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Godkännande av Markanvisningsavtal avseende kvarter
11 i Övre bryggårdsgärdet, i anslutning till kommande
detaljplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avseende kvarter 11 inom Övre Bryggårdsgärdet,
avseende fastigheten vaktmästaren 9, 10 och del av vaktmästaren 8 inom Övre Bryggårdsgärdet,
mellan Carwald Företagskonsult AB (Org. nr. 556126-4762) och Norrtälje kommun.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ärendet avser godkännande av markanvisningsavtalet mellan Carwald Företagskonsult AB och
Norrtälje Kommun. Avtalets syfte är att möjliggöra den kvartersstruktur för bostäder samt park som
masterplan för Övre Bryggårdsgärdet fastställer. Genom avtalet blir Bolaget ägare av hela kvarter 11
mot ersättning i form av resterande del av av Bolagets fastighet Vaktmästaren 8 som i masterplanen
utgör del av kvarter 12 och park. Ingen annan köpeskilling utgår.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen utvecklar och omvandlar stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Mot bakgrund
av detta har Kommunen tagit fram ett kvalitets- och hållbarhetsprogram innehållande bland annat en
masterplan (strukturplan), vilken är en schematisk ritning över den struktur för kvarter och allmän plats
som är en förutsättning för stadsomvandlingsprojektet. Inriktningen för stadsbyggnadsprojektet
beslutades 2018-05-30. Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet har därefter antagits 2021-01-20 av
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. En av förutsättningarna för att verkställa
stadsomvandlingsprojektet efter planerad struktur är att vissa fastighetsregleringar genomförs.
Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Vaktmästaren 8 inom Norrtälje Stad. Bolaget har tidigare
framfört önskningar om att exploatera sin fastighet för flerbostadshus och inkom under 2015 med en
ansökan om planbesked för fastigheten. Framtagandet av detaljplanen inväntade därefter den nya
struktur som togs fram inom ramen för Övre Bryggårdsgärdet. Fastigheten kommer i enlighet med
masterplanen till övervägande del att planläggas som park (allmän plats) samt som kvartersmark inom
de kommande kvarteren 11 och 12. För att kunna verkställa masterplanen och exploatörens intresse
att genomföra exploatering för flerbostadshus tecknades en avsiktsförklaring om markbyte mellan
parterna, 2018-05-29. Fullföljandet av markbytet innebär att Bolaget blir lagfaren ägare till blivande
fastighet för hela framtida kvarter 11 i masterplanen (inom fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 samt
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del av Vaktmästaren 8) mot att Kommunen blir lagfaren ägare till resterande del av Vaktmästaren 8.
Avsiktsförklaringen ligger till grund för markanvisningsavtalet.
Markanvisningsavtalet syftar till att reglera förutsättningarna för markanvisningen inom Vaktmästaren 9
och 10 och exploateringen inom hela kvarter 11. Detta inkluderar framtagande av en ny gemensam
detaljplan för etapp 2 b, som exploateringsområdet ingår inom, samt att ta fram de principiella
förutsättningar som gäller för markbytet och genomförandet av detaljplanen. Markanvisningen innebär
att Bolaget tillsammans med kommunen ska pröva sitt förslag på bostadsexploatering i en fortsatt
detaljplanering.
Ärendet bereds av kommunsstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning. Ärendet informeras av
och hanteras löpande av samhällsbyggnadsavdelningens styrgrupp för större projekt.
Beskrivning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att markanvisningsavtalet mellan Bolaget och kommunen, bilaga
1, avseende kvarter 11 inom Övre Bryggårdsgärdet (bestående av fastigheterna vaktmästaren 8, 9
och 10) ska godkännas i syfte att möjliggöra planerad struktur enligt masterplanen och flerbostadshus
inom kvarteret.
Kvarter 11 (del av Vaktmästaren 8, samt Vaktmästaren 9 och 10) är beläget i hörnet mellan Safirgatan
och Diamantgatan, i Norrtälje stad. Lokaliseringen framgår av bild nedan.

Bild 1: Områdets lokalisering

Kvarter 11 ingår i genomförandeetapp 2b och utgångspunkten är att kvarteret ska planläggas i en
gemensam detaljplan tillsammans med resterande kvarter inom området. Genomförandeetapp 2b
består i dagsläget utav framtida kvarter 9,10,11 och 12 samt Diamantparken.

Bild 2: Genomförandeetapp 2b inom Övre Bryggårdsgärdet, med kvarteren utmarkerade.
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Förutsatt att detaljplanen antas och ett marköverlåtelseavtal tecknas kommer kommunen att genom
markbyte överlåta markanvisningsområdet bestående av fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 till
Bolaget mot den resterande delen av vaktmästaren 8 (som inte ingår i kvarter 11). Bolaget förbinder
sig i sin tur att genomföra sin del av markbytet och fullfölja sina åtaganden i enlighet vad som avtalats i
markanvisningsavtal samt kommande marköverlåtelseavtal.

