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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB 
avseende fastigheten Abborren 11 i Katrineholm 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal med köpeavtal och delegerar 
till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande 
av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanfattning av ärendet
I markanvisningsavtal som godkändes av kommunstyrelsen den 29 mars 2017 
anvisades Tegelstaden Bygg AB mark för bostadsbyggnation inom den del av 
kvarteret Abborren som idag utgör fastigheten Abborren 11, och som nyttjas av 
räddningstjänsten i Katrineholm tills ny räddningsstation har uppförts och godkänts.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen-Djulögatan, fastigheten 
Abborren 11, är under upprättande efter beslut i kommunens bygg- och miljönämnd 
den 12 april 2017. Planarbetet bedrivs i samråd mellan parterna och Exploatören har 
upprättat förslag till bebyggelse. Färdig detaljplan beräknas föreligga för antagande 
innan 2018 års utgång. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus i 
enlighet med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 - del staden.  Detaljplanen 
finansieras fullt ut av Exploatören.

Med hänsyn till att Exploatörens åtaganden i planarbetet och projektering är 
omfattande är det angeläget att redan nu i exploateringsavtal fastställa ansvaret för 
detaljplanens kommande genomförande och villkoren för kommunens kommande 
överlåtande av marken till exploatören.
 
Exploatören ska uppföra cirka 115 lägenheter, för såväl hyres- som bostadsrätter, samt 
genomföra den kommande detaljplanen i dess helhet. Exploatörens ansvar för 
genomförandet regleras med sedvanliga villkor i ett av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och Tegelstaden Bygg AB upprättat exploateringsavtal. I exploatörens ansvar ingår 
bland annat att riva befintliga byggnader och att genomföra sanering av mark i den 
mån detta behövs. Om eventuella kostnader för sådan marksanering uppgår till mer än 
1 500 000 kronor svarar kommunen för hälften av kostnad över detta belopp.

Exploateringsavtalet innehåller även ett köpeavtal med grunderna för villkoren för den 
marköverlåtelse som tidigare markanvisningsavtal och detaljplanens genomförande 
förutsätter. Fastigheten Abborren 11, som omfattar cirka 4 000 kvm, har värderats med 
utgångspunkt från de byggrätter som den kommande detaljplanen beräknas omfatta. 
Överenskommen köpeskilling uppgår till 12 300 000  kronor. I övrigt omfattar 
köpeavtalet sedvanliga villkor. 
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Exploateringsavtal med köpeavtal förutsätter för giltighet kommunstyrelsens 
godkännande. 

Ärendets handlingar
 Upprättat exploateringsavtal med köpeavtal
 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschefen
Akten
Tegelstaden Bygg AB
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg 
AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1 i Katrineholm 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanfattning av ärendet
I markanvisningsavtal som godkändes av kommunstyrelsen den 26 augusti 2015 
anvisades Tegelstaden Bygg AB mark för bostadsbyggnation inom del av kvarteret 
Pionen och del av fastigheten Sandbäcken 3:1. En ny detaljplan för bostadsbebyggelse 
inom den aktuella delen av kvarteret har upprättats i samråd mellan kommunen och 
exploatören. Kommunfullmäktige har beslutat att antaga detaljplanen den 18 december 
2017, och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Inför exploateringens påbörjande har Samhällsbyggnadsförvaltningen med 
Tegelstaden Bygg AB upprättat ett exploateringsavtal för att fastställa exploatörens 
ansvar för detaljplanens genomförande. Utöver att exploatörens ansvar för 
genomförandet regleras med sedvanliga villkor upptar exploateringsavtalet  grunderna 
för bildande av ett servitut, för att reglera kommunens rätt att förfoga över ca 40 
parkeringsplatser för allmän parkering inom den nybildade exploateringsfastigheten. 
Vidare anger exploateringsavtalet grunderna för villkoren för den marköverlåtelse som 
tidigare markanvisningsavtal och detaljplanens genomförande förutsätter.
 
För genomförandet av överlåtelsen av den mark från del av fastigheten Sandbäcken 
3:1, som exploatören ska förvärva har ett köpeavtal upprättats. Marken, som omfattar 
ca 2 000 kvm, har värderats utifrån de byggråtter som medföljer den nya detaljplanen. 
Värderingen motsvarar 1 500 kronor per kvm BTA. Vid köpeskillingens beräkning har 
även hänsyn tagits till att ett möjligt bostadsplan utgått för att i stället utgöra allmän 
parkering. Överenskommen köpeskilling uppgår till 6 100 000 kronor. I övrigt 
omfattar köpeavtalet sedvanliga villkor.

Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
 Upprättat exploateringsavtal
 Upprättat köpeavtal
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Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschefen 
Tegelstaden Bygg AB
Akten
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps 
Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, 
Eldsoppen, Katrineholm 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Bäverstigen, fastigheten Sjöholm 3:31 mfl. 
Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige den 22 oktober 1979. Del 
av de kvarvarande byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till ska utvecklas av 
Sjötorps Förvaltning AB inom ett ca 3 170 m2 stort område.

Exploateringen ger möjlighet till att bygga ca 6-8 kedjehus inom exploaterings-
området, vilka uppförs av exploatören i enlighet med lagakraftvunna detaljplanen. 
Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor i ett mellan 
parterna upprättat exploateringsavtal.

Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna. 
Enligt köpeavtalet förvärvar Sjötorps Förvaltning AB från kommunen det mark-
områden, om sammanlagt ca 3 170 m2, som enligt detaljplanen ska utgöra 
kvartersmark för kedjehus. Efter värdering mot liknade köp har köpeskillingen 
överenskommits till 1 550 000 kronor. I övrigt omfattar köpeavtalet sedvanliga villkor.

Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
 Upprättat exploateringsavtal
 Upprättat köpeavtal

 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till: Sjötorps förvalting AB, Mark- och exploateringschefen
Akten
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