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Godkännande av Markanvisningsavtal för del av Tälje
2:195 avseende ny grundskola inom projekt Övre
Bryggårdsgärdet, i Norrtälje Stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslå:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2:195, inom
Övre Bryggårdsgärdet, mellan Famera Skola 1 AB (org.nr 559257-2647) och Norrtälje kommun.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I Norrtälje stad är behovet av nya skolplatser stort i takt med den växande befolkningen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför godkännande av markanvisningsavtalet mellan Famera
Skola 1 AB (”Bolaget”) och kommunen för uppförande av en ny grundskola för F-9 med plats för upp
till ca 860 elever på del av Tälje 2:195. Skolprojektet ingår som en del i stadsomvandlingsprojektet
Övre Bryggårdsgärdet. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och marköverlåtelseavtal tecknas
mellan parterna avses markområdet överlåtas till Bolaget mot en markersättning om 3000 kr/ kvm
BTA, vilket innebär en förväntad intäkt på 25-30 mnkr i enlighet med markanvisningsavtalet.

Ärendet
Bakgrund
Norrtälje kommun utvecklas och befolkningen växer. Behovet av nya grundskolplatser i Norrtälje stad
är särskilt stora. Kommunen ser positivt på etablering av skolverksamhet i stadsnära lägen som kan
nyttja goda kommunikationsmöjligheter. Området avser del av den kommunala fastigheten Tälje 2:195
( ”Skolfastigheten”) och nyttjas idag för skolverksamhet av ”Montessori i Norrtälje” omfattande ca 140
elever. Ett planuppdrag för utbyggnaden av området lämnades av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott genom beslut 2019-11-20, §57. Bolaget har tillsammans med Internationella
Engelska Skolan (”IES”) som verksamhetsutövare framfört önskningar om att etablera ny grundskola
inom kommunen och med detta syfte tecknades en avsiktsförklaring om etablering på Skolfastigheten
mellan Bolaget och kommunen den 13 december 2019 vilken ligger till grund för
markanvisningsavtalet. Området är belägen väster om Estunavägen och tillsammans med del av
grannfastigheten Magasinet 19 berörs området av nytt förslag till detaljplan för skolverksamhet(
”Detaljplanen”) som ingår i programmet för Övre Bryggårdsgärdet. Ett start PM för detaljplanen för
Magasinet 19 och del av fastigheten Tälje 2:195 med flera i Norrtälje stad godkändes av
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott genom beslut 2019-12-16, §7. I förslaget skulle utöver
prövning av den nya skolverksamheten även prövning av bostäder på Magasinet 19 ingå. Genom
överenskommelse med aktörerna kommer dessa projekt sedermera fortgå separat i skilda
detaljplaner. Del av Magasinet 19 kommer däremot fortfarande att tas med i Detaljplanen.
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Kommunen har tagit fram förslag till kvalitets- och hållbarhetsprogram för Övre Bryggårdsgärdet i
Norrtälje stad innehållande masterplan (illustrationsplan), visioner och övergripande
gestaltningsprinciper, vilket är en samlad genomförandestrategi för stadsomvandlingsprojektet.
Inriktningen beslutades av Samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-30. Avsikten är att slutversionen av
kvalitets- och hållbarhetsprogrammet ska fastställas av samhällsbyggnadsutskottet under hösten
2020.
Markanvisningsavtalet syftar till att reglera förutsättningarna för marköverlåtelsen till Bolaget inklusive
framtagande av en ny Detaljplan för markanvisningsområdet samt att reglera principiella
förutsättningar för genomförandet av Detaljplanen och exploateringen.
Ärendet har beretts av kommunsstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning. Ärendet har löpande
informerats av och hanterats av samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp för större projekt.
Beskrivning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna markanvisningsavtal mellan
Bolaget och kommunen för del av fastigheten Tälje 2:195 i Norrtälje stad, bilaga 1 i syfte att
möjliggöra för ny F-9 grundskola i Norrtälje stad med plats för upp till ca 860 elever. I och med
godkännande av detta markanvisningsavtal och kommande marköverlåtelseavtal sker en
direktanvisning av det område som i Detaljplanen utgör kvartersmark för skolverksamhet
(”Markanvisningsområdet”) till Bolaget.
Markanvisningen innebär att Bolaget tillsammans med kommunen ska pröva sitt förslag i en fortsatt
detaljplanering. Om Detaljplanen antas och parterna tecknat ett marköverlåtelseavtal kommer
kommunen att sälja Markanvisningsområdet till Bolaget som i sin tur förbinder sig att köpa
Markanvisningsområdet i enlighet med markanvisningsavtalet.
Geografiskt omfattar åtagandena i markanvisningsavtalet markområdet kring befintlig skoltomt på del
av Tälje 2:195, väster om Estunavägen samt del av Magasinet 19, samt angränsande ytor som
kommer behövas för möjliggörandet av den nya skolverksamheten. Markanvisningsområdets exakta
gränser beslutas i detaljplaneprocessen.

