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§ 61
Godkännande av Markanvisningsavtal med bestämmelser om 
markförsäljning med Kolfast Mark 2 AB avseende del av fastigheterna 
Vallentuna-Mörby 1:94 och 1:305 (KS 2021.080)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning
Framtida byggrätt på två av kommunens fastigheter i centrala Vallentuna planeras att 
direktanvisas till Kolfast Mark 2 AB och därför har detta markanvisningsavtal upprättats. 
Syftet med markanvisningsavtalet är att ange förutsättningarna som gäller för att byggaktören 
ska få köpa den framtida byggrätten samt ge riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 
byggaktörens medverkan vid detaljplaneläggning och utbyggnad av området.

Köpeskillingen för byggrätten är 6 400 kr per kvm ljus BTA inkl. medfinansiering och 
exploateringsersättning. Den totala köpeskillingen uppskattas i dagsläget till ca 10 miljoner 
kronor och utöver detta finansierar byggaktören även framtagandet av detaljplanen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande då det uppkommit frågor som samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer svara på inför kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Godkännande av Markanvisningsavtal del av Vallentuna-Mörby 1:94 

och 1:305
 Markanvisningsavtal
 Bilaga 1 - Definition ljus BTA
 Bilaga 2 - Planavtal
 Bilaga 3 - Gestaltnings-PM
 Generalfullmakt
 Borgensåtagande
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Tjänsteskrivelse

Godkännande av Markanvisningsavtal 
med bestämmelser om markförsäljning 
med Kolfast Mark 2 AB avseende del av 
fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:94 
och 1:305

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Markanvisningsavtal med Kolfast Mark 2 AB 
avseende del av fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:94 och 1:305.

Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Markanvisningsavtal för kommunens räkning.

Sammanfattning av ärendet
Framtida byggrätt på två av kommunens fastigheter i centrala Vallentuna planeras att 
direktanvisas till Kolfast Mark 2 AB och därför har detta markanvisningsavtal upprättats. 
Syftet med markanvisningsavtalet är att ange förutsättningarna som gäller för att 
byggaktören ska få köpa den framtida byggrätten samt ge riktlinjer och lägga fast 
förutsättningar för byggaktörens medverkan vid detaljplaneläggning och utbyggnad av 
området. 

Köpeskillingen för byggrätten är 6 400 kr per kvm ljus BTA inkl. medfinansiering och 
exploateringsersättning. Den totala köpeskillingen uppskattas i dagsläget till ca 10 miljoner 
kronor och utöver detta finansierar byggaktören även framtagandet av detaljplanen.

Bakgrund
Kommunen har under vintern 2021 beslutat att direktanvisa ett område vid 
korsningen Mörbyvägen/Svedjevägen i centrala Vallentuna för 
bostadsbebyggelse. Direktanvisningsförfarandet ska användas restriktivt, 
men då projektet är av småskalig karaktär bedöms Kolfast Mark 2 AB ha de 
bästa förutsättningarna för att kunna utveckla området. Detta eftersom 
byggaktören redan äger den mark som angränsar till markanvisningen och 
det förväntas kunna uppstå synergier genom att en och samma byggaktör, 
vilken redan är involverad i projektet, utvecklar ett större markområde. 
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Området ligger inom fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:94 och 1:304 i 
centrala Vallentuna (se rödmarkering i figur 1 nedan) och det är den 
kommande kvartersmarken som ska markanvisas. Fastigheterna ingår i 
detaljplan Vallentuna-Mörby 1:98 m.fl. som är under framtagande och 
planeras att antas under andra kvartalet 2022. Detaljplanen ska möjliggöra 
cirka 100 nya bostäder i flerbostadshus och parkering ska lösas i 
underjordiskt garage.

Figur 1 - Området som ska markanvisas

Syftet med markanvisningsavtalet är att ange de förutsättningar som gäller 
för att byggaktören ska få köpa mark för bebyggelse samt ge riktlinjer och 
lägga fast förutsättningar för byggaktörens medverkan vid 
detaljplaneläggning och utbyggnad av området. Riktlinjerna som definieras i 
markanvisningsavtalet utöver de allmänna riktlinjerna vid markanvisning är 
bland annat:

 Kolfast Mark 2 AB ska finansiera kommunens del i 
framtaget av detaljplanen Vallentuna-Mörby 1:98 m.fl.

 Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett 
reservationsavtal i samband med att detaljplanen är 
utställd för granskning. I reservationsavtalet kommer 
villkoren för marköverlåtelsen regleras och en tidsplan för 
genomförandet att bestämmas. Marköverlåtelse sker som 
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tidigast när detaljplan har vunnit laga kraft och 
genomförandet i övrigt är säkrat. 

 Den nya bebyggelsen ska utformas i enlighet med 
framtaget gestaltnings-PM (se bilaga 3 till avtalet)

Utöver riktlinjerna ovan är köpeskillingen för byggrätten bestämd till 6 400 
kr per kvm ljus BTA inkl. medfinansiering och exploateringsersättning. Den 
totala köpeskillingen uppskattas i dagsläget till ca 10 miljoner kronor, men 
då finansierar byggaktören även framtagandet av detaljplanen. 
Köpeskillingen ska erläggas när detaljplanen får laga kraft och tillträdet sker 
vid beviljat bygglov. Reservationsavgift om 10% ska erläggas när 
detaljplanen går ut på granskning i och med tecknande av reservationsavtal. 
Slutliga köpeskillingen regleras i kommande köpekontrakt och grundar sig 
på beloppet ovan. Anbudet ska justeras med mäklarprisindex från 
värdetidpunkten februari 2021 till tidpunkt för betalning av 
reservationsavgift och slutlig köpeskilling.

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats inom planområdet, 
vilket i huvudsak består av trottoar, torgytor i anslutning till de nya 
flerbostadshusen samt en ny cykelbana längs med Mörbyvägen.

Tidsplanen är planerad enligt följande:

- Beslut om markanvisning kv 1 2021
- Beslut om samråd kv 2 2021
- Upprättande av reservationsavtal kv 4 2021
- Beslut om granskning kv 4 2021
- Upprättande av köpeavtal kv 2 2022
- Beslut om antagande kv 2 2022
- Laga kraft kv 2 2022
- Planerad byggstart av bostäder kv 3 2022
- Inflyttning kv 1 2024

Kristofer Uddén Fabian Gabrielsson
Mark- och exploateringschef Extern projektledare

Expedieras till:
Akten
Kolfast Mark 2 AB
Kolfast Holding AB
Roslagsvatten AB
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