TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-03-09
Diarienummer: KS 2021-453

Mark- och exploateringsavdelningen
Handläggare:
Titel:
E-post:

Sofia Besson och Annie Rämsell
Exploateringsingenjör, Projektledare ÖBG
sofia.besson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Godkännande av Markanvisningsavtal i anslutning till
detaljplan för verksamhetsändamål avseende del av
Görla 8:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtalet mellan Roslagsbils Fastighets AB (
Org.nr. 556061-3118) och Norrtälje kommun, avseende del av Görla 8:1 inom Frötuna Församling i
Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ärendet gäller godkännande av markanvisningsavtal mellan Roslagsbils Fastighets AB och Norrtälje
Kommun i syfte att möjliggöra omlokalisering av befintlig fordonsversamheten som idag bedrivs på
Magasinet 19, inom stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet, till del av Görla 8:1. Förutsatt att
detaljplanen får laga kraft och marköverlåtelseavtal tecknas kommer markområdet överlåtas till
bolaget.

Ärendet
Bakgrund
Mot bakgrund av utvecklingen av stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet avses
markanvändningen för Roslagsbils Fastighets ABs befintliga fastighet Magasinet 19 ändras från
småindustriändamål i gällande detaljplan till bostadsändamål i ny. I syfte att möjliggöra omlokalisering
av den befintliga fordonsversamhet som idag bedrivs på Magasinet 19 tecknades 2019-10-23 en
avsiktsförklaring om direktanvisning av del av den kommunala fastigheten Görla 8:1 mellan
verksamhetsutövaren, som ingår inom samma koncern som Roslagsbils Fastighets AB, och Norrtälje
kommun. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav i maj månad 2020 i uppdrag till
samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för berört område för markanvisningen,
”Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna församling”, och ett start pm för planarbetet
godkändes sedan i oktober månad 2020.
Markanvisningen innebär att Roslagsbils Fastighets AB tillsammans med kommunen ska pröva sitt
förslag på exploatering för uppförande av nya verksamhetslokaler för sin befintliga verksamhet i en
fortsatt detaljplanering. Markanvisningsavtalet syftar till att reglera förutsättningarna för
markanvisningen inom del av Görla 8:1. Detta inkluderar framtagande av en ny detaljplan för
exploateringsområdet samt att ta fram de principiella förutsättningar för den kommande
marköverlåtelsen och att reglera genomförandet av detaljplanen samt exploateringen. I samband med
att detaljplanen går upp för antagande tecknas ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och
Roslagsbils Fastighets AB som slutligt kommer att fastställa marköverlåtelsen och övriga villkor för
genomförandet av detaljplanen.
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Ärendet bereds av kommunsstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning.
Beskrivning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att godkänna markanvisningsavtal mellan Roslagsbils Fastighets
AB (Org.nr. 556061-3118) och Norrtälje kommun, bilaga 1, avseende del av Görla 8:1 i Frötuna
församling inom Norrtälje, i syfte att möjliggöra uppförande av nya verksamhetslokaler för den
fordonverksamhet som idag bedrivs på fastigheten Magasinet 19 inom Övre Bryggårdsgärdet.
Med fordonsverksamhet menas här bland annat verkstad, bilförsäljning, drivmedelsförsäljning.
Om möjligt ska man även se över möjligheten för publika laddstationer för elbilsladdning inom
markanvisningsområdet.
Markanvisningsområdet för aktuellt markanvisningsavtal kommer omfatta hela eller del av det område
som prövas för verksamhetsändamål inom detaljplanen. Ungefärligt markområde framkommer av bild
1 nedan. Området består i dagsläget av oexploaterad mark, framförallt av gräsyta. Inom området går
idag diken som är nödvändiga för bortledningen av dagvatten från områden uppströms.

Bild 1: Markområdets lokalisering

Förutsatt att detaljplanen antas och medger den byggrätt som krävs för bolagets verksamhet tecknas
ett marköverlåtelseavtal i samband med antagandet av detaljplanen. Kommunen överlåter därmed
markanvisningsområdet bestående av del av Görla 8:1 till Roslagsbils Fastighets AB mot en
köpeskilling för marken om 30 Mnkr. Priset för marken utgår från den oberoende värdering som
beställts för området från Svefa AB, värdeutlåtandet framgår av bilaga 2. Därutöver ska Roslagsbils
Fastighets AB erlägga bl.a ersättning för kommunens eventuella åtaganden för genomförandet av
allmän plats inom detaljplanen i form av ett exploateringsbidrag, vars belopp fastställs i kommande
marköverlåtelseavtal.
Ersättningen ska erläggas av Roslagsbils Fastighets AB i två steg. Först ska en handpenning
motsvarande 10% av den totala kontraktssumman erläggas i samband med tecknandet av
marköverlåtelseavtalet. Resterande del av köpeskillingen och exploateringsbidraget erläggs vid
tillträdet till marken som äger rum i samband med att fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft.
Avtalet är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet senast 2021-09-30 och
att ett plankostnadsavtal avseende kostnadsfördelningen för arbetet med detaljplanen tecknas senast
2021-09-30. En förutsättning för att avtalet fortsättningsvis ska gälla är att en överenskommelse om
fastighetsreglering tecknas avseende del av Magasinet 19, som ingår i den nya detaljplanen för skolan
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på Kungsängsliljan 1, i samband med att detaljplanen för skolan får laga kraft. Området består både
av kvartersmark och allmän plats och framgår av bilden nedan.