Bild 1.Visar ungefärlig lokalisering för detaljplanområdet som berör Markanvisningsområdet för
markanvisningsavtalet. Planområdet och markanvisningsområdet fastställs längre fram i detaljplaneprocessen.

Bolaget ska bekosta den byggrätt som Detaljplanen fastställer för skolverksamhet.
Markanvisningsområdet kommer i kommande marköverlåtelseavtal överlåtas till Bolaget i befintligt
skick inklusive de byggnader, marknivåer mm som finns på markområdet för en kontraktssumma om
3000 kr/ kvm BTA, i enlighet med extern värdering utförd av Svefa AB, 2019-12-17. Detta innebär en
förväntad intäkt, total kontraktssumma på 25-30 mnkr.
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I kontraktssumman ingår utöver markersättning även gatukostnader för kommunens åtaganden som
omfattar genomförande av allmän platsmark inom Detaljplanen. I kontraktssumman ingår även
kostnaden för rivning av befintlig skolbyggnad upp till ett belopp om maximalt 1.5 mnkr. I de fall det
under detaljplaneprocessen framkommer att Skolfastigheten erhåller nyttigheter som är gemensamt
med andra fastigheter ska Bolaget även utöver ovanstående ersättning erlägga exploateringsbidrag
upp till ett belopp om maximalt 2 mnkr för dessa nyttigheter.
Bolaget bekostar framtagandet av Detaljplanen i enlighet med plankostnadsavtalet som ska tecknas,
dock ingår plankostnader upp till 1 mnkr, vilket ska avräknas vid erläggandet av kontraktssumman.
Erläggande av kontraktssumma ska ske vid varje tillfälle när bygglov vunnit laga kraft för sökt byggrätt.
Hela den totala kontraktssumman ska dock allra senast ha erlagts ett år efter det att Detaljplanen fått
laga kraft. Om Exploateringsbidrag för nyttigheter som är gemensamt med andra fastigheter ska
erläggas ska detta ske efter att de har fastställts genom kommunens laga kraftvunna
investeringsbeslut.
Under framtagandet av Detaljplanen ska en geoteknisk- samt markmiljöundersökning utföras på
Fastigheten vilken bekostas inom ramen för plankostnadsavtalet. Bolaget ansvarar för kompletterande
geotekniska undersökningar i sådana fall detta erfordras. Bolaget ansvarar och bekostar eventuell
efterbehandling av mark upp till ett belopp om 1 mnkr, överstigande belopp bekostas av kommunen.
Om arkeologiska utredningar och förundersökningar skulle erfordras så beställs och bekostas dessa av
Kommunen.
Bolaget ansvarar för rivning av befintliga skolbyggnader och står för kostnader för rivning som
överstiger 1.5 mnkr.
Till följd av den nya Detaljplanen ska Markanvisningsområdet genom lantmäteriförrättning avstyckas
för att bilda en ny fastighet för skolverksamhet enligt Detaljplanen. Lantmäteriförrättningen bekostas
och inges av kommunen. Om övrig lantmäteriförrättning erfordras därutöver beställes och bekostas
den av Bolaget.
För att säkerställa bolagets åtaganden i enlighet med detta avtal och kommande marköverlåtelseavtal
kommer kommunen att begära in garanti från Bolaget i samband med tecknandet av
marköverlåtelseavtalet.
Tillträdet ska ske i samband med att beslut om Fastighetsbildningen vinner laga kraft eller vid den
tidpunkt som parterna kommer överens om. Överlåtelsen av Markanvisningsområdet kommer vara
villkorad av att verksamhetsutövaren IES inom två år från marköverlåtelseavtalets tecknande tillträtt
skollokalerna inom den kommande skolfastigheten.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom den blivande Detaljplanen. Bolaget ansvarar för
och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder för genomförande av exploateringen inom
kvartersmark. Erforderlig parkering ska av bolaget anordnas inom kvartersmark.
Till den kommande skolfastigheten kan tillfälliga anläggningar och angöringar och parkeringslösningar
behöva anordnas tills dess att planläggningen av grannfastigheten Magasinet 19 har färdigställts,
varefter permanenta lösningar kan upprättas.
Exploateringsområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp erläggs enligt kommunens, vid debiteringstillfället gällande
VA-taxa. Bolaget ansvarar, samordnar och erlägger avgift för anslutning till el, bredband, fjärrvärme
enligt vid varje tidpunkt gällande taxa för respektive anslutning.
Bolaget förbinder sig genom avtalet till att uppföra nya attraktiva skollokaler där verksamhetsutövaren
ska etablera ny grundskola för IES i pedagogisk framkant med minst 600 elevplatser jämte lokaler för
Montessori i Norrtälje:s (”MiN”) befintliga verksamhet (idag 140 elevplatser) eller annan framtida
skolverksamhet. Den befintliga skolverksamheten för MiN hanteras i särskild dialog parallellt som ett
delprojekt. En hög ambitionsnivå ska genomsyra både utformningen av pedagogiska miljön som
kraven på verksamheten. Bolaget ska långtgående verka för att skolverksamheten ska kunna starta HT
2023 vilket senare ska villkoras i marköverlåtelseavtalet.
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Bolaget ska vid genomförandet av projektet följa det kvalitets- och hållbarhetsprogram som tagits fram
för Övre Bryggårdsgärdet. Den senaste versionen 2020-05-28 har bilagts markanvisningsavtalet.
Parterna har kommit överens om att inom ramen för detaljplanearbetet även pröva möjligheten att
möjliggöra en större sporthall till skolan, som kommunen önskar hyra ut. Detta ska ske under
