






















































































FULLMAKT 

Härmed befullmäktigas, Nimrod Badur, 791818-4892 eller den han i sitt ställa förordnar, att företräda 
Odalen Stensta Utveckling AB, 559095-4367 (”Odalen”) vid Odalens ingående av avtal i samband 
med exploateringen av fastigheten Vallentuna Ormsta 1:255, för vilken Odalen är lagfarna ägare 
(”Transaktionen”). 

Fullmakten innebär bland annat behörighet att i Odalens namn och för Odalens räkning: 

• underteckna och förhandla de exploateringsavtal, fastighetsregleringsavtal, servitutsavtal och 
köpeavtal som är nödvändiga eller önskvärda för att genomföra Transaktionen (inklusive men 
inte begränsat till avsiktsförklaring, aktieöverlåtelseavtalet, trepartsavtalet, reverser och 
betalningsinstruktionen); 

• vidta alla åtgärder och underteckna alla handlingar, som kan företas och undertecknas av 
Säljaren; och  

• att underteckna likvidavräkningar, tillträdesagenda, kvittenshandlingar och i övrigt vidta 
samtliga erforderliga åtgärder i syfte att genomföra och fullborda Transaktionen.  

 

Denna fullmakt gäller tillsvidare.  

 

ODALEN STENSTA UTVECKLING AB 

Ort: Göteborg      

Datum: 19 augusti 2020     

 

 

 

____________________________   

Alex Mabäcker     
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Org.nummer: 559095-4367

Företagsnamn: Odalen Stensta Utveckling AB 

Adress: c/o Odalen Fastigheter AB
Sköldungagatan 7
114 27 STOCKHOLM

Säte: Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
2017-01-02

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital:          50.000 SEK
Lägst.......:          50.000 SEK
Högst.......:         200.000 SEK

Antal aktier:                     500
Lägst.......:                     500
Högst.......:                   2.000

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
621116-1531 Kjessler, Sten Åke Thomas, Strandvägen 5 A,
            114 51 STOCKHOLM

STYRELSELEDAMÖTER
860205-5595 Mabäcker, Alex Erik, Brunnsgatan 18, 431 34 MÖLNDAL

STYRELSESUPPLEANTER
560723-5156 Nordström, Claes Göran, 60 Avenue des Chasseurs, WATERLOO,
            BELGIEN

REVISOR(ER)
790418-0259 Bjälkemo, Samuel Douglas, Wittstocksgatan 3 A,
            115 24 STOCKHOLM

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen
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Firman tecknas var för sig av
       ledamöterna

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter
med högst 10 suppleanter.

BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2019-05-29

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll
Röstmajoritet

VERKSAMHET
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper och
därmed förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR
0101 - 1231

KALLELSE
Kallelse ska ske genom e-post, fax eller brev.

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN
2017-05-10 Gunnar Stignäs Fastigheter AB
2017-01-02 Aktiebolaget Grundstenen 157445

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se
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Exploateri ngsavta I 

2020-09-22 
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Exploateringsavtal avseende genomf'örande av detaljplan f'ör 
Ormsta - Stensta, Vallentuna kommun. 

PARTER 
Vallentuna kommun, org. nr 2120 00-0027, nedan kallad 
Kommunen, 

Odalen Stensta Utveckling AB, org.nr 55 90 95-4367, 
Sköldungagatan 7, c/o Odalen Fastigheter AB, 11427 Stockholm, 
och lagfaren ägare till fastigheten Ormsta l :255 i Vallentuna nedan 
kallad Bolaget 

Vallentunavatten AB, org.nr 55 66 55-9836, Sågvägen 2, 

184 86 Åkersberga. Vallentunavatten AB är VA-huvudman i 
Vallentuna kommun och dotterbolag till Roslagsvatten AB. 
Vallentunavatten och Roslagsvatten kallas gemensamt nedan för 
VA-Huvudmannen och svarar lika för de åtaganden som 
beskrivs i detta Avtal 

Kommunen, VA-huvudmannen och Bolaget kallas nedan 
gemensamt för Parterna. 

1. TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Detta exploateringsavtal syftar till att reglera genomförandefrågor som 
uppkommer i samband med genomförandet av detaljplanen enligt punkt 1.2 
nedan. Kommunen, huvudman för allmän plats och VA-huvudmannen, 
huvudman för vatten och avlopp ansvarar var för sig för utbyggnad av vägar 
och annan allmän plats respektive utförandet av den allmänna VA
anläggningen i enlighet med upprättat detaljplaneförslag för Ormsta-Stensta, 
Vallentuna kommun. 

1.1. Planavtal 

Kommunen och Bolaget har tidigare tecknat planavtal. 
I och med tecknandet av detta exploateringsavtal samt att slutfakturering enligt 
§ 4 i ovan angivna planavtal har fullföljts, se även pkt 4.1 detta 
exploateringsavtal, upphör planavtalet att gälla i sin helhet under förutsättning 
att detta exploateringsavtal godkänns av Kommunstyrelsen samt detaljplanen 
för Ormsta-Stensta antas av Kommunfullmäktige genom beslut som vinner 
laga kraft. 
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1.2. Detaljplan och genomförandetid 

Detta exploateringsavtal reglerar genomförandefrågor i samband med 
genomförandet av detaljplan Ormsta-Stensta , Dnr KS 2014.428, nedan kallad 
Detaljplanen, se detaljplanekarta och tillhörande planbeskrivning, bilaga 1. 
Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan 
Planområdet. Samtliga allmänna anläggningar inom allmän plats ska utföras 
inom Planområdet som därvid är detsamma som Exploateringsområdet. 

