta bygglovhandlingar lämnas in till 
Kommunen för prövning av bygglov, kontakta Kommunens plan- och 
exploateringsenhet för granskning av samtliga handlingars överensstämmelse med 
detta Exploateringsavtal. Granskningstiden är en vecka. Denna granskning ersätter 
inte bygglovsenhetens prövning av bygglovet. 

3.2 Handlingsplan för hållbarhet 

Exploatören har tagit fram en handlingsplan, daterad 2017-03-10, Bilaga E som 
beskriver hur Exploatören ska genomföra och arbeta med hållbarhetsfrågor under 
och efter genomförandet av exploateringen. Handlingsplanen ska följas och avsteg 
ska godkännas skriftligen av Kommunens plan- och exploateringsenhet. 

Nya byggnader ska miljöcertifieras, lägst kraven för Miljöbyggnad silver. Alla nya 
byggnader ska vara analyserade utifrån ett livscykelperspektiv med redogörelse för 
livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalys (LCA) enligt handlingsplanen Bilaga E. 



Exploatören godkänner att information om löpande uppföljning av Exploatörens 
åtaganden enligt handlingsplan publiceras på Kommunens hemsida. 

3.3 Grön resplan 
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Bolaget ska ta fram en grön resplan som syftar till att öka de boendes användning av 
gång, cykel och kollektivtrafik samtidigt som bilanvändandet ska minska. Bolaget kan 
då efter godkännande av Kommunen bygga färre parkeringsplatser än vad som 
framgår av Kommunens parkeringsnorm. 

§ 4 Bebyggelsens påbörjande 

Exploatören får inte påbörja några anläggnings- och byggnadsarbeten (inklusive 
markarbeten) inom Exploateringsområdet före 2020-06-01 nedan kallad Startdagen. 

Kommunen ska senarelägga påbörjandet av anläggningsarbetena om tidplanen för 
Kommunens utbyggnad av de allmänna anläggningarna inte kan hållas. I sådant fall 
ska Kommunen senast 9 månader innan Startdagen skriftligen meddela Exploatören 
om en senareläggning av Startdagen och meddela Exploatören en ny preliminär 
Startdag. Kommunen ska senast 6 månader därefter skriftligen meddela Exploatören 
om definitiv Startdag. Den nya Startdagen får inte avvika med mer än 1 (en) månad 
från den preliminära nya Startdagen som meddelats Exploatören. 

Eventuell senareläggning av Startdagen enligt ovan ska inte föranleda att 
Kommunen ska utge ersättning till Exploatören varken ekonomiskt eller på annat sätt. 

§ 5 Genomförande av exploateringen 

5.1 Utbyggnadsordninq, etableringsvtor 

Bebyggelsen inom Detaljplanen kommer att ske i den utbyggnadsordning som 
framgår av Bilaga F. De etableringsytor som finns tillgängliga framgår av samma 
bilaga. 

5.2 Samordning 

Kommunen och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att genomföra exploatering 
inom Exploateringsområdet respektive inom allmän plats i enlighet med Detaljplanen 
och detta Exploateringsavtal. 

Exploatören är skyldigt att samordna sina entreprenader med Kommunen och övriga 
exploatörer inom Detaljplanen samt med ledningsdragande bolag. Det åligger 
Exploatören att tillsammans med övriga exploatörer komma överens om hur 
transporter och genomförandet m.m. av bostadsbebyggelsen ska samordnas inom 
Detaljplanen. 
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5.3 Byggsamordnare 

Kommunen upphandlar en byggsamordnare för samordningen av genomförandet av 
Detaljplanen för åren 2017-2025 till en total kostnad av 12 800 000 kronor. Bolaget 
har haft möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingens kravspecifikation. Bolaget 
ska mellan 2018 och 2024 tillsammans med övriga exploatörer inom Detaljplanen 
bekosta 50 % av byggsamordnaren, resterande kostnader samt eventuella 
överstigande kostnader bekostas av Kommunen. Bolagets och övriga exploatörers 
kostnad fördelas efter andel av Detaljplanens totala byggrätt. Bolagets fördelade 
kostnad är 462 522 kronor och ska betalas senast på Startdagendagen för 
Fastigheten. 

