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§ 37
Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1 (KS 2020.141)

Beslut
Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
Reservationsavtalen avseende del av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, Vallentuna-
Mörby 1:297, Vallentuna-Rickeby 1:72, Olhamra 1:14 och Vallentuna-Rickeby 1:436 och 
uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna Reservationsavtalen för kommunens 
räkning.

Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott föreslår även att Kommunstyrelsen godkänner utkast 
till Marköverlåtelseavtal med markerade kompletteringar avseende de ovan nämnda 
fastigheterna. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning när respektive Reservationsavtals villkor är 
uppfyllda.
 
NRE bör uppdatera sin gestaltning innan beslut i kommunstyrelsen. Kommunen har inga 
invändningar mot att det inte längre är loftgångshus, men husens gestaltning är för monoton. 
Fler av kvalitéerna från markanvisningsavtalet så som terrass, mer glas i entrévåningen bör 
arbetas in samt att mer trä i tegelhuset efterfrågas.

Ärendebeskrivning
Fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna-Rickeby 1:72, 
Olhamra 1:14 och Vallentuna-Rickeby 1:436 ingår i detaljplanen för Kristineberg etapp 1. 
Detaljplanen möjliggör för cirka 800 nya bostäder i form av flerbostadshus och småhus, viss 
centrumservice, skola, samt äldreboende och möjlighet till vårdboende.

Kommunen har under 2016-2017 genomfört en markanvisningstävling för delar av 
planområdet och har gällande markanvisningsavtal med Byggaktörerna:

• Titania AB
• Obos Mark AB
• Sveafastigheter Bostad AB
• NF Projektering och Förvaltning AB (Vectura)
• Götenehus AB
• NRE Sweden AB

Markanvisningsavtalen ersätts nu av Reservationsavtal i syfte att reglera byggstart och säkra 
genomförandet av den planerade bebyggelsen. Reservationsavtalen blir giltiga förutsatt att 
Kommunstyrelsen godkänner avtalen samt att detaljplanen för Kristineberg etapp 1 vinner 
laga kraft. Syftet med de bilagda Marköverlåtelseavtalen är att reglera marköverlåtelse samt 
genomförandefrågor som uppkommer i samband med genomförande av detaljplanen.
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Intäkter för försäljning av mark genom marköverlåtelseavtalen förväntas uppgå till cirka 270 
miljoner kronor. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft betalar Byggaktörerna in en 
reservationsavgift om 5 % av köpeskillingen samt att de slutbetalar vid tillträdet av 
fastigheterna. Från intäkterna ska kostnader för detaljplan, utbyggnad av allmän plats och 
medfinansiering avräknas.

Kommunen har valt att lyfta bort Obos Mark ABs avtal för godkännande avseende ett kvarter 
med flerbostadshus på grund av att de inte skrivit på Reservationsavtalet för det kvarteret.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.

Beslutsunderlag
 Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1
 Reservationsavtal - Götenehus
 Bilaga 1 - Götenehus (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - Götenehus (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
 Reservationsavtal - Vectura
 Bilaga 1 - Vectura (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - Vectura (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
 Reservationsavtal - Sveafastigheter
 Bilaga 1 - Sveafastigheter (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - Sveafastigheter (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
 Reservationsavtal - Titania
 Bilaga 1 - Titania (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
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 Bilaga 3 - Titania (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
 Reservationsavtal - NRE
 Bilaga 1 - NRE (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - NRE (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
 Reservationsavtal - OBOS_Småhus_Utkast
 Bilaga 1 - OBOS_Småhus_Utkast (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - OBOS_Småhus (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
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Tjänsteskrivelse 
 
Godkännande av avtalspaket, 
Kristineberg etapp 1  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
Reservationsavtalen avseende del av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, 
Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna-Rickeby 1:72, Olhamra 1:14 och Vallentuna-
Rickeby 1:436 och uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Reservationsavtalen för kommunens räkning. 
 
Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott föreslår även att Kommunstyrelsen 
godkänner utkast till Marköverlåtelseavtal med markerade kompletteringar avseende 
de ovan nämnda fastigheterna. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och 
exploateringschef att underteckna Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning 
när respektive Reservationsavtals villkor är uppfyllda. 
 

Ärendet i korthet 
Fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna-
Rickeby 1:72, Olhamra 1:14 och Vallentuna-Rickeby 1:436 ingår i detaljplanen för 
Kristineberg etapp 1. Detaljplanen möjliggör för cirka 800 nya bostäder i form av 
flerbostadshus och småhus, viss centrumservice, skola, samt äldreboende och 
möjlighet till vårdboende. 
 