Inom detaljplanen har kvartersmarken där Bolaget är markägare planlagts utan 
någon fördröjd genomförandetid. Syftet att välja ett genomförande utan 
fördröjd genomförandetid är att möjliggöra en etappvis utbyggnad och kunna 
skapa ett successivt flöde av tomter och bostäder. Att planlägga utan fördröjd 
genomförandetid innebär en möjlighet för Bolagen att erhålla bygglov 
parallellt med att vägar, annan allmän plats och va-anläggningar byggs ut. 
Detta förutsätter att utbyggnaden av vägar, annan allmän plats och va
anläggningar måste byggas ut innan Kommunen och VA-huvudmannen på ett 
tillfredställande sätt kan upplåta anläggningarna för nyttjande till Bolaget 
vilket Bolaget godkänner genom att underteckna detta avtal. Kommunen och 
VA-huvudmannen avgör när i tiden och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för 
att allmän plats enligt Detaljplanen får ianspråktas. Beslut tas på 
samordningsmöte och ska protokollföras. I det fall Bolaget bryter mot detta 
utgår vite, se pkt 5 .1. Vidare accepterar och godtar Bolaget att inga 
ersättningar ska kunna utkrävas av endera Kommunen, VA-huvudmannen 
eller annat Bolag av vad slag det vara må vilket har till följd av, enbart och i 
sak, att göra med borttagandet av den fördröjda genomförandetiden. 

Till detta exploateringsavtal bifogas följande handlingar: 

Bilaga 1: 

Bilaga 2: 
Bilaga 2: 
Bilaga 3: 
Bilaga 4: 

Bilaga 5: 

Bilaga 6: 

Detaljplanekarta med tillhörande planbeskrivning för detaljplan 
Ormsta-Stensta. 
Överenskommelse om fastighetsreglering, allmän plats. 
Överenskommelse om fastighetsreglering, kvartersmark. 
Servi tu tsa vtal 
Avtal om överlåtelse av mark för - (S) Förskola - mellan 
Kommunen och Järntorget Bostad AB 
Förslag till exploateringsgrad som grund för beräkning av ljus 
BTA. 
Utbyggnadsplan VA 

2. MARKÄGANDE OCH EXPLOATERING 

Bolaget är ägare till fastigheten Ormsta 1: 255 och avser att inom det 
område av fastigheten som markerats med streckad begränsningslinje på 
bilagda detaljplanekarta, bilaga 1, uppföra bebyggelse för vård, 
äldreboende, nedan kallad Exploatering. 
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Vallentuna kommun är huvudman för all allmän platsmark inom 
Detaljplanen. 
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VA-huvudmannen är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom 
Detaljplanen. 

3. MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

3.1. Marköverlåtelser 

I samband med genomförandet av Detaljplanen, behöver marköverlåtelse 
ske mellan Kommunen och Bolaget. 

Mark från Bolaget till Kommunen (allmän plats} 
Markområde, om totalt ca 53 m2 av fastigheten Ormsta 1 :255 ska genom 
separat överenskommelse, se bilaga 2, om fastighetsreglering överföras till 
Kommunens fastighet Orrnsta 1 :48, eller till annan lämplig kommunägd 
fastighet. Markområdet är grönmarkerat på kartbilagan tillhörande 
överenskommelsen om fastighetsreglering och utgör i Detaljplanen allmän 
platsmark. Bolaget garanterar att markområdet på tiUträdesdagen inte 
besväras av inteckningar, servitut, inskrivningar eller andra rättigheter som 
utan inskrivning kan göras gällande. 

Mark från Kommunen till Bolaget (kvartersmark} 
Markområde, om 12 m2 ska överföras från Ormsta 1 :4 I till Ormsta I :255 
och 168 m2, 162 m2 och 217 m2, totalt 54 7 m2, ska genom separat 
överenskommelse, se bilaga 2, överföras ifrån Ormsta I :48 till Ormsta 
I :255. Ersättning för kvartersmark hanteras inom överenskommelsen om 
fastighetsreglering. Markområdet är orangemarkerat på kart bilagan 
tillhörande överenskommelsen om fastighetsreglering och utgör i 
Detaljplanen kvartersmark för parkering. Kommunen garanterar att 
markområdet på tillträdesdagen inte besväras av inteckningar, servitut, 
inskrivningar eller andra rättigheter som utan inskrivning kan göras 
gällande. 

Kommunen och Bolaget har ingen kännedom om några markföroreningar 
eller byggrester inom de markområden som avses regleras eller överlåtas. 

