Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2018-06-18

KOMPLETTERINGAR

Ärende 20– Gatukostnader och mark, Visborg. Köpeavtal,
exploateringsavtal samt tilläggsavtal för förvärv av fastighet Visby Visborg 1:13 samt
köpeavtal för förvärv av tomträtt Othem Ejdern 6
• Köpeavtal för Visby Visborg 1:13
• Exploateringsavtal kv. Skenet
-

Tilläggsavtal till exploateringsavtalet

• Köpeavtal Othem Ejdern 6

Ärende 21 – Köpeavtal för förvärv av fastigheten Bro Duss 2:2,
Tingsbrogården
• Köpeavtal (överlåtelseavtal för fastighet)

Ärende 29 – Medborgarförslag: beslutade

Medborgarförslag; beslutade efter att kallelsen trycktes. Endast för anmälan.
Ulla Göthbergs medborförslag om sittbänk med väderskydd vid busshållplatsen vid
Coop Forum. RS 2017/ 558
•

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 163

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-15)

Ärende 30 – Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
•

Magnus Petterssons medborgarförslag om åtgärder för att höja trafiksäkerheten
på Rutegatan i Visby (inkom 2018-06-11) RS 2018/652
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärendena 31–35
Interpellationssvar

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om likabehandling av föreningar. RS 2018/377
(bordlagd från föregående sammanträde)
•

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om rabatt för bygglov. RS 2018/541

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan. RS 2018/542
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Saga Carlgrens (V)
svar på Björn Dahlströms (C) interpellation om bristen på utbildning för
fordonsmekaniker. RS 2018/543
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/376
Interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.

ORDFÖRANDEN

Avtal om köp av fast egendom
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och
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avseendedel avfastigheten
Gotland Visby Visborg 1:13

EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000 - 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmed följande avtal.

Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 20'14- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: g1- 3, g6- 10, e31 2- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. Exploateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg 113, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg 4:19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta, 3.

%2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg 1 :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om e3annat
överenskommes.

%3
Målsättning
Exploateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera ataganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nödvändiga för planens genomförande.
%4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsområdet som, enligt kommande deta5p1anerskall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.

Områdena överlåtsfria från inteckningar och andra belastningarav vad slag det vara /
ma.å
/

m.

Överlåtelsenkan ske etappvisoch gällerförst i och med attförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbildningen regitidpunkt som anses nödvändigtför

exploateringens genomförande.
55
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt 9 4 ovan. Fastighetsbildningen ska genomföras så snart som möjligt efter att detaljplanen för L)uset och Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att ti1lräckliggatubredd kan erhå1lasäven från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
%6
Gemensamhetsanläggningar
mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings kostnaderna. Overlåtelse av mark skall ske utan krav på ersättning till samfällighetsföreningarna.
%7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt
, till förman för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrattningskostnaderna.

58
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
%9
utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion t tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anläggs och den delvis utgör

x

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3anaden nya bebyggelsen inom ExpIoateringsomradet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen uppratta en tidplan för arbetets bedrivande.
510
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriadefrån gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.
Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan Tramtida fastighetsagare skall erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%II
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationspIatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan betlana Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i fl 2 är uppfyllda.
!12
Dagvatten
Exploatörerna förbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från ExpIoateringsområdet. Dagvattenlösningarna skall utformas i samråd med Regionens tekniska förvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.

Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnad för Regionen kontinuerligt informera allmanheten med skyltar pa plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsom-

%14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstidentillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och kapacitetsmässigt acceptabelt sätt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador pa grannfastigheter eller pa Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsyta får endast ske efter godkännande
från Regionen och nagon ersättningför upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3utga.
!15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstand hos berörda myndigheter och regionala instanser.
!16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.

%17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggningoch genomförandei exploateringenav Exploateringsområdet.

!18
Overlåtelse

Exploatörernaäger överlåta sina rättigheteroch skyldighetereller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheteneller del därav överlåtes till koncernbolagetifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolagskall Exploatörernaförst ha inhämtat skriffligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

%19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och PEAB
FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box 808, Solna, nedan kallad Exploatören,
träffas härmedföljande avtal.

Ambitionenär att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofiloch
med en utformningav bostäder,grönområdenoch mötesplatsersom samverkar
till att skapa en god livsmiljöför alla kategorierav manniskor.Denna
ambitionsnivåska prägla både planläggningoch genomförandei området.
@1

Detaljplan och
markägande

Till grundför avtalet liggerförslag till detaljplanför Visby
Skenet(Visborgsomradet).ExpIoateringsområdetligger
inomfastigheten Gotland Visby Visborg1 :13.
ExpIoateringsområdetredovisasi bifogad plankarta
hörandetill förslag till detaljplanen,
.

g2

Detta avtal gäller underförutsättning att regionstyrelsen

Avt al et s gtlti gh et

g3

Målsättning

@4

Överlåtelse av
mark

godkänner
detta
avtal..samt
attregionfullmäktige
an5ar

förslag till detaljplanfor Visby Skenet(Visborgsomradet)
genom beslut som vinner laga kraft senast 2015- 12- 31.
Om dessaförutsättningaricke uppfylls är detta avtal
förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

ExpIoateringsområdetska av PEAB FU Visby AB
exploaterasför bostadsbebyggelse,kontor, skola och
handel mm. Omradet kommer att delas upp i flera
fastigheter i samband med exploateringenav området.
Syftet är att reg1eraåtagandenför genomförandetinom
detaljplaneområdet och atgärder i angränsande omraden
nödvändigaför planens genomförande.
Exploatörenöverlåtertill Regionenmedfull äganderätt
och utan ersattningde delar av exploateringsområdet
som, enligt detaljplanenskall inga i gator och övrig allmän
platsmark. Denna mark skall genomfastighetsreglering
overforastill Regionensfastighet Visborg 1 :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra
belastningarav vad slag det vara ma.

De överlåtna markområdenatillträds av Regionenså snart
fastighetsbiIdningenregistreratseller vid annan
overenskommentidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringensgenomförande.

i

A
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Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

Fastighets bildning

Exploatörenansöker om och bekostarfastighetsbildning
för genomförandetav överlåtelsenenligt g4.
Fastighetsbildningenska genomförassa snart möjligt efter
att detaljplanenvunnit laga kraft. Kopia av förrättningsakt
sands till Regionen.

@6

Vissa anläggningarinom kvartersmarkskall enligt

@5

G

emensam
h et s detaljplanen
inrättas
somgemensamhetsanIäggning.
Dessa skall förvaltas
-

av en eller flera

anläggningar
mmsam
fäIlighetsfö ren
ingar.
I fö re
komman
def all ans
öker
Exploatörenomförrättning och svararför
förrättningskostnaderna.
!7
Vatten

-

och

spillvatten anläggningar

Regionenskall mot ersättningfrån Exploatörenöverta de
delar av befintligt VA- system som kan nytt3asfor det
kommunalaVA- nätet enligt särskilt avtal mellan Regionen
och Exploatören.Underförutsättning att övertagandet
genomförtsskall Regionenanlagga och bygga ut
kompletterandeerforderliga huvudledningarinom
exploateringsomradet.
Då befintligabrandposterinom exploateringsområdet
awiker från den standard som används av regionen skall
dessa bytas eller förses med adapter. Underförutsättning
att avtal enligtföregaende stycke senast vid antagande av
detaljplanenundertecknatsav Exploatörenskall detta
atgärdas av Regionen,i annatfall av Exploatören.
Exploatörenskall utan ersättning,upplåta utrymmeför
nedläggande,bibehållandeochförnyande av vatten- och
spilIvattenIedningarinklusive eventuellapumpstationer
och de i foregaende stycke omnämnda.
I samband medfastighetsbildningskall ledningsrättbildas
för samtliga kommunalaVA- ledningar nodvandigaför
exploateringeninom Exploateringsomradettill förmån for
Flegionen.Exploatörenskall svaraför
förrättningskostnaderna.

58

Förtydligande

För tydlighetensskull skall Exploatörenansöka om och
bekosta samtligafastighetsbiIdningarenligt gg 5- 7. For
det fall regionenatar sig att ansöka om fastighetsbildning

3(6)

Exploateringsavtal del av Visby Visborg j :13

Allmänhetens rätt att till fots ta väg över fastigheten
Gotland Visby Visborg1:13 i den huvudsakligasträckning
som anges pa kartbild nedanfår säkerställassom servitut
till förmån för regionensfastighet Gotland Visby Visborg
5:9. Exploatörenbiträder genom detta avtal inskrivning av
detta servitut. Regionen svarar för ansokan om samt
kostnaderna for inskrivning.

!9
Servitut

i-- %

t,%

@1
0

-l

Exploatörenutför och bekostargeotekniskaoch

und ersök ni ngareventuella.arkeologiska
undersokntngar
liksom
andra
undersokningarnödvändigaför exploateringens
genomförande.
@1
1
Utförande

av

anläggningar

Exploatören svarar för detaljplanens genomförande inom
kvartersmark.Därmedsvarar Exploatörenävenför
anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.