Kommunen har under 2016-2017 genomfört en markanvisningstävling för delar av  
planområdet och har gällande markanvisningsavtal med Byggaktörerna: 
 
• Titania AB 
• Obos Mark AB 
• Sveafastigheter Bostad AB 
• NF Projektering och Förvaltning AB (Vectura) 
• Götenehus AB 
• NRE Sweden AB 
 
Markanvisningsavtalen ersätts nu av Reservationsavtal i syfte att reglera byggstart 
och säkra genomförandet av den planerade bebyggelsen. Reservationsavtalen blir 
giltiga förutsatt att Kommunstyrelsen godkänner avtalen samt att detaljplanen för 
Kristineberg etapp 1 vinner laga kraft. Syftet med de bilagda Marköverlåtelseavtalen 
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är att reglera marköverlåtelse samt genomförandefrågor som uppkommer i samband 
med genomförande av detaljplanen.  
 
Intäkter för försäljning av mark genom marköverlåtelseavtalen förväntas uppgå till 
cirka 270 miljoner kronor. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft betalar 
Byggaktörerna in en reservationsavgift om 5 % av köpeskillingen samt att de 
slutbetalar vid tillträdet av fastigheterna. Från intäkterna ska kostnader för 
detaljplan, utbyggnad av allmän plats och medfinansiering avräknas. 
 
Kommunen har valt att lyfta bort Obos Mark ABs avtal för godkännande avseende ett 
kvarter med flerbostadshus på grund av att de inte skrivit på Reservationsavtalet för 
det kvarteret. Dessutom har NRE uppdaterat sin gestaltning mellan beslut i utskottet 
och kommunstyrelsen enligt kommunens krav. 

Bakgrund 
Vallentuna kommun och Byggaktörerna avser att inledningsvis teckna ett 
reservationsavtal som ersätter det tidigare markanvisningsavtalet för att säkra 
genomförande av byggnationen. När villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda ska 
marköverlåtelseavtalet tecknas. Marköverlåtelseavtalet är färdigförhandlat och enbart 
redaktionella ändringar som är förmarkerade i Marköverlåtelseavtalet kommer att 
justeras inför tecknandet. Vid tidpunkten för tecknandet av marköverlåtelseavtal kan 
detta delas upp i fler marköverlåtelseavtal för att passa med etappvist tillträde. 
Följande villkor (med viss variation beroende på byggaktör) ska uppfyllas i 
Reservationsavtalet innan Marköverlåtelseavtalet tecknas:  

• Kommunen förklarar väganläggningar och allmänna VA-anläggningar 
färdigställda i körbart skicka och försedda med asfaltgrus (AG);   

• Ritningar på byggnader, situationsplan och andra handlingar för den blivande 
exploateringen skriftligen godkänts av Kommunens Projektchef;  

• Bygglov har erhållits och vunnit laga kraft;  
• Fastighetsbildningen har vunnit laga kraft; 
• Avtal tecknats gällande utförandeentreprenad eller totalentreprenad avseende 

byggnation i enlighet med lagakraftvunnet bygglov;  
 

Reservationsavtalet är giltigt i 2 år från undertecknandet, därefter kan det förlängas, 
sägas upp eller ersättas av Marköverlåtelseavtal. Marköverlåtelseavtalen reglerar 
marköverlåtelsen av de nybildade fastigheterna inom planområdet samt 
genomförandefrågor för utbyggnaden. Köpeskillingen är cirka 5 500 -6 000 kr/kvm 
BTA för bostadsrätter, 1 650 kr/kvm BTA för hyresrätter, 3 530 kr/kvm BTA för vård 
och mellan ca 1-1,4 miljoner kronor för småhustomter. Priset justeras fram till 
tillträdet med mäklarprisindex och den totala BTA:n beräknas i samband med 
bygglovet. Avtalen reglerar även att byggnation ska ske i enlighet med 
miljöprogrammet. Åtagandena i miljöprogrammet kommer dessutom att 
kompletteras med avsiktsförklaringar för respektive byggaktör som tar avstamp i 
miljöprogrammet, respektive byggaktörs miljöarbete och hållbarhetsdialogerna. 
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I köpeskillingen ingår exploateringsersättning om ca 1 400 - 2 000 kr/BTA för att 
täcka kommunens kostnader för utbyggnad av gator och allmänna plats inom och i 
anslutning till planområdet. Till detta adderas delfinansieringsersättning om cirka 
300 kr/BTA som del av finansiering av Roslagsbanan till City samt kostnad om cirka 
200 kr/BTA för planarbetet. Dessa avräknas från köpeskillingen. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats inom planområdet, vilket 
beräknas ta upp till 3 år från detaljplanens laga kraft. De första byggaktörerna kan ges 
möjlighet att starta sin byggnation cirka 1,5 år från detaljplanens laga kraft. 