5.4 Produktionsförutsättningar och kranregler 

Exploatören ska följa innehållet i PM för "Produktionsförutsättningar för 
entreprenader", Bilaga G, där de förutsättningar och krav beskrivs som ställs på alla 
parter inom Detaljplanen för att kunna uppnå ett positivt samspel under den tid som 
utbyggnaden pågår. 

Exploatören ska även följa innehållet i PM för "Kranregler", Bilaga H. 

5.4 Allmänna anläggningar 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Detaljplanen, vilket innebär att 
Kommunen ansvarar för och bekostar projektering och anläggande av allmänna 
anläggningar (gator, torg, park, VA-anläggningar m.m.). 

Exploatören ansvarar för och bekostar återställande- och anslutningsarbeten på 
allmän plats, i direkt anslutning till Exploateringsområdet, som måste göras till följd av 
Exploatörens arbeten inom Exploateringsområdet. 

5.5 Bebyggelse och anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören förbinder sig att uppföra bostadsbebyggelse inom Exploateringsområdet 
enligt Detaljplanen. 

Exploatören ska senast inom 6 mån från Startdagen ha påbörjat uppförandet av 
bebyggelsen inom Exploateringsområdet. Bebyggelsen ska vara färdigställd för 
första inflyttning senast 3 år efter Startdagen. Med påbörjat uppförande avses att 
bygglov har sökts och beviljats samt att grundläggningsarbeten har påbörjats. 

Om Bolaget inte uppnår bankens krav för att finansiera bebyggelsen, ska parterna på 
Bolagets begäran uppta diskussion om senareläggning av byggstart och 
färdigställande enligt ovanstående stycke. 

Exploatören ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön för 
Exploateringsområdet så att de boende får en funktionell anslutning till angränsande 
gator och allmän platsmark. 



Inom Exploateringsområdet ska inom ett område för mark, som får byggas under 
(över) , ett för Exploateringsområdet gemensamt garage uppföras. 

5.6 Käppalatunneln 

Exploatören är medvetet om att inom Detaljplanen finns en skyddszon för 
Käppalatunneln som regleras i vattendom. Kontakt med Käppalaförbundet ska tas i 
god tid innan påbörjad bebyggelse. 

För att säkerställa att Käppalatunneln inte skadas under utbyggnaden av 
detaljplaneområdet kommer Kommunen att ta fram gräns- och larmvärden avseende 
vibrationsalstrande arbeten och sprängningar som Exploatören vid arbeten inte får 
överskrida. 

Kommunen ansvarar för samordningen av vibrationsalstrande arbeten och 
sprängningar i området genom siat-tider för sprängning och vibrationsmätning i 
Käppalatunneln. 

Skulle Exploatören överskrida gränsvärdet ska Exploatören omedelbart stoppa det 
vibrationsalstrande arbetet och en inspektion av tunneln genomföras. Ingen 
sprängning får ske innan inspektion har skett. Inspektionen görs av 
Käppalaförbundet och Kommunen fakturerar Exploatören kostnaden. Kommunen 
ersätter inte Exploatören för eventuella stilleståndskostnader eller andra 
förseningskostnader i samband med inspektion , oavsett vilken part i området som 
förorsakat inspektionen. 

§ 6 Etableringsplan mm 

För Exploatörens byggetablering ska följande gälla: 

6.1 Etableringsplan. APD och trafikanordningsplan 

Byggetablering ska i första hand ske inom Exploateringsområdet eller på av 
Kommunen anvisad plats. Skulle Kommunen och Exploatören bedöma att allmän 
plats trots detta behöver tas i anspråk, ska Exploatören eller dess entreprenör i god 
tid före byggstart samråda med Kommunens mark- och exploateringsenhet om vilka 
ytor som behövs för byggetableringen . 

Exploatören ska senast en månad innan byggstart till Kommunens plan- och 
exploateringsenhet lämna in en etableringsplan, en plan för arbetsplatsdisposition 
(APD) och en trafikanordningsplan , vilka skriftligen ska godkännas. 

6.2 Kvalitets- . Miljö- och Arbetsmiljökrav 
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Bolaget ska senast en månad innan byggstart till Kommunens plan- och 
exploateringsavdelning lämna in en Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljökravsplan (KMA). 