Regionenprojekteraroch anläggeri enlighet med
detaljplanenalla allmänna gator och gc- banor inom
planomradet.Exploatörensvararför kostnadernaför
anläggandet av Regementsgatan inklusive GC- bana sam

4(6)

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

anläggandet av Lägergatan exklusive GC- bana vilket
beräknasti117000 000 kr i2013 ars kostnadsläge.Inom
ramen för genomförandet av deta5p1anenför kv Skenet
skall exploatörentill regionenbetala 3 500 000 kr. Vid
kommandeexploateringav angränsandeomraden skall
exploatören ersatta regionenför resterande kostnader.
Kostnadernaskall räknas upp med konsumentprisindex
med maj 2013 som basmånad.

Exploatörenskall utöver detta även ersätta regionenför
kostnaderför eventuellaarkeologiskaundersokningaroch
för eventuella marksaneringaroch omhändertagandeav
miljöfarligt avfall som t3ärasfa1tmm som kan komma att
upptäckas vid anläggande av gata på den allmänna
platsmarken.
@12

Anpassning av
allmänna

anläggningar

Om för genomförandeav expIoateringsområdeterfordras
anpassningav omgivandeanlaggningarinom allmän plats,
t.ex. infart eller slänt,skall Exploatörenombesörjaoch
bekosta detta efter redovisningför Regionen och
inhämtande av Regionensmedgivandei var)efall.
Arbetena

skall utföras i kvalitetsniva

med till

exploateringsområdetdirekt anslutandeanläggningarpå
sätt som överenskommes med Regionen.
@13

Efter att Exploatörenfullgjort sina åtagandenenligt % 11

a u ost nad er och12arExploatören
befriad
frangatukostnadsersättning

G t k

och anlä ggn
i ngsavseende
utförande
avgata/allman
platsmark
inom
avg
ift er
exploateringsområdet.

Regionen är huvudmanför det allmänna VA- nätet.
Exploatörenskall erlägga anslutningsavgiftför vatten och
avloppför nybildadefastigheter inom
exploateringsomradetenligt vid var tid gällande taxa.
Befintliga byggnaderanses ha erlagt anslutningsavgift
enligt särskild inventeringsom Exploatörenoch Regionen
gemensamt upprättat.
@14

Skenets

Exploaterings ersättning för
angränsande

angränsandeområden reglerasi särskilt avtal. Detta avtal
skall även reglera Exploatörenskostnaderför
infrastrukturenför kommandeexploateringarinom
Visborgsområdet.

infrastruktur

@15

Dagvatten

andel av kostnader

för infrastrukturen

i

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1 :13

får detta efterfördröjning enligt Regionensanvisningar,
avledasfrån fastigheten. Dagvattenlosningarnaskall
utformas i samrad med Regionens
samhällsbyggnadsförvaltning och enligt förvaltningens
anVISnlngar.

@16
Dike

@17

4ygg- och

informations-

skyltar

g18

Övriga
genomförande frågor

Det åligger exploatörenatt tillse att vattnet i diket i
omradets sydöstradel inte hindras i sitt flöde utan tas om
hand på bästa sätt och leds vidare.
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen
kontinuerligtinformera allmänhetenmed skyltar pa plats
om pagaendeprojekteringoch byggnadsarbetenoch
därvid ange Regionensmedverkani projektet som del i
utvecklingenav Visborgsomradet.Skyltplatspa Regionens
mark upplates avgaldsfritt.
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden
tillse att all trafik på omgivandegator kanfortgå pa ett
trafiksäkert och kapacitetsmassigtacceptabeltsätt.
Exploatörenskall lämna in trafikanordningsritningari god
tid.

Byggnadsarbetenaskall bedrivasi sådan ordning och på
sa satt att hinder och storningar i omgivningen undviks i
görligaste mån.
Under planerings- , projekterings- och utförandeskedena
ska Exploatörensvaraför samordningenav
ledningsdragningarnam.m. inom expIoateringsområdet,
samt dessföljder utanför detta. Detta skall ske i samråd
med de ledningsdragandebolagen.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckningsom följer
av lag, svaraför eventuella skador pa grannfastigheter.
@19
Tillstånd

Exploatörenansöker om alla för exploateringens
genomförandenodvandigatillstand hos berorda

myndigheter
och
regionala
instanser,,/
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Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

@zo
Säkerhet

@21

Överlåtelse

@22
Tvist

Som säkerhet för rätta fullgörande av Exploatörens
åtagandenenligt el 11 ska Exploatörenvid
exploateringsavtaIets undertecknande till Regionen
överlämna säkerhet som regionen kan godkänna.
Säkerhetenska ej vara tidsbegränsadoch ska gälla till ett
värde av 3 500 000 kr. Säkerhetskravetupphör när
exploatörenfullgjort sina åtaganden.

Detta avtalfår av exploatöreninte överlåtas på annan utan
regionensskriftligagodkännande.Om så ända sker har
regionen ratt att av exploatören utkräva de merkostnader
som kommunen åsamkas vid ett genomförande av
detaljplanen.
Tvister om ti1lkomsten,tolkningeneller tillåmpningen av
detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt
gällande svensk rätt.

Detta avtal har upprättatsi två likalydandeexemplarvarav parterna tagit var sitt.
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GOTLAND
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har dennadagträffatsmellan:
Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenäimisnedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BÅKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Ursprungsfastigheten,såsom markerats i
,
("Fashgheten") till Köparen och Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Säl)arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljandeimebörd.
"Avtar' avserdetta avtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.
"Fastigheten" har den betydelsesom angesi punkt (C).

"Köparen" har denbetydelsesom angesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har denbetydelsesomangesi punkt 3.l.
"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avserSäljareneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesom angesipunkt (l) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avser Säljarensbankkontomed kontonumrner87133- 5 hos Nordea.
"Tillträdesdagen" avser den 1 augusti 2018.
"Tillträdet" avser tidpunkten för när åtgärdernaunder punkterna 7.2 och 7.3 nedan har
genomförts.

"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLÅRING
2. I

Sä5arenöverlåterochförsäljer härmedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
dettaAvtal.
/

2.2

Tillträde till Fastighetenskaägamm på Tillträdesdagen.
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2.3

Säljaren överlåter,i den mån det är möjligt, även de rättigheter som är hänförliga till
Fastigheten.

2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyltjanderätter, servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sammaratt i Målfastighetenoch
förbehållas vid fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.l.

2.5

Parternaär av uppfattningenatt de servituteller andranyttjanderättersommå gälla till förmån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsregleringenenligt punkt 8.l.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensamhetsan1äggningar
och
samtälligheterskaovergatill Målfastighetenvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

ERLÄGGANDE

3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet, med valutering sammadag, till Säljarens

Fastigheten är

trettioåttamiljoner (38000000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INT ÄKTER OCH KOSTNADER
4.1

Skatter,räntor, avgifter eller kostnaderhänförliga till Fastigheten,inklusive fastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säljarentill dendel de avserochbelöperpå tidenföre
Tillträdesdagen
(oaktat att de måförfalla till betalningefter Tillträdesdagen),och av Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tillträdesdagen).Hyror, rantoroch andraintäkter hänförligatill Fastighetenska
fördelas och gottskrivas efter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätareför
förbmkning av el, vatten, varrneoch andraliknande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkomrner att ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseendehela år 2018för Fastigheten.Parterna
är dock överensom att denpreliminärafastighetsskattenskafördelas mellan Parternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparen ska erläggafastighetsskatten
för tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARANS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.Detta gäller ävenom Fastigheteninte har tillträtts av Köparenpå grund av
Köparensdröjsmåleller andraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN
6.1

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagenfortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsatt. Säljarenförbinder sig att inte sagaupp, ändraeller träffa nya väsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdet ellerfatta viktigarebeslutangåendeFastighet utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7. l

Tillträde till Fastighetenska ägarum kl. 10.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljaren mot att Köparen uppfyller vad som angesi punkt 7.3 överlämna

väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomar av betydelse
för Köpareni egenskap
avfastighetsägare,
sasomnyttjanderätts
- och servitutsavtal
(i originaliförekommandefall och
annarsskopia), ritmngar ochbygglovshandlingar,
och somSä13aren
innehar.
7.3

PåTillträdet ska,medTillträdesdagensomvaluteringsdag,Köparenmot att Säljarenuppfyller
vad somangesi punkt 7.2 ovankontanterlaggaKöpeskillingen,genombetalningtill Sä5arens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagenundertecknaett (1) köpebrev,vilket skaupprättasgenomSäljarensförsorg.
Säljarenskatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlämnadet kvitteradeköpebrevet.
Arcbu

8.1

EFTER r:tu,rbsmcbn

Köparenska omedelbartefter Tillträdesdagen
lägga köpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreglering.Fastighetsreg1eringen
skasyfta till att
Fastighetenreglerasin s Målfastigheten,såsomframgår närmareav
. Säljarenska
ha insyn sfastighetsreg1eringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformerad avseendenämnda
processav Köparen. Det aligger Köparen att driva ärendetoch gora sitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreg1eringen
genomförs,varvtd Sä13aren
ska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att lo)alt medverka till att fastighetsregleringenkan
genornföras och lämna eventuella medgivandenoch samtyckensamt ingå eventuella
kompletterande överenskormnelser med enahanda innehåll som må krävas samt att,
omedelbart efter lantmäterimyndighetensbeslut om fastighetsreglering, godkänna beslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sigi sådanamindrejämkningar
beträffande granser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGÖRANDE

Allt offentliggörandei form av pressreleaserm.m. med anledningav överlåtelsenska ske efter
sarnråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

koimner

att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.1.
SEKRETESS

Såvittinte annatsärskilt överenskorru'nes
förbinder sig Parternamed de begränsningarsom
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampligaföreskrifter
och rekormnendationersamtgod aktiemarlaiadssed,att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomståendeyppa villkoren häri. Allt offentliggörandemed anledningav överlåtelsen
ska skei enlighet med punkt lO.
FULLSIÄNDIG
12.1

REGLERING OCH ÄNDRINGÅR

Detta Avtal utgör Parternasfullständiga reglering av samtligadefrågor som Avtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntliga åtagandenoch utföstelsersomföregått
detsamrna.