Sedan tidigare har kommunen valt att avsluta markanvisningsavtalet med Reinova 
properties avseende ett kvarter om cirka 19 radhus. 

Handlingar 
 

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-17 Godkännande av avtalspaket, Kristineberg 
etapp 1 

2. Reservationsavtal (6 st) 
3. Bilaga 1 - (Reservationsavtal) (6st) 
4. Bilagor till marköverlåtelseavtal (Bilaga 1) (samma för samtliga) 
5. Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal) (samma för samtliga) 
6. Bilaga 3 - Byggaktörernas anbud (Reservationsavtal) (6 st) 
7. Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal) (samma för samtliga) 
8. § 37 Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1 (KS 2020.141) 

 
 

Björn Stafbom Kristofer Uddén 
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef
  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Projektchef Södra Vallentuna 
Titania AB 
Obos Mark AB 
Sveafastigheter Bostad AB 
NF Projektering och Förvaltning AB (Vectura) 
Götenehus AB 
NRE Sweden AB 
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Mellan Vallentuna kommun org.nr. 212000-0027, nedan kallad Kommunen
och NRE Kristineberg AB org.nr. 559257-1482, c/o NRE Sweden AB, Englundavägen 7d, 17141

Solna, nedan kallad Byggaktören. Byggaktören och Kommunen kallas nedan gemensamt för
Parterna. Mellan Parterna har följande avtal träffats

RESERVATIO NSAVTAL

1. Bakgrund
Parterna har 2017-06-29 tecknat markanvisningsavtal, Dnr MEX 2017 — 000001, för ett
markområde inom Kristineberg etapp 1, samt tillägg ff11 och förlängning till
markanvisningsavtalet daterade 2019-07-02 respektive 2019-06-10. Sedan Byggaktörens
tävlingsförslag inlämnades till Kommunen och markanvisningsavtalet undertecknades har
bvggaktörens förslag vidareutvecklats och anpassats till platsförutsättningarna.

Avsikten med resen’ationsavtalet är att fullfölja markanvisningen och säkra genomförandet
im-jan ett marköverlåtelseavtal tecknas. Detta resen’ationsavtal avseende marköverlåtelse
ersätter markanvisningsavtalet från och med att resenraffonsaxtalet har undertecknats av
Byggaktören och godkänts av behörigt organ på Kommunen. Markanvisningsavtalet upphör
härmed att gälla.

Marköverlåtelseavtalet kommer att behandlas av behörigt kommunalt organ samtidigt som
reseiwationsavtalet behandlas. Om behörigt kommunalt organ godkänner resen’ationsavtalet
kommer ett sådant godkännande även innefatta marköverlåtelseavtalet. 1
marköverlåtelseavtalet har markerats i vilka avseenden marköverlåtelseavtalet kommer att
kompletteras innan det ingås, se bilaga 1. Av markeringarna i Marköverlåtelseavtalet framgår
det bland annat att komplettering kommer att ske för uppgifter om köpare,
fastighetsbeteckningar, BTA som ligger till grund för att beräkna köpesldlling samt
köpesitillingen.

2. Förutsättningar, ändamål
På Området, se bilaga 2, ska Byggaktören bygga flerbostadshus i enlighet med Byggaktörens
tävlingsförslag vid markanvisningen med dess överenskomna kompletteringar om inte annat
skriftligen har godkänts av Kommunen, se bilaga 3.

Byggaktören ges möjlighet att förvärva Området, vilket omfattar dcl av fas6gheten
Vallenhina Rickeby 1:135, under förutsättning att villkoren i enlighet med detta
reservationsavtal uppfylls.