6.3 Nyttjande av allmän plats 

Exploatören ska ansöka om polistillstånd för eventuell upplåtelse av allmän plats för 
uppställning av bodar, upplag och dylikt. Exploatören ska för detta debiteras enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Exploatören ska utföra och bekosta återställningsarbeten efter nyttjandet. 
Exploatören och Kommunen ska göra gemensam besiktning av marken före och 
efter upplåtelsen. 
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Om Exploatören eller dess entreprenör utan tillstånd nyttjar allmän plats utanför 
Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan, ska Exploatören efter 
det att Kommunen har påtalat detta omgående vidta rättelse . Har inte rättelse skett 
inom en vecka ska Exploatören erlägga vite med 500 kronor/ kvm mark och vecka 
efter anfordran av Kommunen. 

Om Exploatören orsakar skada på allmän plats ska Exploatören reparera skadan 
eller bekosta Kommunens reparation av skadan. 

6.4 Avgränsning av byggarbetsplats 

Exploatören ska avgränsa byggarbetsplatsen med på ett enhetligt sätt enligt 
anvisning från Kommunen, som ska gälla för samtliga exploatörer inom Detaljplanen. 

6.5 Klotterpolicy 

Exploatören förbinder sig att under byggtiden efterleva den klotterpolicy som 
Kommunen har antagit. Detta innebär bland annat att sanering av klotter ska ske 
inom 48 timmar. Alla inhyrda objekt, till exempel byggbodar och containers, ska vara 
sanerade innan de kommer till Kommunen. Om Kommunens policy mot klotter inte 
följs har Kommunen rätt att sanera och fakturera Exploatören för detta. 

6.6 Skyltar 

Exploatören förbinder sig att, utan kostnad för Kommunen, med skyltar på plats 
kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid 
ange Kommunens medverkan i projektet. Text på byggskylten angående 
Kommunens medverkan i projektet ska utformas efter anvisningar från Kommunen. 

§ 7 Samordning med kommunen 

Tillsammans med Kommunen ska Exploatören och övriga exploatörer inom 
Detaljplanen delta på möten och workshops för att samarbeta mot en gemensam 
kunskapsbas och gemensamma referenser för hållbart stadsbyggande och för bättre 
samordning av projektet. 

Det är angeläget att Exploatören söker samarbete med exploatörer för angränsande 
fastigheter i syfte att åstadkomma bästa möjliga anpassning för genomförande a~ 
bebyggelsen och att skapa eventuella gemensamhetslösningar. 



Ovanstående innebär att Exploatören och övriga exploatörer ska delta med 
representant på möten/workshops. 

Projektverktyget Project Place kommer att användas för uppföljning av Exploatörens 
åtaganden enligt detta Exploateringsavtal. Exploatören bekostar sitt eget deltagande 
i projektverktyget 

För att skapa en hållbar stadsdel i Västra Roslags-Näsby är parterna överens om att 
det behövs en ständigt aktuell dialog mellan berörda aktörer och kontinuerlig 
uppföljning av fokusområden under hela arbetsprocessen. 
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Kommunen håller i hållbarhetssamordningen genom en hållbarhetssamordnare. 
Exploatören ska ha en ansvarig person för genomförandet av hållbarhetsprogrammet 
som deltar på samordningsmöten med Kommunen . 

§ 8 Servitut och ledningsrätt 

8.1 Gångtrafik 

Exploatören ska anlägga och bekosta det inom Detaljplanen med x2 markerade 
Området, vilket ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik. 

Exploatören ska bekosta drift och underhåll av x2-området. 

Exploatören medger Kommunen rätt att, utan ersättning, för all framtid för allmän 
gångtrafik nyttja x2 -området. 

8.2 Ledningar 

Exploatören medger Kommunen rätt att på Exploateringsområdet, utan ersättning, för 
all framtid anlägga, nyttja, underhålla och bygga om allmänna ledningar med därtill 
hörande anordningar inom det område, vilket betecknats med u på Detaljplanen. 

Kommunen medger Exploatören rätt att utan ersättning lägga ned 
dräneringsledningar utmed fasad i fastighetsgräns på allmän plats. 

8.3 Inskrivning 

Exploatören medger att ovan angivna rättigheter i § 8.1 och 8.2 ovan får inskrivas 
som servitut med bästa rätt i Exploateringsområdet eller upplåtas med ledningsrätt 
eller inrättas som officialservitut i samband med fastighetsbildningen . 