12.2

Ändringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNÅDER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader, vilka orsakasi samband med förberedelser,
förhandlingar och genomf?5randet
av Avtalet.

13.2

Köparenskaer1äggakostnaderförsökandeavfastighetsreg1eringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

Ingendera Parten ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utan den andrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

Detta Avtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast201809- 24 genomlaga kraft vunnetbeslutgodkännerdettaavtal, exploateringsavtalavseende
Visby Visborg 1:13 och 1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, och köpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemE)dern6,
. Om dessaförutsättmngaricke

uppfylls är dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e)
annat överenskommes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriell rätt ska tillämpas på detta Avtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenom skiljedom enligt Regler ra
StockholmsHandelskammares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägarumi Stockho
Det svenskaspråketska användass skil)eförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulornfattasav sekretess.
Sekretessen ornfattar

all mformation

som framkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

skiljedomsommeddelasi anledningavförfarandet.Inforrnationsomomfattasav sekretess
får
inte snagonform vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning, föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.
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DettaAvtal harupprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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KöPEKONTRAKT

b:lc-=-3=
:.,'(
ll i<p>

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
!1
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försä1jertil1Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.
%2
Tillträde

g3
Köpeskillingens
erläggande

!4
Köpebrev och
inskrivning

%5
Inskrivningar
o dyl

%6
Avgifter o dyl

Detformeila ti1lträdetsker den I augusti 2018 e11er
den dag
parterna skriffligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt e3 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.
Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingarför att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivningfår inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarandefördelntng skall gälla eventuella inkomster Från
Tomträtten.

!7
Försäkring

Säljarenförbinder sig att hålla Tomträttenförsäkrad enligt
fullvärdesprincipenintill Tillträdesdagen.Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändåfullföljas, mot att Köparenfår skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten
övergår på Köparen om Tomträtten inte har tillträtts på grund
av Köparens dröjsmål.

2(2)
%8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 q jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal har upprättats i två lika!ydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visbyden

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visbyden

/
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2018
AB
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har demia dag träffats mellan:

(1)

Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och

(2)

Region Gotland, org. m 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparen benämnsnedangemensamt"Parterna" ochindividuellt "Part".
BÅKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi
,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä13aren
på de
villkor somframgår av detta Avtal.

I

DEFIINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljande iruxebörd.
"Avtar' avserdettaavtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.

"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har den betydelsesom angesi punkt 3.1.

"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avserSä5areneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Banldconto" avser Säljarensbankkonto med kontonummer 9960 3400 8713 35
hos Nordea.

"Tillträdesdagen" avserden I augusti2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genomförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
2
2.1

öVERLÅTELSEFöRKLARING

Säljarenöverlåterochförsäljer härrnedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.
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Tillträde till Fastighetenskaägarum på Tillträdesdagen.

Säljarenöverlåter,i den mån det är möjligt, även de rättighetersom är hänförligatill
Fastigheten.
2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sarmnaratt s Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.5

Parternaär av uppfattningenatt de servituteller andranyttjanderättersommå gälla till förmån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.1.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensamhetsan1äggningar
och
sarnfölligheterskaovergatill Målfastighetenvid fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

Köpeskillingen för

Fastigheten är

ERLÄGGÅNDE

trettioåttami5oner (38000000)

kronor,

("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet,medvaluteringsammadag,till Säljarens
Bankkonto.

FöRDELNING AV INT.uTER

OCH KOSTNADER

Skatter,räntor,avgifter eller kostnaderhänförligatill Fastigheten,
inklusivefastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säl)aren
till dendel deavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktatatt demåförfalla till betalningefterTillträdesdagen),
ochav Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalning
före Tillträdesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas ochgottskrivasefter sammaprincip.
4.2

Säljarenska setill att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätare r6r
förbmkning av el, vatten,värmeoch andraliknande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkommeratt ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseende
helaår 2018för Fastigheten.
Parterna
ar docköverensom att denpreliminarafastighetsskatten
skafördelasmellanParternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparenska erläggafastighetsskattenför tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FÅRÅNS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.
Dettagällerävenom Fastigheten
inte har tillträtts av Köparenpå grundav
Köparensdröjsmåleller andraomständigheterhänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLAN ÅVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsätt.Säljarenförbinder sig attinte sägaupp,ändraeller träffa nya väsentligaavtal
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somskullebindaKöparenefterTillträdet ellerfatta viktigarebeslutangående
Fastighetenutan
Köparenssknftliga godkännande.
TILLTRÄDE
7.1

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. IO.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyller vad som angesi punkt 7.3 överlämna
väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomär avbetydelse
för Köpareni egenskap
avfastighetsägare,
såsomnyttjanderätts
- ochservitutsavtal
(i originali förekommandefall och
annarsi kopia),ritningar och bygglovshandlingar,och somSäljareninnehar.

7.3

PåTillträdetska,medTillträdesdagen
somvaluteringsdag,
Köparenmot att Säljarenuppfyller
vadsomangesipunkt 7.2ovankontanterläggaKöpeskillingen,
genombetalningtill Sä13arens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagen
undertecla'ia
ett (l) köpebrev,vilket skaupprättasgenomSäljarens
försorg.
Säljarenskatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlamnadet kvföeradeköpebrevet.
ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÅDESDAGEN

8.1

Köparenskaomedelbartefter Tillträdesdagen
lägga köpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsregleringen
ska syfta till att
Fastighetenreglerasin i Målfastigheten,sasomframgår närmareav
. Säl)arenska
hainsyn i fastighetsreg1eringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformeradavseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt dnva ärendetoch gorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsregleringengenomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att lojalt medverka till att fastighetsreg1eringenkan
genomföras och lärmia eventuella medgivandenoch samtycken samt inga eventuella
kompletterandeöverenskommelsermed enahandaimiehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter lantmäterimyndighetens
beslut om fastighetsreg1ering,
godkännabeslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sigi sådanarnindrejämkningar
beträffandegtänser, särskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9. l

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGöRÅNDE

Allt offentliggörandeiform av pressreleaser
m.m.medanledningav överlåtelsenskaskeefter
samråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

komrner att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.l.
SEKRETESS

Såvittinte annatsärskiltöverenskommes
förbinder sig Parternamedde begränsningar
som
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampliga föreskrifter
och rekornmendationersamtgod aktiemarknadssed,
att behandladettaAvtal konfidentiellt och

inteför utomstående
yppavillkorenhäri.Allt offentliggörande
medanledningav överlåtelsen
skaskei enlighetmedpunkt lO.
FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

DettaAvtal utgör Parternas
fullständigaregleringav samtligadefrågor somAvtalet beröroch
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntligaåtaganden
ochutföstelsersomföregått
detsarnma.

12.2

Åndringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
underteclaiade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader,vilka orsakasi sambandmed förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaer1äggakostnaderförsökandeavfastighetsreg1eringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

IngenderaPartenska ha rätt att överlåtadetta Avtal eller rättighetereller skyldigheter
Bänförligatill dettaAvtal utan denandrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlagakraft vumietbeslutgodkännerdettaavtal, exploatenngsavtal
avseende
Visby Visborg1:13 och1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, ochköpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemEldern6,
. Om dessaförutsättmngaricke
uppfyllsär dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e)
amnat överenskommes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriellrätt skatillämpaspå dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenomskiljedomenligt Reglerför
StockholmsHandelskatnmares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägamm s Stockholm.
Det svenskaspråketskaanvändasI skilleförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulomfattasav sekretess.
Sekretessen omfattar

all information

som frarnkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

skiljedom som meddelasi anledningavförfarandet.Inforrnation som ornfattasav sekretess
får
inte snågonform vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning,föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.
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erhållitvarsitt.
avvilka Parterna
i två(2) originalexemplar,
DettaAvtal harupprättats
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AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmedföljande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: 51- 3, g6- 1 0, 512- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gä)la vid tecknande av detta avtal.
%I Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg I :13, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.
!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg I :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om el annat
överenskommes.

53
Målsättning
ExpIoateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera ataganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande omraden nödvändiga för planens genomförande.
!4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsområdet som, enligt kommande detaljplaner skall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkanske etappvisoch gällerförst i och medattförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erfor derliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbildningen regitidpunkt som anses nödvändigt för

exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostarfastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt E34 ovan. FastighetsbiIdningenska genomförassa snart som möjligt efter att detaljplanen för L3usetoch Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
g6
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfäIlighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings -

kostnaderna.Överlåtelseav markskallske utankravpa ersattningtill samfällighets
föreningarna.

!7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrattningskostnaderna.
!8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
!9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.

Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformnrng"(VGU) parm 'l, avsnitt sektioni tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till radande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anlaggs och den delvis utgör

befint1iggata skall den i hela sin sektionförses med ny överbyggnadoch beläggning.
Dagvattenfråganskall lösas och gatudelenskallförses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan betläna den nya bebyggelsen inom Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.
5'io
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriade fran gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.
Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
!1 I
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnadenför angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkuIationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras »sadan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen uppratta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i @2 är uppfyllda.
512
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial,att inteförorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvisinfiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta effer för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarnaskall utformas i samråd med Regionenstekniskaförvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.
@13
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörerna förbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e'l utga.

%.14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörerna förbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörerna förbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador pa grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske effer godkännande
från Regionen och nagon ersättning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska el utga.
%15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplanelaggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.
!17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

!18
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhamtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

! 19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemp1arvarav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

KöPEKONTRAKT

)

: lC, =4
,( '..,/ ')-,-71(2)

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
gl
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.

!2
Tillträde

!3
Köpeskillingens
erläggande

!4
Köpebrev och
mskrivning

g5
Inskrivningar
o dyl

g6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den I augusti 2018 eller den dag
parterna skriftligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt E
3 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt ovriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är käntf6r
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

j7
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten
övergår på Köparen om Tomträtten inte har tillträtts på grund
avKöparensdröjsmål.
,/

2(2)
%8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 e3jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid
Region Gotland senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet
beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende
Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4,
, och regleringsavtal avseende del av Visby Visborg
I :13,
. Om dessa förutsattningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

/

För Peab Bostad

2018
AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

1(2)

KöPEKONTRAKT
Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
51
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.
%2
Tillträde

53
Köpeskillingens
erläggande

%4
Köpebrev och
mskrivning

!5
Inskrivningar
o dyl

!6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den 1 augusti 2018 eller den dag
parterna skriffligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt e) 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings - och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

57
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändåfullföljas, mot att Köparenfår skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten

2(2)
!8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 e3jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid
Region Gotland senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet
beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende
Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4,
, och regleringsavtal avseende del av Visby Visborg
I :13,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visbyden

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den
For P

b

/

2018
d AB

ÅkeTr'tebtiyi
Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Linder

a)c,5 r< (i, I

»i
EXPLOATERINGSAVT

-

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmedföljande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaIetför Kv Skenet som antogs 2014- 0'1- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: g1- 3, g6- 1 0, g12- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg 'l :'l 3, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.
!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg 4:13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om e3annat
överenskommes.

53
Målsättning
Exploateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera åtaganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nödvändiga för planens genomförande.
%4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av Exploateringsområdetsom, enligt kommandedetaljplanerskall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionensfastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
ma.

Överlåtelsenkan ske etappvis och gällerförst i och med attförändringen av fastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbiIdningen regitidpunkt som anses nödvändigt för

exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt @4 ovan. Fastighetsbildningen ska genomföras sa snart som möjligt efter att detaljplanenför Lluset och Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovet för gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbildningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
%6
Gemensamhetsanläggningar
mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark ska1lenligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrättnings -

kostnaderna.Överlåtelseav mark skall ske utan krav på ersattningtill samfällighetsföreningarna.
g7
Vatten - och spiIIvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildasför samtliga kommunala
VA- ledningar inom Exploateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrättningskostnaderna.
%8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.

%9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanIäggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators ufformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion t tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvaliten på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
fö rsesmed nytt slitlager.Där nylokal- och huvu
dgata anlaggsoch dendelvis utgör

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3änaden nya bebyggelsen inom ExpIoateringsområdet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.
%10
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriade från gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%II
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnadenför angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga mån utföras i sådan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran fran Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för expIoateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i e32 är uppfyllda.
%12
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, Tårdetta eTterför dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarnaskall utformas i samråd med Regionenstekniskaförvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.
@13
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnad för Regionen kontinuerligt informera allmanheten med skyltar pa plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.
,/

@14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.

Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador på grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske efier godkännande
från Regionen och nagon ersattning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3utga.
%15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
!16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.

517
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsniva ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

518
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

%19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemp1arvarav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

')! ; /( , S'( :, Cj .2

Avtal om köp av fast egendom

mellan

PEAB

FU VISBY

AB

och

REGION

GOTLAND

avseendedel avfastigheten
Gotland Visby Visborg 1:13

DEFINITIONER

3

öVERLÅTELSEFöRKLARING

3

KöPESKII,LING

OCH KöPESKILLINGENS

ERLÄGGANDE

4

FöRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

4

FARANS öVERGÅNG

4

ÅTGÄRDER MELLAN AVTAI,SDAGEN

OCH TILLTRÄDESDAGEN

4

TILLTRÄDE

5

ÅTGÅRDER EFTER 'nrrr:esnhepn

5

9

MERVÄRDESSKATT

10

FASTIGHETENSSKICKM.M.

5

OFFENTLIGGÖRANDE

6

12

SEKRETESS

6

13

FULLSTÄNDIGREGLERINGOCHÄNDRINGAR.

6

14

KOSTNADER.

15

öVERLÅTELSE.

6

TILLÄMPLIG

6

FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIF,RAT.

.6

LAG OCH TVISTER

2 (8)

Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har deruiadag träffats mellan:
Peab FU Visby ÅB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenärru'is
nedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BAKGRTJND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi J,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä5arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljande innebörd.
"Avtar' avserdetta avtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.

"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har den betydelsesom angesi punkt 3.l.

"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesipunkt (B).
"Part" avserSäljareneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avserSäljarensbankkontomedkontonurnmer87133- 5 hosNordea.
"Tillträdesdagen" avser den I augusti 2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genornförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLÅRING
2.1

Säljarenöverlåterochförsäljer härrnedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.

2.2

Tillträde till Fastighetenska ägamm på Tillträdesdagen.

3 (8)

2.3

Säljaren överlåter,i den mån det är möjligt, även de rättigheter som är hänförliga till
Fastigheten.

2.4

Parterna är aV uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med saimnaratt s Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsregIeringen
enligt punkt 8.1.

2.5

Parternaär avuppfattningen
att deservitutellerandranyttjanderätter
sommågällatill förrnån
för Fastigheten ska gälla till förmån för
fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.1.

Målfastigheten och förbehållas vid

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensarnhetsan1äggningar
och
samfölligheterskaövergatill Målfastighetenvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

ERLÄGGANDE

3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet, med valuteringsarnmadag, till Säljarens

Fastigheten är

trettioåttamiljoner (38000000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INTÅKTER

OCH KOSTNADER

4.1

Skatter,räntor, avgifter eller kostnaderhänförliga till Fastigheten,inklusive fastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgi:ft,
skabetalasav Säl)aren
till dendeldeavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktat att de måförfalla till betalningefterTillträdesdagen),och av Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tillträdesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas och gottskrivasefter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätareför
förbmkning av el, vatten,värrneoch andraliknandenyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Sä5arenkornmeratt ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseendehela år 2018för Fastigheten.Parterna
är dock överensom att denprelirmnarafastighetsskattenskafördelas mellan Parternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparenska erläggafastighetsskattenför tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARANS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.Detta gäller även om Fastigheteninte har tillträtts av Köparenpå grund av
Köparensdröjsmåleller andraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN ÅVTALSDÅGEN ocn
6.1

TILLTRÄDESDAGEN

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsatt.Säljarenförbinder sig att mtesagaupp,ändraeller träffa nyaväsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdetellerfatta vikttgarebeslutangående
Fastigheten
utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7.1

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. lO.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyllervad somangesi punkt 7.3 överlämna
väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomar avbetydelse
för Köparensegenskap
avfastighetsägare,
såsomnyttjanderätts
- och servitutsavtal
(i originali förekomrnandefall och
annarsi kopia), ritmngar ochbygglovshandlingar,
och somSäljarenimiehar.

7.3

PåTillträdet ska,medTillträdesdagensomvaluteringsdag,Köparenmot att Säljarenuppfyller
vad somangesipunkt 7.2 ovankontanterlaggaKöpeskillingen,genombetalningtill Sällarens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparen till fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagenundertecknaett (1) köpebrev,vilket ska upprättasgenomSä5arensförsorg.
Sä13aren
skatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlamnadet kvttteradeköpebrevet.
ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÅDESDAGEN

8.1

KöparenskaomedelbartefterTillträdesdagen
läggaköpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsregleringen
ska syfta till att
Fastighetenreglerasin i Målfastigheten,sasomframgår narmareav
. Säl)arenska
ha insyn i fastighetsreglermgsförfarandet
och bli kontinuerligtinformeradavseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt driva ärendetoch gorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreg1eringen
genomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att 1o3a1tmedverka till att fastighetsreg1eringen
kan
genomföras och lämna eventuella medgivandenoch samtycken samt inga eventuella
kompletterandeöverenskommelsermed enahandainnehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter 1antmäterimyndighetens
beslut om fastighetsreg1ering,
godkännabeslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sig s sadanarnindrejärnkningar
beträffandegränser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGöRÅNDE
Allt offentliggörandei form av pressreleaserm.m. med anledningav överlåtelsenska ske efter
samråd mellan

Parterna.