3. Giltighet
Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning att:

• Kommunstyrelsen i Vallentuna kommun godkänner detta reservationsavtal senast den
2021-05-31 med beslut som vinner laga kraft;

• Att förslag till detaljplan för Kristineberg etapp 1 KS.2o 12.529 blir antagen i huvudsaklig
överensstämmelse med bilagt förslag senast den 2021-06-30 med beslut som vinner laga
kraft.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVAITNINGEN

TUNA TORG 1 - 186 86 VALLENTUNA
TEN: 08-587 850 00

WWW.VALLENTUNA.5E Vallentuna
kommun
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Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är reservafionsavtalet förfallet i sin helhet
utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

4. Köpeskilling
Byggaktören har erbjudit en preliminär köpesldiling om ca 19 250 000 kr för kvarter 1. baserat
på ca 3 500 ljus BTA, vilket motsvarar en preliminär köpesitilling om ca 5 500 kr/ljus BTA samt
ca 25 200 000 kr för kvarter 6. baserat på ca 4 800 ljus BTA, vilket motsvarar en preliminär
köpeskilling om 5 250 kr/ljus BTA. Slutgiltig köpeskilling regleras i kommande
marköverlåtelseavtal.

Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ska försäljning ske till marknadspris. Det innebär att när
priset bestäms redan i ett anbudsförfarande ska detta indexeras enligt nedan för att motsvara
marknadspris i samband med att marköverlåtelseavtalet skrivs. Köpeskilling enligt punkt 2 ovan
är bestämd i prisläge 2016-08-19 (Värdetidpunkten) och ska justeras fram till tillträdesdagen
enligt nedanstående formel:

A= B(i+(C-D)/D)
Där
A=Ukvid som ska erläggas
B=Likvid före uppräkning
C=genomsnittspris på villor/bostadsrätter i Vallentuna enligt senast offentliggjord
Mäklarstatistik uttryckt i kr per kvm lägenhetsarea vid tillträde.
D=genomsnittspris på villor/ bostadsrätter i Vallentuna enligt närmast offenfliggj ord
mäldarstatistik vid värdetidpunkt.

Om inte genomsnittspriset finns att tillgå för Vallentuna ska uppräkning i första hand ske med
motsvarande mäklarstafistik för Storstockholm. Om formeln inte är användbar på grund av
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor ska köpesldllingen räknas upp med metod
som motsvarar mäldarstatistik. Priset ska dock regleras med stöd av denna formel fram till den
tidpunkt statistiken upphör/förändras. Om index är oförändrat eller har sjunkit ska ingen
indexering göras avseende den ytan som uppgår till 2 995 ljus BTA för kvarter 1 och 3 174 ljus
BTA för kvarter 6. Ljus BTA som överstiger detta kan regleras både upp och ner med
mäldarprisindex.

Köpeskillingen ska, efter avdrag för tidigare erlagd reservationsavgift, erläggas mot faktura
senast 30 dagar efter Marköverlåtelseavtalets underteclmande. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

5. Reservationstid
Området reserveras under två år från och med att detta resen’ationsavtal har undertecknats av
Byggaktören och godkänts av behörigt organ på Kommunen. Detta reservationsavtal kan
förlängas på villkor beskrivna i punkt ii.

6. Principer som gäller

6.i. Kommunen har tagit fram ett Miljöprogram (2016) för Kristineberg som ska vara
vägledande för exploateringen inom samtliga detaljplaner i Kristineberg. Byggaktören
ska genomföra exploateringen i enlighet med Milj öprogrammet, bilaga 4.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-587 850 00

WWW.VALLENTUNA.5E Vallentuna
kommun
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6.2. Exploatören ska i det fall Kommunen begär delta med representanter på
kommunikationsmöten och aktiviteter även i det fall dessa möten inte är påkallade av
plan- och bygglagen.

6.3. Kommunen äger rätt att köpa/hyra io% av de byggda bostäderna för kommunal
bostadsförsöijning eller liknande.

6.4. Området kommer att överlåtas i ett befintligt skick. Byggaktören svarar för kostnader
för åtgärder som krävs för att marken ska kunna användas för det nya ändamålet. Detta
inkluderar bl.a. kostnader för marksanering eller markförstärkande åtgärder.

6.5. Trots ovanstående svarar Kommunen för följande kostnader som ingår i köpesltillingen:

• Iordningsställande av allmän plats

• Framtagande av detaljplan

6.6. Byggaktören ska bekosta fastighetsbildning som krävs med anledning av
marköverlåtelseavtalet. Byggaktören svarar för kostnader avseende fastighetsbildning
på lwartersmark inom Området.

6.7. Eftersom Kristinebergsområdet är ett stort område där byggnation kommer att ske i
flera etapper och där inflyttning kommer att ske vid olika tidpunkter kan särskilda
logistildösningar komma att vara erforderliga under byggfiden. 1 det fall projektet
tillhandahåller logistikcenter eller logistikplan för transporter till och inom området
förbinder sig Byggaktören vid behov använda dessa och säkerställa att entreprenören
gör detsamma.