Kommunen och Bolaget har haft möj lighet att besiktiga Markområdena 
och i övrigt undersökt a lla förhållanden som rör Markområdena och gjort 
bedömningen att det inte finns några markföroreningar varvid detta 
ömsesidigt har tagits hänsyn till. Påträffas föroreningar inom det som var 
Bolagets mark före fastighetsregleringen, ska provtagning, hantering och 
sanering bekostas av Bolaget. På motsvarande sätt ska Kommunen bekosta 
provtagning, hantering och sanering av föroreningar som påträffas inom 
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mark som var Kommunens mark före fastighetsregleringen.~ 
Tillsynsmyndighetens krav ska vara styrande för masshantering och 
sanering. 

K vartersmark för förskola 
Markområde, om ca 6417 m2, i Detaljplanen (S) Förskola nedan kallad 
Förskolefastigheten, av fastigheten Ormsta 1 :35 ska enligt särskild 
överlåtelsehandling, se bilaga 4, överlåtas till Vallentuna kommun för en 
köpeskilling om 4,5 miljoner kronor. 

Tidigare har genom separat avtal enligt KS 2020§89 om fördelning av 
intrångsersättning - (S) Förskola - mellan kommunen och ägarna till 
fastigheterna Ormsta I :35, Ormsta 1:36, Ormsta 1:38, Ormsta 1 :40, 
Ormsta 1:48,Ormsta 1:127,Ormsta 1:254,Ormsta 1:255,Ormsta 1:264 
samt Ubby I :26 och Vallentuna-V eda 1: 1 tecknats mellan Kommunen och 
samtliga Bolag inom Detaljplanen. 

3.2. Tillträde till Förskolefastigheten, allmän plats och 
kvartersmark samt hantering av slänt och släntservitut 

Tillträde 
Kommunen tillträder Förskolefastigheten i enlighet med 
överlåtelsehandlingen, bilaga 4. 

Kommunen tillträder Markområde avsett för allmän plats i samband med 
att överenskommelse om fastighetsreglering är undertecknad och beslut 
om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft, se bilaga 2. 
Syftet med att tidigarelägga tillträdet innan fastighetsbildningen vunnit 
laga kraft utgår ifrån att anläggningsarbeten kan påbörjas i det fall 
möjlighet finns. 

Bolaget tillträder Markområde avsett för kvartersmark då 
överenskommelse om fastighetsreglering är undertecknad, köpeskillingen 
erlagts, beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft och beslut 
om fastighetsregleringen vunnit laga kraft vilket också specificeras i detalj 
enligt överenskommelse om fastighetsreglering, se bilaga 2. 

Inom planområdet finns det andra fastighetsägare där Kommunen för att 
kunna bygga de allmänna anläggningarna kan behöva få ett godkännande 
att få ta mark i anspråk innan lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 
Detta måste beaktas och hanteras särskilt i det fall fastighetsägarna inte 
medger ett ianspråktagande i förtid. 

Slänt och släntservitut 
Inom kvartersmarken till fastigheten Ormsta 1:255 regleras enligt 
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detaljplanen inga släntservitut, z-område, i syfte att inte onödigt belasta 
fastigheter med servitut som inte erfordras. 
Avsikten är istället att först utför Kommunen allmänna anläggningar inom 
allmän plats inklusive erforderlig slänt in på kvartersmark och därefter 
iordningställer och ansluter Bolaget kvartersmarken mot 
allmänplatsmarken. Har inte Bolaget utnyttjat det område som erfordras 
för slänt för kommunens allmänplats mark inom detaljplanens 
genomförandetid ska om Kommunen begär det avtalsservitut för slänt 
tecknas utan ersättningskrav mellan Kommunen och Bolaget. 
Servitutsområde för slänt är då detsamma som området för utförd slänt. 
Kommunen hanterar inskrivningen och Bolaget bekostar framtagandet av 
avtalsservitutet och inskrivning, se även pkt 5.8. 

3.3. Ansökan 

Kommunen ansöker om all fastighetsbildning enligt punkt 3.1. Bolaget 
bekostar samtliga förrättnings- och fastighetsbildningskostnader. 

Kommunen och Bolaget ska gemensamt verka för att erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder enligt pkt 3.1 sker omgående, senast 3 månader 
efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft och i enlighet med 
överenskommelse om fastighetsreglering, se bilaga 3 och 4. De smärre 
avvikelser från den lagakraftvunna Detaljplanen som kan uppkomma i 
samband med fastighetsbildningen accepteras av Kommunen och Bolaget. 

Bolaget ansvarar för att ansöka och bekosta övriga förrättnings- och 
fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av 
Exploateringen såsom inrättande av eventuella erforderliga 
gemensamhetsanläggningar, servitut. När det gäller ledningsrätt ansöker 
VA-huvudmannen om ledningsrätt och Bolaget står kostnaden för 
ledningsrättsförrättningen. 

3.4. Kostnader och intäkter 

Skatter, räntor och avgifter som belöper på de överlåtna områdena betalas 
av frånträdande part för tiden fram till tillträdet och av tillträdande part för 
tiden därefter. Intäkter, som områdena ger före tillträdesdagen, tillfaller 
frånträdande part. Områden som överlåts mellan Kommunen och Bolaget 
överlåts fria från penninginteckningar, hyresavtal, arrendeavtal eller andra 
nyttjanderätter, med undantag för befintliga ledningsrätter och servitut för 
el- tele- och allmänna VA-anläggningar. 