Parterna

är dock medvetna

om att överlåtelsen

kornmer

att bli

offentlig när Köparen sökerfastighetsregleringenligt punkt 8.l.
SEKRETESS

Såvitt inte aruiatsärskilt överenskornmes
förbinder sig Parternamed de begränsningarsom
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampliga föreskrifter
ochrekormnendationersamtgod aktiemarknadssed,
att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomstående
yppavillkoren häri. Allt offentliggörandemedanledningav överlåtelsen
ska skei enlighetmedpunkt lO.
FUI,LSTÅNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

Detta Avtal utgör Parternasfullständiga reglering av samtliga defrågor som Avtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntliga åtagandenoch ut:föstelsersomföregått
detsarnma.

12.2

Ändringaravochtilläggtill dettaAvtal skaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader, vilka orsakasi samband med förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaerläggakostnaderför sökandeavfastighetsregleringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

higendera Parten ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utanden andrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlaga kraft vumietbeslutgodkämierdettaavtal, exploateringsavtalavseende
Visby Visborg 1:13 och 1:19 samtVisby Skeriet2 och4,
, och köpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemE)dern6,
. Om dessaförutsättmngaricke
uppfylls är dettaAvtal förfallet, varvid varderapartenskall bärasinaegnakostnader,om el
amiat överenskomrnes.

TILIÅMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriellrätt skatillämpaspå dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgörasgenom skiljedom enligt Reglerför
StockholmsHandelskarnrnaresSkil)edomsinstitut.Skil)eförfarandetska agamm s Stockholm.
Det svenskaspråketskaanvändas
i skiljeförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisningtill dennaskiljeklausul omfattas av sekretess.
Sekretessen omfattar

all information

som frarnkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

ski5edom som meddelasi anledningavförfarandet.Information som omfattasav sekretess
får
inte snågonform vidarebefordras
till tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning, föreskrift, myndighetsbeslut,börskontrakteller motsvarande.
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Detta Avtal har upprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

8 (8)

Tilläggsavtal till
EXPLOATERINGSAVTAL

tecknat nov 2013

Detta avtal, nedan kallat Tilläggsavtalet, utgör ett tillägg till exploateringsavtal, nedan kallat Exploateringsavtalet, bilaga 1, mellan Region Gotland, org. nr. 2120000803, nedan kallad Regionen, och Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box
808, 169 28 Solna, nedan kallad Exploatören.
Tilläggsavtalet ersätter överenskommelse avseende gatuutbyggnad i Exploateringsavtalet för Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 20'13/803. För gatuut byggnadför Kv Skenet skall följande gälla.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för Tilläggsavtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt strukturplan för Visborgsområdet, se www.gotIand.se/visborg. Exploateringsområdet, markerat på bilaga 2, ligger inom fastigheterna Visby Visborg I :13,
Visby Skenet 2 och Visby Skenet 4 vilka ägs av Exploatören samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken ägs av Peab FU Visby Exploatering AB.
%2
Avtalets giltighet
Detta Tilläggsavtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland
senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4, bilaga
3, köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Eldern 6, bilaga 4 och köpekontrakt avseende del av fastigheten Visby Visborg I :13, bilaga 5. Om dessa förut sattningar icke uppfylls är detta Tilläggsavtal förfallet, varvid vardera parten skall bära
sina egna kostnader, om el annat överenskommes.

%.3

Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av Exploateringsområdet som, enligt kommande detaljplaner skall ingå i gator och
övrig allmän platsmark, bilaga 6. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkan ske etappvisoch gällerförst i och medattförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med blivande fastighetsbiIdningsförrättningar.
De överlåtna markområdena tillträds av Regionen så snart fastighetsbildningen registrerats eller vid annan överenskommen tidpunkt som anses nödvändigt för
exploateringens genomförande.

%4
Fastighetsbildning
Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av överlåtelsen enligt ovan. FastighetsbiIdningen ska genomföras så snart möjligt efter
att detaljplanen för Lluset och Lyktan BN 2012/2585 vunnit laga kraft. Kopia av för rättningsakt sänds till Regionen.

!5
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen för kvarteret Skenet
09- P- 240 inrattas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller
flera samfällighetsföreningar. I förekommande fall ansoker Exploatören om förrättning
och svarar för förrattningskostnaderna. Overlåtelse av mark skall ske utan krav pa
ersättning till samfäIIighetsföreningarna.
!6
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt bilaga 7, till förman för Regionen.
Exploatören skall svara för förrättningskostnaderna.
!7
Undersökningar
Exploatören utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
58
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatören svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla anslutningar till allman platsmark. Därmed svarar Exploatören även för anläggningar
som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom ExpIoateringsomradet. Gator skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion i tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anläggs och den delvis utgör
befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan betlana den nya bebyggelsen inom omradet. På begäran från Exploatören skall Regionen uppratta en tidplan för arbetets bedrivande.
,

[

l /L

!9
Gatukostnader och anslutningsavgifter
Exploatören är befriad från gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatören eller annan framtida
fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande
byggrätter inom ExpIoateringsomradet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga
byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%IO
Exploatering av angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan bet3anaExploateringsområdet. På begäran från Exploatören ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

!I I
Dagvatten
Exploatörenförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, verka för att inte förorena
ExpIoateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att
omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt
Regionens eller den Regionen satter i sitt stalle bedömning inte möjligt eller lämpligt
att infiltrera dagvatten, får detta efter fördröjning enligt Regionens anvisningar, avledas fran ExpIoateringsomradet. Dagvattenlosningarna ska1lutformas i samråd med
Regionens tekniska förvaltning och enligt förvaltningens anvisningar.
!12
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i pro3ektetsom del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.
!13
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatören skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella
skador pa grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsyta får endast ske efter godkännande
från Regionen.

!14
Tillstånd

Exploatören ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd
hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%15
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i området.

!16
Overlåtelse

Exploatören äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta Tilläggsavtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
ExpIoateringsområdet eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörenförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatören därvid åtar
sig att gentemot Regionen svara för Exploatörens vid överlåtelsen återstående för pliktelser gentemot Regionen enligt detta Tilläggsavtal.
@17
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Tilläggsavtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ake TTh'yetilici

Visby den

För Region Gotland:

b'i l'Cs( - C l
- l)
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EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen,och PEAB
FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box 808, So!na, nedan kallad Exploatören,
träffas härmedföljande avtal.
Ambitionenär att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofil och
med en utformningav bostäder,grönområdenoch mötesplatsersom samverkar
till att skapa en god livsmiljöfor alla kategorierav människor. Denna
ambitionsnivåska prägla bade planläggningoch genomförandei området.
51

Detaljplan och
markägande

Till grundför avtalet liggerförslag till detaljplanför Visby
Skenet (Visborgsomradet).Exploateringsområdetligger
inom fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13.
ExpIoateringsområdetredovisasi bifogad plankarta
hörandetill förslag till detaljplanen,
.

%2

Detta avtal gäller underförutsättning att regionstyrelsen

A vt al et s gi, i gh et

!3

Exploateringsområdetska av PEAB FU Visby AB
exploaterasför bostadsbebyggelse,kontor, skola och
handel mm. Området kommer att delas upp i flera
fastigheter i samband med exploateringenav området.
Syftet är att reglera åtagandenför genomförandetinom
detaljplaneomradetoch atgärder i angränsandeomraden
nödvändigaför planens genomförande.

Målsättning

g4
Overlåtelse
mark

godkänner
detta
avtal
samt
attregionfullmäktige
an.tar

förslag till detaljplanför VisbySkenet(Visborgsomradet)
genom beslut som vinner laga kraft senast 2015- 12- 31.
Om dessaförutsättningaricke uppfylls är detta avtal
förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader,om ej annat överenskommes.

av

Exploatörenöverlåtertill Regionen medfull äganderätt
och utan ersattningde delar av expIoateringsområdet
som, enligt detaljplanenskall inga i gator och övrig allmän
platsmark.Dennamarkskall genomfastighetsreglering
overforastill Regionensfastighet Visborg1 :9.
Områdena överlåtsfria från inteckningaroch andra
belastningarav vad slag det vara ma.
De överlåtna markområdenatillträds av Regionenså snart
fastighetsbildningenregistreratseller vid annan
overenskommentidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringensgenomförande.

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

@5
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Fastighets bildning

Exploatörenansöker om och bekostarfastighetsbildning
för genomförandetav överlåtelsenenligt 94.
Fastighetsbildningenska genomförassa snart möjligt efter
att detaljplanenvunnit laga kraft. Kopia av förrättningsakt
sands till Regionen.

g6

Vissa anläggningarinom kvartersmarkskall enligt

G

emensam
h et s detaljplanen
inrattas
somgemensamhetsanläggning.
Dessa skall förvaltas av
-

en eller flera

anläggn'ngar
mmsam
fällighet sfö ren
ingar.
I fö re
komman
def all ans
öker
Exploatörenom förrättning och svararför
förrättningskostnaderna.

!7
Vatten

-

och

spillvatten anläggningar

Regionenskall mot ersättningfrån Exploatörenöverta de
delar av befintligt VA- system som kan nytt)asför det
kommunalaVA- nätet enligt särskilt avtal mellan Regionen
och Exploatören.Underförutsättning att övertagandet
genomförtsskall Regionenanlagga och bygga ut
kompletterandeerforderligahuvudledningarinom
exploateringsomradet.
Då befintliga brandposterinom exploateringsområdet
awiker fran den standard som används av regionen skall
dessa bytas ellerförses med adapter. Underförutsättning
att avtal enligtföregaende stycke senast vid antagande av
detaljplanenundertecknatsav Exploatörenskall detta
atgärdas av Regionen,i annatfall av Exploatören.