6.8. Kommunen äger rätt att utan ersättning anlägga erforderliga vägslänter eller vidta
andra markåtgärder inom Området som krävs för väg inom allmän plats. Kommunen
äger rätt att utan ersättning bibehålla erforderliga vägslänter inom Området tills dess
att Byggaktören anlägger annan av Kommunen godkänd teknisk lösning. Kommunen
ska så långt som möjligt bevara naturvärden inom planområdet.

7. Byggaktörens projektering
Byggaktören äger rätt att genomföra markundersökningar och andra undersökningar inför
kommande bebyggelse före tillträde under detta reservationsavtals giltighetstid. Vid sådan
undersökning ska samråd med Kommunen ske och Kommunen ska utan dröjsmål skriftligen
godkänna åtgärder som behöver vidtas på markområdet. Kommunens ska erhålla kopia på
slutrapport från dylik markundersökning. Kommunen äger rätt till ersättning för skada som
orsakas inom Området med anledning av undersökningarna om marköverlåtelseavtal inte ingås
mellan parterna.

8. Tidpian
Parternas avsikt är att Byggaktören ska tillträda Området när villkoren enligt punkt io har
uppf’llts och köpeskillingen enligt punkt 4 erlagts i sin helhet, såvida Parterna inte skriftligen
överenskommit om annan tillträdesdag. Kommunen ska senast sex (6) månader före
tillträdesdagen underrätta Byggaktören om vilket datum de allmänna anläggningarna ska vara
färdigställda till AG och tillträde kan ske. Om inte de allmänna anläggningarna av Kommunen
har förklarats utbyggda i körbart skick till detta datum, ska tillträdesdagen justeras med hänsyn
till detta utan att ersättning till Byggaktören utgår.

Parterna ska verka för att nedanstående preliminära tidplan ska följas. Tidplanen är vägledande
för kommande arbeten och Parterna är medvetna om att förändringar kan komma att ske.
Information om eventuella avvikelser från tidplanen ska snarast delges den andra parten.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN r
TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA —

flN: 08-587 850 00

WWW.VALLENTUNA.5E Vallentuna
kommun
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Uppskattad preliminär tidplan:
Detaljplanen vinner laga kraft 2020, Iwartal 3
Allmänna anläggningar, deletapp 1 klara till AG: 1,5 år efter detaljplanens laga kraft
Tillträde för Byggaktören: 1,5 år efter detaljplanens laga kraft

9. Upphovsrätt till material som tas fram
Kommunen har utan ersättning till Byggaktören en oinskränkt rätt till all upphovsrätt och andra
immateriella rättigheter hänförliga till av Byggaktören framtagna eller utförda utredningar
under planarbetet. Byggaktören ska gentemot anlitad konsult/arbetstagare göra förbehåll för
Kommunens rätt till framtagna och utförda utredningar. Byggaktören ska ha rätt att utan
ersättning till Kommunen mångfaldiga handlingarna för eget bruk.

10. Villkor för tecknande av marköverItelse
Byggaktören äger rätt att förvärva Området, under förutsättning att resen’ationstiden inte
överskridits, när;

• Kommunen förklarar väganläggningar och allmänna VA-anläggningar färdigställda i
körbart skick och försedda med asfaltgrns (AG) inom deletapp i;

• Ritningar på byggnader, situationsplan och andra handlingar för den blivande
exploateringen skriftligen godkänts av Kommunens Projektchef;

• Bygglov har erhållits och vunnit laga kraft;
• Fastighetsbildningen har vunnit laga kraft;
• Avtal tecknats gällande ufförandeentreprenad eller totalentreprenad avseende byggnation i

enlighet med lagakraftvunnet bygglov;

När villkoren ovan är uppfyllda tecknas ett marköverlåtelseavtal i enlighet med bilaga 1.

11. Reservationslikvid
Byggaktören ska erlägga en resen’ationslikvid om 2 222 500 kronor motsvarande % av
köpesldllingen. Reservationslikviden ska erläggas kontant 30 dagar efter att detaljplanen har
vunnit laga kraft. Kommunen äger rätt att utfärda faktura på beloppet med 30 dagars förfallotid.
Dröjer Byggaktören med betalning utgår referensränta plus 8 procentenheter i enlighet med 6
räntelagen. Träffas slutlig överenskommelse om överlåtelse av det reserverade området
avräknas erlagd avgift mot den totala köpeskillingen enligt Marköverlåtelseavtalet. Till detta
tillkommer anläggningsavgift för VA, bygglovavgifter m m.