Om del av eller hel anläggningsavgift för VA eller motsvarande skulle 
debiteras Kommunen eller Bolaget innan äganderättsövergång skett till 
Bolaget eller Kommunen har Kommunen och Bolaget rätt att föra över 
denna kostnad på Bolaget och Kommunen på tillträdesdagen enligt 3.3. 
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3.5. Tillfällig nyttjanderätt, servitut och ledningsrätt 

Tillfällig nyttjanderätt - Arbetsområde 
Under Kommunens utbyggnad av gator och gångbanor m.m. inom allmän 
plats och som sker innan kvarteren bebyggts medger Bolaget att 
kvartersmark får nyttjas tillfälligt som arbetsområde utan ersättning av 
Kommunen eller VA-huvudmannen. Ömsesidigt gäller att i det fall 
Bolaget tillfälligt behöver nyttja mark under byggnationen som tidigare 
ägdes av Bolaget och som planlagts med allmän plats kan marken fram till 
dess att de allmänna anläggningarna färdigställts upplåtas utan ersättning 
av kommunen såvida anläggningarna inte redan byggts ut. I samtliga fall 
sker upplåtelse i samråd. I det fall anläggningar byggts ut ska det 
säkerställas att det inte sker några skador på de anläggningarna då mark 
upplåts tillfälligt. I det fall det ändå sker skador står den som åsamkat 
skadan för samtliga kostnader för återställande. 
I övrigt gäller riktlinjer och förordningar avseende upplåtelse av allmän 
plats. I samband med utbyggnaden ska Kommunen och Bolaget komma 
överens vilket område som får nyttjas och under hur lång tid. 

Anpassning till projekterad höjd 
Bolaget ska vid byggnation av kvartersmarken anpassa sig till projekterad 
höjd för gata och naturmark. 

Om u-område i Detaljplanen 
Bolaget ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger, 
inom kvartersmark som förvärvas av kommunen och som utgör u-område i 
detaljplanen upplåta ledningsrätt till VA-huvudmannen och övriga 
ledningsägare att utan ersättning inom u-området, för all framtid, bibehålla 
ledningar för sin verksamhet samt utföra erforderliga inspektioner och 
reparations- eller ombyggnadsarbeten på desamma. Bolaget förbinder sig 
att inom u-området inte plantera/anlägga buskar, träd, staket, mur, 
byggnader, upplag eller vidta andra åtgärder som försvårar för 
ledningsägaren att utöva sin rätt enligt ovan. 

VA-huvudmannen äger rätt att utan ersättningskrav i övrigt ansöka om 
ledningsrätt enligt ovan. 

Servitut 
När Bolaget vid försäljning träffar avtal om överlåtelse av fastighet eller 
del av fastighet som berör avtalsservitut enligt punkt 3 .3 eller ledningsrätt 
enligt denna paragraf ska Bolaget informera köparen att VA-huvudmannen 
och Kommunen har rätt till ledningsrätt och rätt inskriva servitut enligt 
punkt 3.2. 
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Om m.-område i Detaljplanen 
Inom kvartersmark och m,-område som förvärvas av Kommunen ska 
marken vara tillgänglig för avledning av översvämmande vatten i samband 
med skyfall. I samband med att kommunen överlåter marken ska 
avtalsservitut tecknas, se bilaga 3. 

3.6. Gemensamhetsanläggningar 

Bolaget ska på egen bekostnad ansöka om att inrätta erforderliga 
gemensamhetsanläggningar för planens genomförande avseende sin 
Exploatering. 

För förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska vid behov 
bildas en samfällighetsförening. Bolaget ansöker om och bekostar bildande 
av samfällighetsförening. Till dess att samfällighetsförening är bildad 
ansvarar Bolaget för- och bekostar förvaltningen av gemensamma 
anläggningar till dess att de överlämnats till samfällighetsföreningen. 

4. ERSÄTTNINGAR 

4.1. Planavgift 

Kommunen fakturerar Bolaget för Kommunens arbete med Detaljplanen 
enligt tidigare tecknat planavtal. 

4.2. VA - Anläggningsavgift enligt taxa 

Planområdet avses att tas in i VA-huvudmannens verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen. Enligt planavtalet skulle varje Bolag 
teckna ett separat avtal med VA-huvudmannen. Nu avses istället 
respektive fastighet att anslutas mot erläggande av anläggningsavgift för 
anslutning till den allmänna VA-anläggningen enligt vid varje tidpunkt 
gällande Va-taxa och därför tecknas inga särskilda avtal med VA
huvudmannen för anslutning till den allmänna VA-anläggningen inom 
Exploateringsområdet. 

4.3. Ersättningar kvartersmark 

Ersättning för kvartersmark hanteras inom överenskommelsen om 
fastighetsreglering, se bilaga 2, överenskommelse om fastighetsreglering, 
kvartersmark. 