Bild 3: Efter genomfört markbyte är Bolaget ägare av marken inom kvarter 11, markerat område av Vaktmästaren 8 överlåts
genom fastighetsreglering till kommunen.

Bild 4: Utöver markanvisningsområdet (vaktmästaren 9 och 10) som kommunen avser att överlåta till Bolaget består
exploateringsområdet, kvarter 11, som Bolaget avser att exploatera även av del av vaktmästaren 8 som Bolaget redan äger
idag.

Marköverlåtelsen avser en ren bytesaffär och ingen övrig köpeskilling för marken utgår till någon av
parterna. Utöver markbytet ska Bolaget erlägga exploateringsbidrag (1 och 2) för kommunens
genomförande av allmän plats inom detaljplanen samt för gemensamma nyttor inom projekt Övre
Bryggårdsgärdet. Exploateringsbidragen Bolaget ska erlägga uppgår sammanlagt och preliminärt till
19.8 Mnkr. Exploateringsbidrag 1 uppgår preliminärt till 11.8 Mnkr och avser de kostnader som
erfodras för genomförandet av Bolagets andel av allmän plats inom detaljplanen. Härifrån exkluderas
diamantparken som istället ingår som en gemensam nytta som bekostas inom ramen för
exploateringsbidrag 2. Exploateringsbidrag 2 uppgår preliminärt till 8.0 Mnkr och ska avse Bolagets
andel byggrätt av total byggrätt inom projektet Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsbidragen samt
Bolagets byggrätt fastställs i kommande marköverlåtelseavtal.
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Exploateringsbidrag 1 ska erläggas av Bolaget vid tillträdet till marken, tidpunkten för tillträdet fastställs
i marköverlåtelseavtalet. Erläggandet av exploateringsbidrag 2 sker efter att investeringsbeslut
avseende finansieringen och genomförande av de gemensamma nyttorna inom
stadsomvandlingsprojektet fått laga kraft.
Bolaget bekostar framtagandet av bolagets andel av detaljplanen i enlighet med plankostnadsavtalet
som ska tecknas. Efter att detaljplanen fått laga kraft kommer kommunen i marköverlåtelseavtalet att
reglera kommunens rätt att ta betalt för kommunens nedlagda tid för genomförandet av detaljplanen
samt uppföljning av avtalsfrågor.
Markanvisningsavtalet är villkorat av att behörig politisk instans godkänner avtalet samt att ett
plankostnadsavtal avseende kostnadsfördelningen för arbetet med detaljplanen har tecknats senast
2021-12-31.
För att erhålla kvarterstrukturen för kvarter 11 i enlighet med masterplan samt kommande detaljplan
erfodras lantmäteriförrättning. Kommunen och bolaget bekostar hälften vardera av
förrättningskostnaden avseende kvarteret.
Bolaget och kommunen har både ansvar för åtgärder avseende efterbehandling av markföroreningar
inom den mark som de överlåter genom markbytet, i den mån som krävs för att marken ska bli lämplig
för markanvändingen enligt detaljplanen. För bolaget som har byggnation inom fastigheten tillkommer
utöver marksaneringen även rivning av byggnader och underjordskonstruktioner. Åtgärderna ska ha
genomförts innan respektive parts tillträde.
Bolaget ansvarar och bekostar erfoderliga undersökningar inom hela exploateringsområdet (kvarter
11), beträffande mark- och grundförhållanden såsom i underlag i plan-, och projekterings- och
byggskedet. Bolaget ansvarar för geotekniska markförhållanden inom kvarteret. Bolaget svarar even
för eventuella ledningsflyttar inom exploateringsområdet.
Eventuella arkeologiska förundersökningar/ utredningar samt slutundersökningar inom kvarteret
beställs och bekostas av Bolaget. På motsvarande vis ansvarar kommunen för eventuell arkeologi
inom det markområde som genom markbytet överlåts till kommunen.
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.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom den blivande detaljplanen. Kommunen ansvarar
för att allmänplatsmark byggs ut och utformas i enlighet med Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet.
Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder för genomförande av
exploateringen inom kvartersmark. Detta omfattar även dagvatten- och skyfallsutredning. Erforderlig
parkering ska av bolaget anordnas inom kvartersmark.
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 ska inom ramen för detaljplanen arbeta fram ett projekt och bebyggelseförslag för
exploateringen inom kvarteret. Förslaget ska förhålla sig till det antagna kvalitets- och
hållbarhetsprogrammet. Slutligt projektförslag kommer biläggas marköverlåtelseavtalet.
Eventuella förändringar från avtalat projekt- och bebyggelseförslag ska godkännas av kommunen.
Innan bygglovsansökan ska projektgruppen för Övre Bryggårdsgärdet ges möjlighet att granska
bygglovshandlingarna. Om slutligt projektförslag i allt väsentligt överenstämmer med vad som tidigare
avtalats och överenskommits lämnas en nöjdhetsförklaring, varefter bolaget kan ansöka om bygglov.
Inom kommande marköverlåtelseavtal ska Bolaget förbinda sig till vitesvillkor avseende säkerställande
av dagvatten och skyfallshantering, gestaltning och olovligt nyttjande av allmän plats.