Exploatörenskall utan ersättning,upplåtautrymmeför
nedläggande,bibehållandeoch förnyande av vatten- och
spi1lvattenledningar
inklusive eventueNapumpstationer
och de i foregaende stycke omnämnda.
I samband medfastighetsbildningskall ledningsrättbildas
för samtliga kommunalaVA- ledningar nödvändigaför
exploateringeninom ExpIoateringsområdettill förmån för
Regionen.Exploatörenskall svaraför
förrättningskostnaderna.
@8

Förtydligande

För tydlighetensskull skall Exploatörenansöka om och
bekosta samtligafastighetsbildningarenligt % 5- 7. För
det fall regionen atar sig att ansöka omfastighetsbildning

skall
kostnaderna
betalas
avexploatörer,;

Å-

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1 :'13
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Allmänhetens rätt att till fots ta väg över fastigheten
Gotland Visby Visborg1:13 i den huvudsakligasträckning
som anges pa kartbild nedanfår säkerstallassom servitut
till förmån för regionensfastighet Gotland Visby Visborg
1 :9. Exploatörenbitrader genom detta avtal inskrivning av
detta servitut. Regionen svarar för ansokan om samt
kostnadernaför inskrivning.

Servitut

,,,"/,Z

l

@1
0

Exploatörenutför och bekostar geotekniskaoch

Und ers
ök ni ngareventuella.arkeolo.giska
undersokningar
liksom
andra
undersökningarnodvandigaför exploateringens
genomförande.
@1
1
utförande

av

anläggningar

Exploatörensvararför detaljplanensgenomförandeinom
kvartersmark.Därmedsvarar Exploatörenävenför
anläggningarsom skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen projekteraroch anläggeri enlighet med
detaljplanenalla allmanna gator och gc- banor inom
planomradet.Exploatörensvararför kostnadernaför
anläggandet av Regementsgatan inklusive GC- bana sam

Exploaterlngsav)al
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del av Visby Visborg 1 :13

anläggandet av Lägergatan exklusive GC- bana vilket
beräknas till 7 000 000 kri2013 ars kostnadsläge.Inom
ramenför genomförandetav detaljplanenför kv Skenet
skall exploatörentill regionen betala 3 500 000 kr. Vid
kommande exploatering av angränsande omraden skall
exploatörenersatta regionenför resterandekostnader.
Kostnadernaskall räknas upp med konsumentprisindex
med maj 2013 som basmanad.

Exploatörenskall utöver detta även ersätta regionenför
kostnaderför eventuellaarkeologiskaundersokningaroch
för eventuella marksaneringaroch omhändertagandeav
miljöfarligtavfall som tlärasfalt mm som kan komma att
upptäckas vid anläggandeav gata på den allmänna
platsmarken.
512

Anpassning av
allmänna

anläggningar

Om för genomförandeav exploateringsområdeterfordras
anpassningav omgivandeanlaggningarinom allmän plats,
t.ex. infart eller slänt, skall Exploatörenombesörjaoch
bekosta detta efter redovisningför Regionenoch
inhämtande av Regionensmedgivandei var)efall.
Arbetena

skall utföras i kvalitetsniva

med till

expIoateringsområdetdirekt anslutandeanläggningarpå
sätt som överenskommes med Regionen.
%13

Efter att Exploatörenfullgjort sina åtagandenenligt @915

a u ost nad er och52 ar Exploatören
befrrad
frangatukostnadsersättntng

G t k

avseende utförandeav gata/allmanplatsmarkinom

o .oh
anläggn'ngs
exp
Ioa
ter
ingsomr
ådet.
avgifter

Regionenär huvudmanför det allmänna VA- nätet.
Exploatörenskall erlägga anslutningsavgiftför vatten och
avloppför nybildadefastigheter inom
expIoateringsområdet
enligtvid var tid gällandetaxa.
Befintliga byggnaderanses ha erlagt anslutningsavgift
enligt särskild inventeringsom Exploatörenoch Regionen
gemensamt upprättat.
@14

Skenets andel av kostnader för infrastrukturen

Exploaterings ersättning för
angränsande

angränsandeområden reglerasi särskilt avtal. Detta avtal
skall även reglera Exploatörenskostnaderför
infrastrukturenför kommandeexploateringarinom
Visborgsområdet.

infrastruktur

@15

Dagvatten

i

ExpIoaterii'igsavtal del av Visby Visborg 1 :13

får detta efter fördröjning enligt Regionens anvisningar,
avledasfrån fastigheten. Dagvattenlösningarnaskall
utformas i samrad med Regionens
samhäIIsbyggnadsförvaltning
och enligtforvaltningens
anvisningar.

!316
Dike

g17

pygg- och

informations-

skyltar

@18

Övriga
genomförande frågor

Det åligger exploatörenatt tillse att vattnet i diket i
områdetssydöstradel inte hindras i sitt flöde utan tas om
hand på bästa sätt och leds vidare.
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen
kontinuerligtinformera allmänhetenmed skyltar pa plats
om pagaendeprojekteringoch byggnadsarbetenoch
därvid ange Regionensmedverkani projektet som del i
utvecklingenav Visborgsomradet.Skyltplats pa Regionens
mark upplatesavgaldsfritt.
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden
tillse att all trafik på omgivandegator kanfortga på ett
trafiksäkertoch kapacitetsmassigtacceptabeltsatt.
Exploatörenskall lämna in trafikanordningsritningari god
tid.

Byggnadsarbetena
skall bedrivasi sådanordningoch på
sa satt att hinder och storningari omgivningenundviks i
görligaste mån.
Under planerings- , projekterings- och utförandeskedena
ska Exploatörensvaraför samordningenav
ledningsdragningarnam.m. inom exploateringsområdet,
samt dessföljder utanför detta. Detta skall ske i samråd
med de ledningsdragandebolagen.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckningsom följer
av lag, svaraför eventuellaskador på grannfastigheter.
@19
Tillstånd

Exploatörenansöker om al1aför exploateringens
genomförandenödvändigatillstand hos berorda

myndigheter
och
regionala
instanser,,/

5(6)

Exploaterlngsavtal del av Visby Visborg 'I :13

@:xo
Säkerhet

@21

Överlåtelse

! 22
Tvist

6(6)

Som säkerhet för rätta fullgörande av Exploatörens
åtagandenenligt e) 11 ska Exploatörenvid
expIoateringsavtaIetsundertecknandetill Regionen
överlämnasäkerhet som regionen kan godkänna.
Säkerhetenska e3vara tidsbegränsadoch ska gälla till ett
värde av 3 500 000 kr. Säkerhetskravet upphör när
exploatörenfullgjort sina åtaganden.

Detta avtalfår av exploatöreninte överlåtas på annan utan
regionensskriftligagodkännande.Om så ändå sker har
regionen ratt att av exploatörenutkräva de merkostnader
som kommunenåsamkasvid ett genomförandeav
detaljplanen.
Tvister om tillkomsten,tolkningen eller tillämpningenav
detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt
gällande svensk rätt.

Detta avtal har upprättatsi två likalydandeexemplarvarav parterna tagit var sitt.
S ol nad en
" /(i 2013
För PEAB FU VISBY AB

HenFil( C'al'iSC.;On

Visbyden / 2013
För Region Gotland:

Åke Svensson

Ethel Forsberg

l

-"

!>

-iS

""=
..,6,,
-' >=,,,'I"J,,C
=
.%
.al
, 'Pa <%
'aa,
=
',, ,,bo
,4,a
'==
=>@"
,.;,"
::"n""'a;''
,"'(,' ...@
,.;.5g
-<-=
, -,,,- '-="=«":' %)"<
""i i,-!

% "/,: "',
X[,=
a'
<'**
""*,fa' ;3
=.
'=_'.::"'
-,: 4
, '=
,.
==
% i .= .,=-==
,.
., ;
. ,,
, v,
% j7 _"=.-{,-7,..
; 4/
i
XQ
lX
å
l@
%
/
J,. ..<,IX,l//. aa;
%- " - - "- - - - = - <
= -!'i- >S
-'-=
'%.
'"'""X"'"4a

S /

-

,

,z

-

/

's- i

}

i

""a) :>.

-

i

-

}

/ Y

*

:-_=_="""'__
= : ='-="*=
_,_.._,._,,_,
C% :' ,'«:...':\,::.}
l:.....';.::'{.W.
.;; ,,"p.....'z..;.:,
,' a,,,aa
-'- , __
.".,";4.,."
,'l
a"' """X X ,."':.,:,..""
..,"""
' a..""
0
l/ ,/
-.
m.
=
i= l a'. a,
.j
"'
%
""
-i
"",;,,
;
l ,/l,.(,..,'a::'aa
i
<Q;,,r.:
_
-1, -a
* ... .
"
: ' , "' """"
'aa ' :
a

Oa""'"'
-

/ /

-

-

- S

l

N/

-

ag

/

l

l i

l

l.i

i. l.

l

-/"
X

::
:=,.l

:''.I:.

X)

-

i!