förutsättning att etablering av önskad skolverksamhet i övrigt inte påverkas.
För att säkerställa kommunens kapacitetsbehov av skolplatser ska Bolaget inkomma med en
etableringsplan till kommunen i samband med tecknandet av marköverlåtelseavtalet.
Inför och inom kommande marköverlåtelseavtal ska Bolaget förbinda sig till vitesvillkor avseende
säkerställande av skolverksamheten, dagvatten och skyfallshantering, gestaltning och nyttjande av
allmän plats.
Barnkonsekvensanalys, jämställdhetsanalys samt äldre- och jämställdhetsperspektiv är inte tillämplig
för ärendet i sig men behandlas i det kvalitets- och hållbarhetsprogram som tagits fram för Övre
Bryggårdsgärdet.
Lagkrav
Kommunens hantering av markanvisningar regleras i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar.
I förlängningen genom marköverlåtelseavtal regleras genomförandet av detaljplanen samt köp av fast
egendom vilket behandlas i plan- och bygglagen (2010:900), 6 kap PBL, samt jordabalken (1970:994),
4 kap JB.
Övergripande gäller 2 kap 3§ likställighetsprincipen i Kommunallagen.
Koppling till gällande styrdokument
Möjliggörandet av exploatering av ny större F-9 skola i Norrtälje stad, enligt aktuellt
markanvisningsavtal bidrar till följande av kommunfullmäktiges långsiktiga mål i Mål och budget 20202022:
Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi, då kommunen dels får intäkter i form av
försäljningen av kommunal mark inom området och dels genom intäkterna får täckning för de
investeringar som fordras av kommunen för åtaganden i samband med genomförandet och
upprättandet av detaljplanen.
Målområde 4 – Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun, detta bidrar
markanvisningen till att uppnå genom uppförandet av en ny attraktiv skolbyggnad som väntas bli en
viktig målpunkt i den centralt belägna stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet. Därtill innebär
genomförandet av Markanvisningen att Norrtälje får en ny skoloperatör till kommunen vilket bidrar till
att kommunen kan tillgodose grundskolor med olika pedagogiska inriktningar.
Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun, genom
etablering av en ny F-9 skola i ett attraktivt och centralt läge med bra kommunikationer ges bra
förutsättningar för barnfamiljer att bosätta sig och verka inom kommunen. I takt med att Övre
Bryggårdsgärdet byggs ut kommer skolan även utgöra en del av en attraktiv stadsdel.
I kommunens översiktsplan 2040 är det en tydlig målsättning att Norrtälje stad ska utvecklas och bli en
levande och attraktiv stad . Genom den nya skoletableringen kommer mer rörelse att tillfogas området
och närområdet, vilket kommer innebära att området upplevs mer levande. Genom att IES etablerar
sig i kommunen tillförs kommunen ett ytterligare grundskolealternativ vilket gör kommunen till en
attraktiv stad för barnfamiljer och som skolkommun.
I övrigt bidrar ärendet till följande övergripande mål i Översiktsplan 2040:
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Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas.
Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen.
Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och
befintliga företag.
Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med
goda pendlingsmöjligheter.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Genom markanvisningsavtalet ges kommunen möjligheter till intäkter, genom kontraktssumman som
förväntas uppgå till 25-30 mnkr, vilket beror på möjlig framtida byggrättsvolym.
I kontraktssumman ingår särskilda kostnader (sanering, rivning) som kommunen ansvarar för upp till
ett totalt maximalt belopp om 2.5 mnkr samt utbyggandskostnader såsom gatukostnader. Bolaget ska
jämte markköpet ersätta kommunen för eventuella nyttigheter som den kommande skolfastigheten
delar med andra fastighetsägare i området till ett maximalt belopp om 2 mnkr. Bolaget ska betala
efterbehandlingen av marken upp till ett totalt belopp om 1 mnkr, enligt den miljö och marktekniska
undersökning som har gjorts på fastigheten bedöms risken väldigt liten att kostnaden för
saneringsåtgärder skulle överstiga detta belopp.
Med anledning av att många av de kostnader som kommunen tar på sig i projektet utgör kalkylerade
fastställda risker med maxbelopp, föreligger en god kontroll över de kostnader som kommunen tar på
sig för projektet var risken för oförutsedda merkostnader reduceras.
I det stora hela bedöms projektet ekonomiskt lönsamt då intäkterna för marken kommer att täcka de
kostnader som kommunen har i projektet.
Konsekvensen av att inte godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bolaget resulterar i
att tidplanen ej kommer kunna uppnås för att möjliggöra etableringen av skolverksamheten startklar till
ht 2023, då man kommer behöva samarbeta med en ny driftentreprenör. Sannolikt kommer detta även
kunna leda till en minskad chans till utveckling av ny skolverksamhet med IES men kanske framförallt
att behovet av nya skolplatser i Norrtälje Stad inte uppfylls inom önskad tidsperiod, vilket således
skulle kunna innebära en brist på skolplatser.
En mer utvecklad ekonomisk analys kommer att presenteras i samband med det investeringsärende
som ska tas fram i samband med antagandet av detaljplanen och tecknandet av
marköverlåtelseavtalet.