Kommunen medger att i 8.2 angiven rättighet får inrättas som officialservitut. 
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§ 9 Gatukostnader och medfinansieringsersättning 

9.1 Gatukostnad 

Exploatören ska till Kommunen erlägga en ersättning för gatukostnader avseende 
utbyggnad av gator och allmän plats inom Detaljplanen. Kommunen ska få ersättning 
för alla kostnader Kommunen har rätt att få ersättning för enligt PBL. Exploatören ska 
inte ersätta Kommunens kostnader för utbyggnaden av VA-anläggningar, för dessa 
erläggs en VA-anläggningsavgift, se§ 10. 

Ersättningen ska erläggas på Startdagen. Ersättningen ska bestämmas efter de 
faktiska upparbetade kostnaderna Kommunen har för utbyggnaden av Detaljplanens 
allmänna anläggningar fram till Startdagen samt de uppskattade kostnaderna fram till 
de allmänna anläggningarna inom Detaljplanen är färdigställda. Exploatören ska 
betala en andel av de totala kostnaderna för utbyggnaden av Detaljplanens allmänna 
anläggningar som motsvarar Exploateringsområdets andel av Detaljplanens totala 
bygg rätt. 

Vid försenad betalning ska ränta utgå enligt räntelagen. Har Exploatören till alla delar 
fullgjort sina förpliktelser enligt detta Exploateringsavtal, ska denne anses ha erlagt 
belöpande ersättning för gatukostnad avseende gata och allmän plats enligt 
Detaljplanen. Exploatören eller blivande fastighetsägare av Exploateringsområdet 
eller del av Exploateringsområdet är dock inte befriade från kostnader för framtida 
förbättringar av gator eller annan allmän plats med därtill hörande anläggningar, vilka 
framledes kan komma att utföras enligt då gällande lagstiftning. 

9.2 Medfinansieringsersättning 

Exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning till Kommunen för Kommunens 
medfinansiering av utbyggnaden av Roslagsbanan till T-Centralen via Odenplan, 
som är ett av infrastrukturprojekten i Sverigeförhandlingen. Exploatören ska erlägga 
2 120 400 kronor baserat på 200 kronor per kvm BTA (ovan mark) bostad. 
Medfinansieringsersättningen ska senast erläggas 24 månader efter Startdagen och 
ska indexregleras i enlighet med KPI från 2016-01-01 fram till Startdagen. Betalas 
medfinansieringsersättning senare än på Startdagen ska Exploatören på Startdagen 
till Kommunen lämna godtagbar säkerhet som ska gälla för ett belopp motsvarande 
medfinansieringsersättningen. Säkerheten ska gälla från Startdagen till dess 
betalning sker. 

Om utbyggnaden av Roslagsbanan in till T-centralen via Odenplan av någon 
anledning inte skulle genomföras kommer Kommunen, att fatta beslut om 
återbetalning till den fastighetsägare som äger fastigheten vid tidpunkten för 
återbetalningen. Det återbetalda beloppet ska betalas jämte ränta från dagen 
medfinansieringsersättningen erlades till dess att den återbetalas, räntan ska följa 
Stibor 90 men aldrig vara negativ. 



§ 10 VA-anläggningsavgifter och dess erläggande 

För anslutning till det kommunala VA-nätet ska Exploatören erlägga 
anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle för Kommunen gällande VA-taxa. 
Exploatören ansöker om och står även för kostnaderna för anslutning till övriga 
tekniska anläggningar (el, fiber, fjärrvärme m.m.). 

§ 11 Befintlig vegetation på allmän platsmark 

Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation 
intill Exploateringsområdet inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 
Exploatören ska vidta och bekosta skyddsåtgärder för träd och vegetation på ett 
betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. 
Exploatören ansvarar för att Exploatören, eller företag som Exploatören anlitar, inte 
på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Kommunen. 

För träd på allmän platsmark ska Exploatören utge vite med 100 000 kronor per 
skadat träd , (gäller när stammens diameter> 10 cm mätt 1 m ovan mark) . För träd 
inom med n2 betecknat område enligt Detaljplanen ska Bolaget vid skada utge vite 
om 500 000 kronor per träd. 

§ 12 Flytt av ledningar 

Kommunen och berörda ledningsbolag ansvarar för och bekostar flytt av ledningar 
inom Detaljplanens område som är en följd av exploateringen. Flytt av ledningar på 
Exploatörens begäran bekostas av Exploatören. 