4.4. Ersättning mark - allmän plats 

I planavtalet har Kommunen och Bolaget avtalat om att ingen ersättning 
ska utgå för allmän plats om samtl iga exploatörer inom detaljplanen 
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godtar detta eftersom denna kostnad annars läggs på gatukostnaden. 
Kommunen har avtalat om detta med samtliga exploatörer varför ingen 
ersättning utgår för allmän plats som överlåts till Kommunen, se pkt 3.1 
och bilaga 2, Överenskommelse om fastighetsreglering, allmän plats. 

4.5. Gatukostnader 

För detaljplanen har det tagits fram en gatukostnadsutredning som avses 
att godkännas tillsammans med antagandet av detaljplanen för Ormsta
Stensta. Förutsatt att beslut i KF sker om godkännande av 
gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta som vinner laga kraft ska 
Bolaget erlägga gatukostnadsersättning till Kommunen för utbyggnad av 
allmän plats med de faktiska kostnaderna, utifrån sin andel enligt 
gatukostnadsutredningen. Bolagets andelar av gatukostnaden är 24,07 
andelar. Bolaget ska faktureras löpande under hela utbyggnaden intill dess 
att alla anläggningar enligt gatukostnadsutredningen är färdigställda och 
ianspråktagna. Kommunen har rätt att fakturera månadsvis. En budget
och faktureringsplan ska tas fram av Kommunen som underlag för 
kommunens fakturering. Planen ska även redovisa kostnad per andel 
enligt gatukostnads utredningen. 

Framtagandet av erforderliga projekteringshandlingar, bygghandlingar 
och upphandling av anläggningsarbetena kommer att påbörjas först efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kommunen handlar upp och ansvarar för utförandet i enlighet med 
gatukostnadsutredning. 

Sedan Bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta 
exploateringsavtal ska nuvarande och blivande fastighetsägare anses vara 
befriad från på Exploateringsområdet löpande gatukostnadsersättning. 

4.6. Medfinansieringsersättning 

Med anledning av Sverigeförhandlingen medfinansierar Kommunen 
utbyggnad av Roslagsbanan till City via Odenplan. Av Kommunens 
riktlinjer för exploateringsavtal följer att Kommunen genom avtal med 
Bolaget ska förhandla om en medfinansieringsersättning som 
delfinansiering av transportutbyggnaden. Riktlinjerna för 
exploateringsavtal är i enlighet med gällande lag 6 kap. 39-40 samt 42§§ 
Plan- och Bygglagen (2010:900)(PBL). 
Medfinansieringsersättning för den maximala byggrätt detaljplanen 
möjliggör, med hänsyn tagen till fastställda prisfaktorer, är 394 kr/k:vm ljus 
BTA för flerbostadshus och 27 500 kr/byggrätt i radhus, kedjehus och 
fristående villor. För Bolagets exploatering har framtagits ett förslag till 
exploatering, se bilaga 5, där antal ljus BT A är 3553 kvm vilket innebär att 
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Medfinansieringsersättningen ska indexregleras med konsumentprisindex 
från basmånad januari 2018 till faktisk betalningstidpunkt. Indexreglering 
sker endast om konsumentprisindex är högre än vid basmånaden. 

Medfinansieringsersättning för samtliga beräknade ljus BT A ska erläggas 
innan bygglov beviljas. I det fall Bolaget beviljas bygglov för mer ljus 
BT A än beräknat enligt bilaga 5 i samband med bygglovet utgår ytterligare 
medfinansieringsersättning om 394 kr/kvm ljus BTA. 

Kommunen fakturerar Bolaget. 

Då mark regleras till Bolagets fastighet ifrån en av Kommunens fastigheter 
ingår medfinansieringsersättningen i köpeskillingen. 

Om inte medfinansieringsersättning erläggs innan bygglov ska en säkerhet 
motsvarande medfinansieringsbeloppet ställas i form av pantbrev med 
bästa rätt i den eller de fastigheter som medfinansieringen avser eller 
bankgaranti. 

5. GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERINGEN INOM 
EXPLOATERINGSOM RÅDET 

5.1. Samordning, tidplan och vite 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att genomföra respektive Exploatering 
inom Exploateringsområdet och anläggningsarbeten inom allmän plats i 
enlighet med Detaljplanen och detta exploateringsavtal. Kommunen 
påbörjar arbetet med att ta fram handlingar inför upphandling så snart 
detaljplanen vunnit laga kraft och Bolaget ska vid behov bistå Kommunen. 
Parterna ska kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid 
som i utformning och kvalitet. Parterna ska även samordna projektering 
och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark och allmän 
platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd. Parterna är vidare 
skyldiga att samordna sina entreprenader med övriga berörda aktörer inom 
Planområdet, som har att där utföra arbeten såsom exempelvis VA
huvudmannen, Ellevio AB, Telia, övriga Bolag och fastighetsägare, så att 
arbetena kan bedrivas rationellt och utan inbördes hinder. Bolaget ska 
tillhandahålla Kommunen och VA-huvudmannen erforderliga ritningar 
och tidplaner. 