Bild 2: Rött och vitmarkerat område av magasinet 19 ska fastighetsregleras för att möjliggöra genomförandet av
detaljplanen för skolan på Kungsängsliljan 1, ”Detaljplanen för kvarteret Kungsängsliljan, del av fastigheten Tälje 2:195
m.fl. i Norrtälje stad.

Bolaget bekostar framtagandet av av detaljplanen i enlighet med plankostnadsavtalet. 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.
Kommunen ansöker om och bekostar den initala förättningen som erfodras för att genomföra
detaljplanen. Om övrig förrättning erfodras bekostas det av Roslagsbils fastighets AB.
Det finns idagsläget inga tidigare kända markföroreningar inom markanvisningsområdet. Om
efterbehandlingar av markföroreningar inom markanvisningsområdet ändå erfodras ansvarar och
bekostar kommunen de åtgärder som erdodras för att marken ska bli lämplig för markanvändning enligt
detaljplanen. Markanvisningsområdet berörs av fornlämningar och en arkeologisk undersökning
kommer behöva tas fram och bekostas inom ramen för detaljplanearbetet. Om slutundersökning krävs
står Roslagsbils Fastighets AB och kommunen för hälften vardera av kostnaderna.
Geotekniska markförhållanden och åtgärder inom markanvisningsområdet svarar Roslagsbils
Fastighets AB för. Det åligger även bolaget att ansvara, ombesörja och bekosta erforderliga
undersökningar inom Markanvisningsområdet beträffande mark- och grundförhållanden såsom
underlag i plan-, projekterings- och byggskedet.
Roslagsbils fastighets AB bekostar samtliga erforderliga flyttar och omläggningar av ledningar samt
diken inom markanvisningsområdet, som krävs för detaljplanens genomförande. Behovet av flyttar
kommer utredas vidare under detaljplanearbetet likaså behovet av servitut/ ledningsrätter för
kommunens dagvattenledningar och diken.
För att säkerställa bolagets åtaganden i kommande marköverlåtelseavtal kommer kommunen att
begära in garanti från Roslagsbils Fastighets AB i samband med tecknandet av marköverlåtelseavtalet.
Kommunen är huvudman för eventuell allmän platsmark inom den blivande detaljplanen. Kommunen
ansvarar för utbyggnaden av allmän plats.
Roslagsbils Fastighets AB ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder för
genomförande av exploateringen inom kvartersmark. Detta omfattar även dagvatten- och
skyfallshantering. Erforderlig parkering ska av bolaget anordnas inom kvartersmark.
Bolaget ska verka för att etableringen kan ske så snart som möjligt inom markanvisningsområdet efter
att detaljplanen fått laga kraft. Detta är av särkild vikt eftersom att omlokaliseringen av verksamheten
även påverkar tidplanen för genomförandet av del av detaljplaneområdet för skolan på
Kungsängsliljan 1.
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Inom kommande marköverlåtelseavtal kommer Roslagsbils Fastighets AB att förbinda sig till vitesvillkor
avseende säkerställande av dagvatten och skyfallshantering, gestaltning och olovligt nyttjande av
allmän plats. Men också till att färdigställa verksamheten för etablering för kunder senast 2 år efter
Detaljplanens antagande. Om detta inte sker utfaller vite med två miljoner kronor per påbörjad månad
tills etableringstart sker, förutsatt att förseningen inte ligger utanför bolagets kontroll.
Givet att detaljplanen får laga kraft kommer markanvisningsområdet intas i verksamhetsområdet för
den allmänna va-anläggningen. Anläggningsavgift för vatten och avlopp erläggs enligt kommunens,
vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. Rolsagsbils Fastighets AB ansvarar, samordnar och erlägger
avgift för anslutning till el, bredband, fjärrvärme enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.
Inom ramen för arbetet med detaljplanen ska Roslagsbils Fastighets AB i samråd med kommunen ta
fram ett projekt- och bebyggelseförslag för verksamhetslokalerna. Det goda skyltläget ska beaktas i
förslaget. Slutligt projektförslag kommer biläggas marköverlåtelseavtalet och kommunen ska ges
möjlighet att granska och godkänna slutliga bygglovshandlingar innan ansökan om bygglov sker.
Eventuella förändringar från avtalat projekt- och bebyggelseförslag ska godkännas av kommunen..
Möjliggörandet av omlokaliseringen av befintlig fordonsverksamhet från fastigheten Magasinet 19
inom Övre Bryggårdsgärdet till del av fastigheten Göla 8:1 innebär utöver de nya
verksamhetslokalerna i sig att del av fastigheten Magasinet kan planläggas för bostäder i enlighet med
masterplanen för Övre Bryggårdsgärdet och att del av fastigheten Magasinet 19 kan planläggas som
yta för gata samt parkering för skolverksamheten. Tecknandet av markanvisningsavtalet är således en
förutsättning för genomförandet stadsomvandlingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet i sin helhet.
Barnkonsekvensanalys, jämställdhetsanalys samt äldre- och jämställdhetsperspektiv är inte tillämplig
för ärendet i sig.
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 omlokaliseringen av befintlig fordonverksamhet i centrala Norrtälje stad till Görla
8:1, enligt aktuellt markanvisningsavtal bidrar till följande av kommunfullmäktiges långsiktiga mål i Mål
och budget 2021-2023:
Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi; kommunen får intäkter i form av
försäljningen av kommunal mark inom området och kommunen får också genom exploateringsbidrag
täckning för de investeringar som erfordras av kommunen för åtaganden i samband med
genomförandet av allmän plats inom detaljplanen.
Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun; genom
möjliggörande av fortsatt fordonverksamhet inom Norrtälje stad, säkerställs fortsatta arbetsplatser med
bra kommunikationer vilket ger bra förutsättningar att bosätta sig och verka inom kommunen.
I kommunens översiktsplan 2040 är det en tydlig målsättning att Norrtälje stad ska utvecklas och bli en
levande och attraktiv stad . Genom att möjliggöra omlokaliseringen av fordonverksamheten kan även
Övre bryggårdsgärdet genomföras vilket sig innebär ett nytt bostadsområde i attraktivt läge med