(

vl

*i

a0,

;"Ä, a i y:a:H:k
- :
': / 47,*a;
i ae,a
t

?.)-. .+

-aa

a%t---

04 0

i

},

(

:.laa;pa"
],
>S
%,
!}aa
*a
" aaavaaaaaaaaa:
aa
aa
,
,
/ ."
:
.
t i aaa
taaaaa
!a
aa
7.a
@aa
,. , . ,
',,j;::;'
<
% /

i' l' :===
':'",} , ' y ".a"
-a
)s.:
; (,/ aaa
a(
aaa
%1
1aJ"
.
7aya
/ -.t-,
a.%,
z."a" a
:""'. . ,""S" S "'- aaaaay
X
y} .
-

/a

4

i;

7

N
i

.

%

I l i

a "'l

X,

:aaa:ta
'i:aa
ol
'"a
',,ia%:,

%

#1

%1

:' ' "! i

l
I

I

7/a

i

i '>-X, 4)
a:,
" %%

4 /
*/

+o- <

/

a

a a-,
(

-

/

a'\-\' ,' ._"G
i,'6,a"
a'==
' "s/a ':[7
' "j<
"::7: '"a
:""a
%

-

X

XX

<- 4

!

-C

o====
-' - ' - , - ,,,='J-.
.
,3
X

!

%

,,,,
"=,,,
=- ,,,,i !=
,!,

a_...'..______________________,
iii
____
s.r..; a'v' _,, a''< r:.8
.a. ( 'a
ta
a'i!!::g
X

i iLilil-Ji i -i

-----

-i

I

-=- -

--- 3

-

%fl
mll
ä(lga
Rz

i'

i'
=T

i5
l,
-

r På

- 6

a
ffti ! 8j,N.ii
ii . I .EaE
W' 5
<UW
3- % i5 E)
e, ,

g,, "' 'a
ffi
u
.
i i

9

%,!=

!

P

i

! l< !

al

titi

no

3Bi

.E
s
6
o

l!

!l!!-l

th-

=

=

; tR

-f 3s-, iilffiii
Go
n,"
iTpgs.
5a,!r
i, ti9
sBö : n
h
m,
-i n k
i
-

[

"' ,1,%

aY

!!5i5

@

y

g -l

ä

a "o

a ' sx'

:B
'g

8

H. a

3

' !' "qig\"%
""" " "'!"!E!E';'
=i4f
'';-""y.
= !' !gN"aa'zs':
't aq
ka
'pa'

% s; E [j
4- ii ! Nll
u ii 2
6 U
[a
t #-',,
"a'
:" "g
."':'ga"
'Msa;"s
L':'!';ea-'
!';' ! j
rN
'
p
-c:' #!t "I
!iJ
l! I %
= %
! !! t 4 8 i-! i -

m0[19.

i

! 5%

D

W g
@ft
'gtN'"'Bt !

--l-ill aM
1:9

!

H

-

Wf

oaao
s "t Fo"'a
.i a:a'a""'a"
fj)'8:,s:agoa':1
W
sl .'l.f-i-"
o
tt=
!"
'l !' l'fl! 'aa
y:'
ån'
!.a
i' å t '%

!l g t.uff

H
s!t
å

-H

-

[

g!,4 'tI- a j!: a':
Q "t
-g

L 'I "

:,
i!

2

voG

fl %

ss jII

%.te

"!

b

-

A

1

Bilaga 2

1:13

.%9

/Å

l!;

%

)7L 5 a.?)
EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmed följande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga 1 gäller dock fortsatt: 51- 3, g6- 1 0, g12- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.

%1Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg I :13, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg 1 :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. ExpIoateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.

!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg I :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Eldern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om el annat
överenskommes.

!3
Målsättning
Exploateringsområdetska av Exploatörernaexploaterasför främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. ExpIoateringsomradet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera åtaganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nodvandigaför planens genomförande.
54
Overlåtelse

av mark

Exploatörenöverlåter till Regionen medfull äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsomradet som, enligt kommande detaljplaner skall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionensfastighet Visborg 1 :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkan ske etappvis och gällerförst i och med attförändringen av fastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena tillträds av Regionen så snart fastighetsbildningen registrerats eller vid annan överenskommen tidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt E
3 4 ovan. FastighetsbiIdningen ska genomföras sa snart som möjligt efter att detaljplanen för L3usetoch Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
g6
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa an1äggningarinom kvartersmark skal1enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfäIlighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings -

kostnaderna.Överlåtelseav mark skall ske utan krav på ersättningtill samfällighetsföreningarna.

%7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom Exploateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrättningskostnaderna.
!8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
%9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna ävenför anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanIäggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators ufformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektioni tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anlaggs och den delvis utgör

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3änaden nya bebyggelsen inom Exploateringsområdet. På begäranfrån Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.

@IO
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriadefran gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsomradet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
!I I
ExpIoateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (10) bankdagar
efter det att villkoren i fi 2 är uppfyllda.
%12
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarna skall utformas i samråd med Regionens tekniska förvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.

513
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågaende pro3ekteringoch byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsomradet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.

@14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kanfortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.

Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador på grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske effer godkännande
från Regionen och nagon ersattning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3 utga.
!15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom ExpIoateringsområdet.
@17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

@18
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

! 19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

KöPEKONTRAKT

t) j! U-' -5(2,L -/ 1(z»

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
gl
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/
2 000 000/ KRONOR.
!2
Tillträde

!3
Köpeskillingens
erläggande

%4
Köpebrev och
inskrivning

!5
Inskrivningar
o dyl

!6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den I augusti 2018 eller den dag
parterna skriftligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt 9 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är käntför
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Sällaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarandefördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

!7
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
Tullvärdesprincipenintill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten
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Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 F3
jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har derinadagträffatsmellan:
Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenämnsnedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BAKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi
,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä5arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck hafö5andeinnebörd.
"Avtar' avserdettaavtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandet
av dettaAvtal.
"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) iingressen.
"Köpeskillingen" har denbetydelsesomangesi punkt 3.l.
"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avser Sä5areneller Köparen var för sig, och"Parterna" avser Säljaren och Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avserSäljarensbankkontomed kontonurmner87133- 5 hosNordea.
"Tillträdesdagen" avserden l augusti2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genornförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLARING
2.1

Säljarenöverlåterochförsäljer härmedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.

2.2

Tillträde till Fastighetenska ägarum på Tillträdesdagen.
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2.3

Säljarenöverlåter,i den mån det är möjligt, även de rättighetersom är hänförligatill
Fastigheten.

2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sammarätt i Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.l.

2.5

Parternaär avuppfattningen
att deservihitellerandranyttjanderätter
sommågällatill förrnån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetens
andelari gemensamhetsanläggningar
och
samfölligheter
skaovergatill Målfastigheten
vidfastighetsreg1eringen
enligtpunkt8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.

KöPESKILLING OCH KöPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenskaerläggaskontantpå Tillträdet,medvaluteringsammadag,till Säljarens

Fastigheten

är

trettioåttarniljoner (38 000 000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INT ÄKTER OCH KOSTNADER
4.1

Skatter,räntor,avgiftereller kostnaderhän:förligatill Fastigheten,
inklusivefastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säl)aren
till dendel deavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktatattdemåförfalla till betalningefterTillträdesdagen),
ochavKöparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tilltradesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas och gottsla'ivasefter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,
läser av Fastighetens
mätareför
förbrukning av el, vatten,värmeoch andralilaiande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkomrneratt ansvaraför erläggandeav prelirninär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseende
helaar 2018för Fastigheten.
Parterna
är docköverensom att denpreliminara
fastighetsskatten
skafördelasmellanParterna
enligt
principernai punkt 4.l varvid såledesKöparenska erföggafastighetsskatten
för tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARÅNS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastigheten
intill Tillträdesdagen.
Köparenstårfaran från och med
Tillträdesdagen.
Dettagällerävenom Fastigheten
inte har tilltratts av Köparenpå grundav
Köparensdröjsmålellerandraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN
6.1

Säljarenskafrån Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastigheten
på
sedvanhgtsatt.Sä5aren
förbindersig att mtesagaupp,ändraeller träffa nya väsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdetellerfatta viktigarebeslutangående
Fastigheten
utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7. l

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. 10.OO
på Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyllervad somangesi punkt 7.3 överlämna
väsentliga
handlingar
somavserFastigheten,
ochsomar avbetydelse
för Köparenl egenskap
avfastighetsägare,
sasomnyttjanderätts
- ochservitutsavtal
(i originaliförekommandefall och
annarsikopia), ritmngaroch bygglovshandlingar,
och som Sä5areniruiehar.