Om sluflig överenskommelse om marköverlåtelse ej träffas mellan parterna under
reservafionstiden på grund av att Byggaktören inte fullgjort samtliga sina åtaganden enligt detta
reservationsavtal och om detta reservationsavtal därav upphör att gälla förfaller
reservationslikviden i sin helhet. Om slutlig överenskommelse ej träffas mellan Parterna under
reservationstiden på grund av omständigheter som Byggaktören inte kunde råda över, till
exempel att Kommunen inte fullgjort sina åtaganden enligt detta reseiwationsavtal och om
reservationsavtalet därav upphör att gälla återbetalar Kommunen reservationslilwiden i sin
helhet till Byggaktören.

12. Förlängning av reservationsavtalet
Reservafionstiden enligt punkt kan efter prövning förlängas, om Byggaktören senast två
månader före reservationstidens utgång skriftligen gör framställan om detta till Kommunen. Vid
förlängning kommer ny reservationslikvid att tas ut om ytterligare 2 222 500 kronor
motsvarande 5% av köpesldllingen.

Om det inte är möjligt att uppfylla villkoren enligt detta reservationsavtal inom
reservationstiden med hänsyn till utbyggnadsordning/etappindelning av allmän plats eller med
hänsyn till orsak som Byggaktören inte kunnat råda över, ska Kommunen bevilja förlängning av
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reseivationsavtalet utan att ny reservationslihrid utgår. Kommunen kan i samråd med
Byggaktören bevilja sådan förlängning ensidigt. Ersättning till Byggaktören på grund av
framskjuten tidpunkt för igångsättning av exploateringen ska inte utgå.

13. Överltelse av avtal
Detta reservationsavtal samt rättigheter och skyldigheter enligt detta resen’ationsavtal får inte
överlåtas av Byggaktören utan Kommunens skriftliga samtycke. Vid överlåtelse till koncernbolag
ska Byggaktören skriftligen underrätta Kommunen och Kommunen skriffligen godkänna
överlåtelsen. Byggaktören är solidariskt ansvarig med koncernbolaget för samtliga skyldigheter
och åtaganden i enlighet med detta resewationsavtal. Detta ansvar gäller även vid överlåtelser i
flera led. Om överlåtelse av bolag som detta resetvationsavtal är träffat med, sker innan
Kommunens godkännande, fortsätter detta resexvationsavtal att gälla mellan Byggaktören och
Kommunen fram till dess att Kommunen godkänt ny part och denna inträder i de rättigheter
och skyldigheter som detta resenrationsavtal ger upphov till.

14. Avtalets upphävande
Kommunen äger rätt att skriftligen säga upp detta reservationsavtal med omedelbar verkan om
det är uppenbart att Byggaktören inte avser att genomföra projektet på det sätt som avsågs vid
avtalets tecknande. Om marköverlåtelseavtal inte träffas och reseiwationsavtalet upphör har
Byggaktören inget besittningsskydd eller rätt till ersättning, skadestånd, återbetalning av
resen’ationsavgift eller nytt resen’ationsavtal utöver vad som framgår av punkt 11 ovan.

15. Inskrivning
Detta resen’ationsavtal får inte inskrivas.

16. Säkerhet
Som säkerhet för Byggaktörens åtaganden ställer NRE Group AS (cvr.298000758) en borgen så
som för egen skuld. Vad som i detta avtal utgör åtagande för Byggaktören gäller även vid första
anfordran för NRE GROUP A/S.

Vid tecknande av marköverlåtelseavtal görs en ny bedömning på behovet av säkerhet och krav
på kompletterande eller annan säkerhet kan komma att ställas.

17. Tillägg till avtalet
Eventuella tillägg till, eller ändringar av, detta resen’ationsavtal ska upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter.

18. Tvist
Tyst gällande tolkning eller tillämpning av detta reservationsavtal ska avgöras av allmän svensk
domstol med säte i Stockholms län med tillämpning av svensk rätt.
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Vallentuna den / 2020

Vallentuna kommun NRE Kristineberg AB

///47%: ft’c,

(

Bevittnas:

) t

För bolag som ställer säkerhet enligt punkt i6.

den / 2020

t )

Bilagor
Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal
Bilaga 2. Detalj plan med Området skrafferat
Bilaga 3. Byggaktörens anbud
Bilaga 4. Miljöprogram

(
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Detta reservationsavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
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