Kommunen ansvarar för och ska kalla till kontinuerliga samordningsmöten 
och Bolagen förbinder sig att delta. 
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Alla Bolag som samtidigt är verksamma, dvs har aktiva pågående arbeten, 
inom Planområdet ska gemensamt utse en person som ska ha mandat att 
företräda samtliga Bolag gentemot Kommunen och VA-huvudmannen vad 
avser samordning. När utbyggnaden av allmänna anläggningar pågår inom 
Planområdet ska även Kommunen utse en person som företräder 
Kommunen. I särskilda frågor och vid enstaka tillfällen finns möjlighet att 
Bolaget företräder sig själv. Frågor som avser Bolagets Exploatering inom 
den egna fastigheten beslutas alltid enskilt av Bolaget. Syftet med en 
gemensam samordnare för Bolagen är att samordningen mellan Bolagen 
inte ska belasta gatukostnaden. 

Den av kommunen utsedda personen, byggsaroordnare, bekostas 
gemensamt av berörda bolag inom Planområdet och fördelas enligt 
gatukostnadsutredningen. Byggsamordnaren kallar berörda Bolag samt 
Kommunen och VA-huvudmannen till samordningsmötena. 

För utbyggnaden av vägar, annan allmän plats och va-anläggningarna ska, 
i samråd mellan Kommunen, VA-huvudmannen och Bolagen upprättas en 
gemensam tidplan senast 3 månader efter det att entreprenör är upphandlad 
för utbyggnaden av allmän plats samt den allmänna VA-anläggningen som 
vunnit laga kraft. 

För kostnader som inte ingår i gatukostnadsutredningen men som 
uppkommer då allmänna anläggningar ianspråktas innan de slutbesiktigats 
ska kostnaderna hanteras enligt beslut på samordningsmötena. Det kan 
röra sig om kostnader fört.ex. provisorisk belysning, snöröjning, 
insatsplanering för räddningstjänst mm. 

Vite 
I det fall Bolaget ianspråktar allmän plats inom Planområdet för åtkomst 
till sin Exploatering innan Kommunen eller VA-huvudmannen, beroende 
på vilka anläggningsarbeten som pågår, vid samordningsmöte godkänt ett 
ianspråktagande ska Bolaget till Kommunen erlägga vite enligt följande: 
Vite utgår om 100.000:- för varje transport/tillfälle Bolaget nyttjar allmän 
plats utan ett godkännande och förfaller till betalning omedelbart då 
vitesgrundande omständighet inträffar. 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla 
ersättning för faktisk skada som Kommunen, VA-huvudmannen eller annat 
Bolag inom Planområdet lider på grund av Bolagets avtalsbrott. 

5.2. Projektering, upphandling och utförande av allmänna 
anläggningar 

Kommunen svarar för projektering, upphandling och utförande av samtliga 
allmänna anläggningarna som redovisas i gatukostnadsutredningen och 
VA-huvudmannen ansvarar för erforderlig detaljprojektering av de 
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allmänna VA-anläggningarna och ska erbjudas att ingå i upphandlingen av 
Kommunens anläggningsentreprenad. 

Överföringsledningen för spillvatten måste byggas ut norr om Planområdet 
i ett inledande skede vartefter utbyggnaden av vatten och avlopp kan 
påbörjas vid vattenanslutningen som finns i Lingonvägen vid AVS. 
Systemet måste byggas ihop med överföringsledningen. Första etappen 
byggs därmed i nord-sydlig riktning, se även bilaga 6. Under byggtiden 
kommer byggvatten att behövas vilket behöver beaktas vid en etappvis 
utbyggnad. 

Gatuutbyggnad inklusive ledningsutbyggnad på allmän plats sker etappvis 
och parallellt inom samma område. I en första etapp byggs arbetsgator och 
allmänna vatten- avlopps- och dagvattenledningar anläggs. Arbetsgatorna 
anläggs upp till underkant slitlager. Inom kvartersmark äger Kommunen 
rätt att i ett inledande skede vid behov utföra slänt över fastighetsgräns, se 
vidare under avsnitt 3 .3 Släntservitut. 

Finplanering av gator, gångytor utförs av Kommunen i en andra etapp, eller 
i fler etapper om så krävs, i enlighet med utbyggnadstakten för de olika 
Exploateringarna som ska utföras inom Planområdet. Inför inflyttning 
färdigställs gator och gångbanor med en enklare standard och utan 
planteringar. Slitlager utförs med asfalt. Efter det att respektive 
Exploatering färdigställts i sin helhet utför Kommunen samordnat den 
slutliga finplaneringen inom allmän plats i direkt anslutning till 
Exploateringen. 

5.3. Bygg- och anläggningskostnader - inom kvartersmark 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och 
anläggningsarbeten inom respektive Exploatering, se pkt 2. I det fall 
Vallentuna-vatten bygger ut allmänna VA-anläggningar som servar flera 
fastigheter inom kvartersmark projekteras , anläggs och bekostas de 
anläggningarna av VA-huvudmannen. 

5.4. Byggetablering och provisoriska anläggningar under 
bebyggelse av kvartersmarken 

Bolaget förbinder sig att utföra och bekosta de tillfälliga vägar, 
parkeringsplatser, upplag, bodar och liknande, som erfordras inom 
Exploateringen under byggnadstiden. Det åligger Bolaget att upprätta en 
särskild etableringsplan för erforderliga vägar, upplag, bodar m.m. 
Etableringsplanen ska skriftligen godkännas av Kommunen utan dröjsmål 
innan arbetena får påbörjas. 