4

Intern

Datum: 2021-03-09
Diarienummer: KS 2021-453

närhet till stadskärnan. Genom både skolan och bostäderna på Magasinet 19 kommer mer rörelse att
tillkomma 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.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Kommunen beräknas få en intäkt på 30 Mnkr genom försäljning av markanvisningsområdet.
Genom markanvisningsavtalet ges kommunen full kostnadsersättning för genomförandet av allmän
plats.
Kommunen tar genom avtalet på sig ett ekonomiskt ansvar för eventuell erfoderlig marksanering inom
markanvisningsområdet.
Markanvisningsområdet berörs av fornlämningar och en arkeologisk undersökning kommer behöva tas
fram och bekostas inom ramen för detaljplanearbetet. Om slutundersökning krävs står Roslagsbils
Fastighets AB och kommunen för hälften vardera av kostnaderna.
Genomförandet av projektet i enlighet med avtalet bedöms vara ekonomiskt lönsamt för kommunen.
Konsekvensen av att inte godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bolaget resulterar i
att bolaget ej kan omlokalisera sin verksamhet vilket leder till att varken etapp 2c, gällande
bostadskvarter, eller 2a, gällande skola, inom Övre Bryggårdsgärdet, kan genomföras i sin helhet.
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 exploateringsavdelningens bedömning i detta ärende är att det utifrån områdets och
projektets förutsättningar är ekonomiskt lönsamt att genomföra markanvisningen i enlighet med
markanvisningsavtalet.

Tidplaner
Nedan framgår den preliminära tidplanen för detaljplanen för verksamhetsändamål på Görla 8:1.
Tidplanen är endast preliminär och satt i ett mycket tidigt skede.
Godkännande och antagande av Detaljplanen

kvartal 4, 2022

Godkännande av investeringsärende

kvartal 4, 2022

Byggstart verksamhetslokaler

kvartal 1, 2023

Tillträde (i anspråk)

kvartal 4, 2022

Tillträde (fastighetsbildningsbeslut)

kvartal 3, 2023

Byggstart av allmän platsmark

kvartal 3, 2023

Färdigställande av förbindelsepunkt VA och hantering av
befintligt VA inom Markanvisningsområdet

kvartal 2, 2024

Slutbesiktning allmän platsmark

kvartal 3, 2024

Inflyttning (färdigställd verksamhet)

kvartal 3, 2024

Bägge parter ska verka för att tidplanen upprätthåls. Roslagsbils Fastighets AB ska förbereda så
långt som möjligt med färdiga bygglovshandlingar och projektera byggnationen inför antagandet av
detaljplanen för att säkerställa att den överenskomna tidplanen hålls.
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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)
Bilaga 2 – Värdeutlåtande från Svefa, 2019-01-30

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret
Mark- och exploateringsavdelningen
Projektledare Stora projekt
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