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Konsekvensen av att inte godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bolaget resulterar i
att kommunen inte kommer att kunna gå vidare med planläggningen av området, utan att eftersöka en
ny exploatör. Om avtalet inte godkänns kan kommunen inte heller säkerställa utbyggnaden av
diamantparken samt kvarter 11 eller kvarter 12 i enlighet med framtagen masterplan. Detta då
markbytet är en förutsättning för att genomföra del av strukturen enligt masterplanen.
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 samt i kommande planarbete.
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 exploateringen av bostäder och markbytet i enlighet med gällande
markanvisningsavtal för kv 11 i Övre bryggårdsgärdet i Norrtälje stad, bidrar till följande av
kommunfullmäktiges långsiktiga mål i Mål och budget 2021-2023:
Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi; då kommunen genom markbytet får
medel i form av mark för att verkställa stadsutvecklingsprojektet i linje med masterplanen, genom
både förverkligande av stadsdelsparken samt kvartersmark inom kvarter 12. Kommunen får genom
exploateringsbidragen som exploatören ska erlägga även täckning för de investeringar som fordras av
kommunen för åtaganden i samband med genomförandet av allmän plats inom detaljplanen samt
gemensamma nyttor inom Övre bryggårdsgärdet.
Målområde 5- En trygg och säker kommun- i både vardag och kris; Övre bryggårdsgärdet planeras
överlag till att bli ett nytt tryggt och attraktivt bostadsområde i linje med det framtagna kvalitets- och
hållbarhetsprogrammet. Genom utbyggnaden av området tillkommer exempelvis gårdsgator som
syftar till att hålla nere biltrafiken och hastigheten. Stadsdelsparken avses bli en viktig målpunkt i
stadsdelen och olika trygghetsaspekter som kan tas med i utformningen, ex belysning, behandlas i
kvalitets- och hållbarhetsprogrammet som utbyggnaden ska följa.
I kommunens översiktsplan 2040 är det en tydlig målsättning att Norrtälje stad ska utvecklas och bli en
levande och attraktiv stad. Genom att genomföra exploateringen avseende bostäder kommer mer
rörelse att tillfogas området och närområdet vilket kommer innebära att området upplevs mer levande.
I övrigt bidrar ärendet till följande övergripande mål i Översiktsplan 2040:
 Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen.
 Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med
goda pendlingsmöjligheter.
 Överlag bidrar stadsomvandlingsprojektet även till en hållbar bebyggelsestruktur.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Genom markanvisningsavtalet ges kommunen full kostnadsersättning för genomförandet av allmän
plats inom både Bolagets andel av allmän plats inom detaljplanen samt utifrån bolagets andel av
gemensamma nyttor inom hela stadsomvandlingsprojetet. Istället för intäkter för marken ges
kommunen genom avtalet tillgång till mark som möjliggör anläggandet av Diamantparken och kvarter
12 enligt med masterplanen.
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Kommunen tar genom avtalet på sig ett ekonomiskt ansvar för eventuell erfoderlig marksanering inom
kvartersmarken inom vaktmästaren 9 och 10 som genom markanvisningen överlåts till Bolaget. På
motsvarande sett tar bolaget kostnaden för eventuell erfoderlig sannering inom den del av
Vaktmästaren 8 som utbyte överlåts till kommunen.
Arkeologi förväntas inte finnas inom markområdena om arkeologiska fyndigheter skulle påträffas
ansvarar respektive part för arkeologi inom det område som de överlåter efter genomfört markbyte.
I det stora hela bedöms genomförandet av projektet ekonomisk hållbart i enlighet med avtalet då det
innebär att flera delar av masterplan kan verkställas.
Konsekvensen av att inte godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bolaget resulterar i
att masterplan för etapp 2 b ej kan genomföras.
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 hållbart, samt en förutsättning för förverkligandet av masterplan, 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. Detaljplanens genomförande är beroende av utbyggnaden av Lindholmens
reningsverk och tidplanen nedan förutsätter att kapacitet finns tillgänglig för kvarteret till 2026.
Godkännande av markanvisningsavtal
Samråd detaljplan
Granskning detaljplan
Detaljplan godkännande och antagande
Detaljplan får laga kraft

Q2, 2021
Q2, 2022
Q1, 2023
Q2, 2023
Q2, 2023

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

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

Bilagor
Bilaga 1 – Markanvisningsavtal för kvarter 11, i Anslutning till detaljplan avseende kv 11 m.fl i Övre
Bryggårdsgärdet, med Carwald Företagskonsult AB (inkl. bilagor)

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör
Mark- och exploateringsavdelningen
Handläggare till ärendet
Projektledare stora projekt
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