Bolagets byggetablering ska i första hand ske inom Exploateringen. Skulle 
Bolaget bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk 
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för byggetablering, ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad 
entreprenör, i god tid före byggstart samråder med Kommunen om vilka 
ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa 
behövs. 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och 
debiteras enligt kommunens taxa. Dock gäller att mark som överlåtits till 
Kommunen inte omfattas av kommunens taxa. Bolaget ska ansöka om 
polistillstånd för den med Kommunen överenskomna etableringsytan. 
Bolaget är införstådd med att kommunen kan komma att kräva skadestånd 
för olovlig markanvändning om Bolaget eller dess entreprenör nyttjar mark 
utanför Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan. 

Bolaget förbinder sig att utföra och bekosta eventuella erforderliga 
bullerskyddsåtgärder och skyddsåtgärder med anledning av såväl 
byggnadsarbeten som yttre störningar. Dessa åtgärder ska utföras med 
hänsyn till vid tiden för utförandet gällande lagar, förordningar och 
myndigheters föreskrifter och allmänna råd. 

5.5. Byggtrafik och störningar under utbyggnadstiden 

Byggtrafik till och från Bolagets Exploatering ska ske så att störningarna 
för omgivande bostäder begränsas i möjligaste mån. Bolaget ska särskilt 
redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av 
allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella allmänna gång- och 
cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. I huvudsak samordnas 
trafikanordningsplanerna inom ramen för samverkan och endast i 
undantagsfall upprättar och ansvarar Bolaget själv för och bekostar 
upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i god 
tid innan avstängning. 

5.6. Bygg- och informationsskyltar 

Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen informera 
allmänheten om Exploateringen och byggnadsarbetena med skyltar på 
plats. Vissa bygg- och informationsskyltar är bygglovspliktiga. Det åligger 
Bolaget att ansöka om bygglov för dessa. 

5.7. Kontrollprogram för miljöpåverkan under byggskedet 

Bolaget åtar sig att följa Kommunens vid varje tillfälle aktuellt 
kontrollprogram för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden~ 

Kontrollprogrammet ska skickas till miljo @vallentuna.se i god tid innan 
byggstart (helst 4-6 veckor). Tillsynsmyndigheten (Bygg- och 
miljötillsynsnämnden) tar ut en tillsynsavgift för nedlagd handläggningstid 
för att granska kontrollprogrammet. 
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5.8. Återställande samt anslutning mot allmän plats 

Bolaget utför och bekostar projektering och genomförande av 
återställande- och anslutningsarbeten, som erfordras i allmän platsmark 
invid Exploateringen och som är en följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten inom Exploateringen. Arbetena ska utföras i samråd 
med Kommunen, se även pkt 3.2. 

Om Bolaget påkallar annan åtgärd (tex höjdanpassning mot ny 
bebyggelse) står Bolaget för merkostnaden. 

5.9. Speciallägenheter och lokaler 

Kommunen har idag inte för avsikt att reservera, köpa eller hyra några 
lägenheter för kommunal bostadsförsörjning inom Planområdet. Ett sådant 
behov kan dock uppstå för Kommunen innan Exploateringen är 
färdigställd och Kommunen och Bolaget ska i ett sådant läge verka för att 
det kan genomföras i skälig omfattning. 

5.10. Parkering 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är det fastighetsägarens ansvar att 
anordna parkering för sin fastighets behov. Parkering och angöring ska ske 
inom kvartersmark i enlighet med Detaljplanen, Kommunens anvisningar 
och gällande riktlinjer. 

5.11. Etableringsplan och hantering av träd 

Bolaget ska upprätta en etableringsplan för Exploateringen som skriftligen 
ska godkännas av Kommunen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. I 
etableringsplanen, ska då det är aktuellt, följande regleras: 

• Tillfälligt nyttjande av park- och gatumark för uppställning av 
arbetsbodar, upplag och dy likt, likaså återställningsarbeten 
efter nyttjandet. 

• Skyddande av träd inom kvarters- och parkmark. 
• In- och utfartslösningar för byggtrafik. 
• Provisoriska lösningar för gång- och cykeltrafik under 

byggtiden. 
• På vilket sätt erforderlig inhägnad av Exploateringen eller 

delar av detta under byggtiden avses ske. 

Bolaget förbinder sig att verka för att i samband med att träd avverkas 
skapa faunadepåer där det är möjligt i enlighet med planbeskrivningen till 
Detaljplanen. Är det inte möjligt inom Bolagets Exploatering ska frågan 
ställas vidare till Kommunen om det är möjligt att placera nedtagna träd 
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5.20. Värmeförsörjning 

Bolaget ska följa Boverkets byggregler (BBR) om energihushållning enligt 
vilka föreskrifter byggnader ska vara utformade så att energibehovet 
begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värme- och elanvändning. 

5.21. Tillstånd, lov godkännanden 

Bolaget ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks 
och följs. 