Förvaltningens analys och slutsatser
Mark- och exploateringsenhetens bedömning i detta ärende är att det utifrån områdets och projektets
förutsättningar är ekonomiskt lönsamt att genomföra markanvisningen i enlighet med
markanvisningsavtalet.

Tidplaner
Den preliminära tidplanen enligt nedan kan komma att påverkas av och påverkar förutsättningar för
genomförandet. Parterna ska fortlöpande gemensamt revidera tidplanen vid behov i syfte att uppnå
god samordning.
Godkännande av Start PM
Samråd
Granskning
Antagande
Fastighetsbildning – beslut

kvartal 1, 2020
kvartal 3, 2020
kvartal 1, 2021
kvartal 2, 2021
kvartal 1, 2022

Tidplanen för projektet är starkt prioriterad för att nå det gemensamma målet att kunna möjliggöra
bedrivande av skolundervisning för en F-9 grundskola för Internationella Engelska Skolan hösten
2023.
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Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Charlotte Köhler
Tf. Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsavdelningen

Bilagor
Bilaga 1 – Markanvisningsavtal för del av Tälje 2:195, med Famera Skola 1 AB (inkl. bilagor)

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör; Anna Keskitalo. Samhällsbyggnadskontoret, Mark- och
exploateringsavdelningen; Charlotte Köhler, Sofia Besson, Annie Rämsell
Roger Gustafsson
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