§ 13 Dagvatten inom kvartersmark 

Dagvatten ska omhändertas lokalt i största möjliga mån. Är det inte möjligt eller 
lämpligt att omhänderta dagvattnet inom kvartersmark genom t.ex. infiltration, får 
detta endast efter fördröjning avledas från Exploateringsområdet till kommunens 
dagvattenledningar, Bilaga B5. 

§ 14 Förturslägenheter 

Kommunen äger rätt att få köpa 6 bostadsrätter i projektet för andrahandsuthyrning 
som förturslägenheter. Kommunen ska ha rätt att välja ut lägenheterna i projektet (alt 
viss projektdel) innan Exploatören tecknar några lägenheter för annan . 

Kommunen ska ha 4 veckors beslutstid från det att Exploatören har lämnat 
Kommunen information om samtliga lägenheters utformning inklusive ekonomiska 
villkor (Bofakta) innan besked ska lämnas till Exploatören om vilka lägenheter 
Kommunen väljer. 
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§ 15 Konstnärlig utsmyckning 

Exploatören ska utöver köpeskillingen bidra till konstnärlig utsmyckning inom 
Detaljplanen genom att till Kommunen erlägga ett belopp om 150 000 kronor. 
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Beloppet ska erläggas 10 bankdagar efter det att båda parter har undertecknat detta 
Exploateringsavtal. 

§ 16 Kommunikation 

Kommunikationsarbetet leds och samordnas av Kommunen. Exploatören utser en 
kontaktperson som tillsammans med övriga exploatörer inom planområdet ska delta i 
de kommunikationsmöten och kommunikationsaktiviteter som Kommunen kallar till. 

Exploatören bekostar tillsammans med Kommunen kommunikationsarbetet. 
Kommunikationsaktiviteter som exploatörer är med och betalar och innefattar 
framtagandet av ett utställningsrum, fysisk modell , visionsbilder, områdesprofilering 
/koncept/logotyp, annonsering och event. Kommunen svarar för 20 % av 
kostnaderna . Resterande kostnader fördelas efter Exploateringsområdets 
byggrättsdel av Detaljplanens totala byggrätt. Exploatören ska på Startdagendagen 
erlägga 66 075 kronor till Kommunen. 

§ 17 Vite 

Om första inflyttning i bostäderna inom Exploateringsområdet inte kan ske inom 3 år 
från Startdagen ska Exploatören utge vite till Kommunen med 80 000 kronor per 
påbörjad månad som bebyggelsen försenas. 

Har inte Exploatören uppfyllt byggnadsskyldigheten enligt § 5.5 ska Exploatören utge 
vite till Kommunen med 80 000 kronor per påbörjad månad som byggstarten 
försenas. 

Om försening uppstår och detta ej beror på Exploatören förskjuts tidpunkten då vite 
ska utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning. 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 
med konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det. 

§ 18 Överlåtelse 

Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till helägt dotterbolag inom koncern vari 
Exploatören ingår samt till kommande bildad bostadsrättsförening. Exploatören ska 
skriftligen underrätta kommunen om detta. I övrigt har Exploatören inte rätt att helt 
eller delvis överlåta detta avtal till annan utan kommunstyrelsens skriftliga 
medgivande. 

Exploatören förbinder sig vid ett vite om 8 000 000 kronor att vid överlåtelse av 
äganderätten till Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager sa tliga 



förpliktelser enligt detta Exploateringsavtal genom att i respektive avtal angående 
överlåtelse införa följande bestämmelse: 
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"Köparen förbinder sig vid ett vite om 8 000 000 kronor följa mellan Kommunen och 
Exploatören träffat Exploateringsavtal rörande [fastighet] daterat [åååå-mm-dd]. 
Exploateringsavtalet bifogas i kopia. Exploatören ska vid överlåtelse av äganderätten 
innan samtliga skyldigheter och rättigheter enligt Exploateringsavtalet är fullgjorda 
tillse att varje efterföljande ägare fram till tillträde för kommande bildad 
bostadsrättsförening binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att 
denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehand/ingen. 
Exploatören kvarstår med solidariskt ansvar med övertagande part för att 
övertagande part fullgör sina skyldigheter enligt detta Exploateringsavtal. Sker inte 
detta ska köparen utge vite till Kommunen med 8 000 000 kronor. Motsvarande 
ansvar ska även gälla för överlåtelser i flera led. " 

§ 19 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk 
domstol med säte i Stockholms län enligt svensk rätt. 



Detta Exploateringsavtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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