5.22. Hantering av klotter 

Bolaget förbinder sig att sanera klotter inom två-tre arbetsdagar efter 
upptäckt samt se till att inhyrda arbetsbodar, arbetsmaskiner etc. är 
sanerade ifrån klotter då de kommer till kommunen. 

5.23. 3.14 Kontaktpersoner 

Kontaktperson hos Kommunens under byggtiden är: Kommunens 
Gatu/Parkchef. Kontaktperson för Bolagen, se avsnitt 5.1. 

6. ÖVRIGA VILLKOR 

6.1. Säkerhet 

Som säkerhet för Bolagets åtaganden ställer Odalen Fastigheter AB, org 
nr.556947-5014 en moderbolagsborgen om 
TREMILJONERETTHUNDRATJUGOSJUTUSENSJUHUNDRA 
((3 127 700)) KRONOR, så som för egen skuld för åtaganden enligt detta 
exploateringsavtal att omfatta gatukostnadsersättning som inte tidigare 
erlagts. 

Bolaget äger rätt att ersätta moderbolagsborgen med annan likvärdig 
säkerhet, under förutsättning att Kommunen godkänner sådant byte. 

Säkerheten kan allteftersom Bolaget erlägger fakturerade kostnader för 
kommunens utförande av allmänna anläggningar på Bolagets begäran 
reduceras med sådant belopp att den motsvarar åtagande för resterande, 
enligt kommunens bedömning fullgörandet av Bolagets återstående 
skyldigheter. I sådant fall ska ny säkerhet utfärdas på resterande belopp 
men i övrigt på samma villkor som den ursprungliga säkerheten. 
Säkerheten ska inte vara reglerad i tid utan gälla fram till dess att alla 
åtaganden och skyldigheter fullgjorts. 
Kommunen ska medverka till att säkerheter, i det fall möjlighet finns, att 
lösa nedsättningen av säkerheterna rutinmässigt så snart 
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gatukostnadsersättningar erlagts. Rutiner för det upprättas i sådana fall när 
det aktualiseras. 

6.2. Ändringar 

Ändringar eller tillägg till detta exploateringsavtal ska vara skriftliga för 
att vara gällande. 

6.3. Bristande utförande 

Om Bolaget inte fullgör de arbeten som avtalats äger Kommunen eller 
VA-huvudmannen rätt att utföra vad som brister, varvid Bolaget ska svara 
för samtliga kostnader. 

6-4, Kostnadsansvar 

Bolaget svarar, för samtliga kostnader avseende Exploateringen i enlighet 
med Detaljplanen av vad slag de vara må inom eller i omedelbar 
anslutning till Exploateringen som fordras för fullgörandet av detta avtal. 

Kommunen svarar inte för några som helst kostnader inom respektive 
Exploatörs Exploatering annat än vad som följer av 3 .1 sista stycket. 

6.5. Överlåtelse av avtal 

Om Bolaget avser att överlåta Exploateringen eller del av Exploateringen 
innan Bolagets skyldigheter och åtaganden enligt detta exploateringsavtal 
fullgjorts ska detta exploateringsavtal med samtliga skyldigheter och 
åtaganden överlåtas till köparen varvid köparen ska underteckna detta 
avtal. Bolaget ska innan överlåtelsen sker inhämta Kommunens skriftliga 
medgivande att överlåta Exploateringen till annan. Överlåtelse får inte ske 
utan Kommunens skriftliga tillåtelse. 

Detta gäller inte då köparen är enskild person som förvärvar en bostad 
inom respektive Exploatörs Exploatering som uppförs av Bolaget eller då 
Bolaget överlåter Exploateringen till en bostadsrättsförening som Bolaget 
uppför. Vid överlåtelse av bolag eller del av bolag som detta 
exploateringsavtal är träffat med ska Exploatören för kännedom skriftligen 
underrätta Kommunen innan överlåtelsen sker. 

6.6. Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta exploateringsavtal ska 
avgöras i svensk allmän domstol med säte i Stockholms län enligt svensk 
rätt. 
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GILTIGHET 

Detta exploateringsavtal är giltigt under förutsättning att dels: 
• Detaljplanen för Ormsta-Stensta genom beslut som vinner laga 

kraft i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till 
detaljplan 

• Vallentuna kommun genom Vallentunas kommunfullmäktige 
godkänner upprättad gatukostnadsutredning genom beslut som 
vinner laga kraft 

• Genomförandeavtal mellan Vallentuna kommun och VA
huvudmannen godkänns genom beslut som vinner laga kraft 

• Vallentuna kommun genom Vallentunas kommunstyrelsen 
godkänner exploateringsavtalet senast 2021-12-31 genom beslut 
som vinner laga kraft 

• VaJlentuna kommun genom Vallentuna kommuns kommunstyrelse 
godkänner överlåtelseavtal mellan Järntorget Bostad AB och 
Kommunen avseende Förskolefastigheten inom Detaljplanen 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta exploateringsavtal till 
alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera part. Bolaget ska 
oavsett alltid ersätta Kommunen för upparbetade plankostnader enligt gällande 
planavtal. 

Detta exploateringsavtal har upprättats i fyra exemplar varav parterna tar var 
sitt. Kommunen skickar en kopia till Lantmäteriet. 
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