7.3

PåTillträdetska,medTillträdesdagen
somvaluteringsdag,
Köparenmotatt Säljarenuppfyller
vadsomangesi punkt7.2ovankontanterläggaKöpeskillingen,genombetalningtill Säljarens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagen
underteckna
ett(1) köpebrev,vilket skaupprättas
genomSäljarens
försorg.
Sällarenskatill Köparenpå Tillträdesdagen
överlamnadetkvitteradeköpebrevet.
ÅTGÅRDER EFTER TILLTRÄDESDAGEN

KöparenskaomedelbartefterTillträdesdagen
läggaköpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsreg1eringen
skasyftatill att
Fastigheten
reglerasin i Målfastigheten,sasom
framgårnarrnareav
. Sä13aren
ska
ha insyn i fastighetsregleringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformerad avseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt driva ärendetochgorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreglertngengenomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtaganden
förbinder sig Parternaatt 1o3a1tmedverkatill att fastighetsreg1eringen
kan
genomförasoch lämna eventuellamedgivandenoch samtyckensamt inga eventuella
kompletterandeöverenskormnelser
med enahandainnehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter lantmäterimyndighetens
beslutom fastighetsreglering,
godkännabeslutet.
Vidareaccepterar
Parterna
attutanytterligarevederlag
finna sigssådana
mindrejärnkningar
beträffande granser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1
9.2

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

Köparen har uppmanatsoch givits tillfölle att ingåendebesikta och i övrigt undersökaalla
förhållandensomror Fastigheten
ochfömtsättmngarna
för köpetavFastigheten.
Köparenhar
självskaffatsignoggram'i
kännedom
om deplanbestäimnelser,
myndighetsbeslut
ochöwiga
frågor av betydelsesom berör Fastighetenoch köpet s ovrigt. Köparen godtar därR5r
Fastighetens
slacksamtdessanvändmngs
- ochdispositionsmöj1igheter.
Markundersökningar,
, som har genomförts, av Säljaren, har inte visat pa nagra förekommande
föroreningar.Det noterasatt Forsvarsmakten
tidigarebedrivitverksamhet
på Fastigheten
och
gentemotSäl)aren
patagitsigatt svaraför erforderligasaneringsåtgarder
till s kMindre känslig
markanvändmng.
Skulledet ändavisa sig attföroremngarutovervad somframgårav Bilaga
9.2finns påFastigheten
skalleventuellterforderligmarksanering
upptill s k Mindrekänslig
markanvändmng
intill ettbeloppom3 800000kronor,inklusiveerforderliga
undersökrungar
och utredningar,bekostasoch genornförsav Säljaren.
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OFFENTLIGGöRANDE

Allt offentliggörandeiform av pressreleaser
m.m.medanledningav överlåtelsenskaskeefter
samråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

kommer

att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.1.
SEKRETESS

Såvittinte amat särskiltöverenskommes
förbinder sig Parternamedde begränsningar
som
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillämpligaföreskri:aer
och rekommendationersamtgod aktiemarknadssed,att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomstående
yppavillkoren häri. Allt offentliggörandemedanledningav överlåtelsen
ska skei enlighet med punkt lO.
FULLSTÅNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

DettaAvtal utgör Parternas
fullständigaregleringav samtligadefrågor somAvtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntligaåtaganden
och utföstelsersomföregått
detsamma.

12.2

Ändringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader,vilka orsakasi sambandmed förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaerläggakostnaderför sökandeavfastighetsregleringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

IngenderaPartenska ha rätt att överlåtadetta Avtal eller rättighetereller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utan denandrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gällerunderfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlaga kraft vum'ietbeslutgodkännerdettaavtal, exploateringsavtal
avseende
Visby Visborg 1:13 och1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, och köpekontrakt
avseende
tomträttenGotlandOthemEldern6,
. Omdessaförutsättmngar
icke
uppfyllsär dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e3
annat överenskomrnes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriell rätt skatillämpas på dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenomskiljedom enligt Reglerför
StockholmsHandelskaimnares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägarum sStockholm.
Det svenskaspråketskaanvändass ski13eförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulomfattasav sekretess.
Sekretessen ornfattar all information

som framkomtner

under förfarandet liksom beslut eller

skiljedomsommeddelasi anledningav :förfarandet.
Information somomfattasav sekretess
får
inte i nagonforrn vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke,
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Partenmed anledningav tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning,föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.
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Detta Avtal har upprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-30

TN § 163

TN § 163

Medborgarförslag. Sittbänk medväderskydd
vid busshållplats vid Coop Forum

TN 2017/2328
TN AU § 144

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

I ett medborgarförslag förslås att en sittbänk och ett väderskydd sätts upp på
busshållplatsen vid Coop Forum.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart då medel för dessa
åtgärder saknas i kollektivtrafikens budget för närvarande. Förslaget kommer dock
tas med i förvaltningens framtida planering.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-23
Medborgarförslag 2017-06-15
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -06- 1 5
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
\\
\
\\
c,
.

&ytA ^ \\\\
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
|~1

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atfditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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.•'.

r--*

Regi o

MEDBORGARFÖRSLA

Gotland

REGION GOTLAND

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ,

fö £.

wV
Aa/rtVÄ

. OCM

LM_

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

i l

Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotjand.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inledan behandlas sornejUnrabfSfoarforslag.

Interpellationssvar
2018-06-18

Interpellation om föreningar
Ledamoten Ulf Klasson (L) har i en interpellation ställt frågor till mig angående huruvida
föreningar behandlas lika. Ulf Klasson menar att alla föreningar inte behandlas lika och frågar
mig därför
-

Hur kunde detta bli verklighet?
Hur tänker du se till att problemet rättas till?

Mitt svar:
Det har inte funnits någon struktur för dialog med utvecklingsaktörer på landsbygden av olika
slag på landsbygden. Under denna mandatperiod har vi i majoriteten bjudit in till regelbundna
möten med GUBIS och dit har också andra aktörer bjudits in. Där har både Klintetraktens
framtid och Roma företagarförening, som exempel, deltagit. Jag och regiondirektören träffar
också olika aktörer enskilt regelbundet och det är lokala behov, initiativ och hur vi kan mötas
kring det som är utgångspunkten i alla ovan samtal.
Behov av ytterligare struktur och formaliserad samverkan behövs. Region Gotland behöver bli
ännu bättre på att möta det lokala och samverka utifrån det lokalas förutsättningar och behov
för ökad utveckling över hela ön. Här är Landsbygdsutveckling 2.0 ett arbetssätt.
Landsbygdsutveckling 2.0 är ett begränsat pilotprojekt som handlar om att titta på nya former
för samverkan mellan lokala aktörer och Region Gotland. Behovet har framkommit vid olika
tillfällen bland annat i dialog med Gubis – Gotländska utvecklingsbolag i samverkan. Målet för
projektet är att testa en process för att samla lokala aktörer kring en gemensam lokal
utvecklingsplan. Därefter ska en modell tas fram som möjliggör motsvarande dialog med
andra delar av Gotland. Organisationsformen är på intet sätt avgörande för
huvudmannaskapet, det viktiga är en bred representation för det lokala området. GUBIS och
regionledningen träffade en informell överenskommelse om att testa modellen inom ramen
för ett projekt om lokal attraktionskraft som bedrivs på RSF med finansiering från
Tillväxtverket. GUBIS utsåg 3 områden för vilka utvecklingsbolag fick i uppdrag att ta lead
och samla övriga aktörer i processen, således har ingen aktör i de utpekade områdena varit
exkluderade med hänsyn till organisationsform.
Landsbygdsutveckling 2.0 är en av delarna i projektet ”Gotland – attraktionskraft och tillväxt”.
Projektet ska på olika sätt bidra till en förståelse för och utveckling av Gotland och delar av
Gotland. Inom ramen för projektet finns också stöd till den process som pågår kring
planprogram för Klintehamn som drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning.

Inom projektet har vi valt att samarbeta med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
Institutionen för stad och land. Institutionen bedriver utbildning, forskning och samverkan
inom bland annat landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. SLU
följer arbetet både i samverkan med landsbygdsaktörer och genomför intervjuer med politiker
och tjänstepersoner. De analyser som SLU genomför kommer att ligga till grund för
kommande beslut kring arbetsformer för landsbygdsutveckling. LBU 2.0 kommer att
redovisas till RS i augusti. RSF kommer då också att be om ett uppdrag att utifrån
erfarenheterna av piloten och SLU:s rekommendationer återkomma med ett förslag till modell
för arbetet med landsbygdsutveckling på Gotland, något som den nya strategen får sätta
tänderna i.
Förslaget kommer med största sannolikhet att spinna vidare på arbetet med områden för att
öka demokratiseringen och lokala utvecklingsplaner för att skapa vettiga beslutsunderlag för
t.ex. Region Gotland. Vi kommer också att förorda att en styrgrupp för landsbygdsutveckling
inrättas med representanter för Region Gotland, Gubis, Hela Sverige ska leva, Leader och
länsstyrelsen. Då får vi med bredden och de finansiella resurserna också.
Därmed konstaterar jag att vi i nuvarande majoritet har tagit initiativ för formaliserad dialog
med de lokala aktörerna, att ingen diskvalificeras men att just Landsbygdsutveckling 2.0 ännu
är en pilot som ska utvecklas att gälla fler.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande
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Bygglov med rabatt
Anna Hrdlicka (m) har ställt en interpellation till mig ang Bygglov med rabatt. Hon har ställt
följande frågor:
-

Finns en riskanalys?

Ja. Redan i Strategisk plan- och budget för BN beslutad 14 mars finns lagrådsremissen om
reducering av bygglovsavgifter belyst. Utöver det finns muntligt uppdrag vid Bnau 2 maj,
samt skriftligt uppdragsbeslut vid BN 16maj. Samt naturligtvis har en hel del samtal och
diskussioner förts löpande under våren fram till nu, då det här är något som berör
verksamheten i hög grad, utåt och inåt.
BN har tagit ett steg ytterligare än riskanalys. En handlingsplan för lag om reducering av
bygglovstaxa som träder i kraft från årskiftet 2018-19 kommer att presenteras vid nämndens
sammanträde den 27 juni.
Jag kan dock redan nu förutse följande:
Ökad administrativ börda för bevakning och beräkning. Risk för större antal bestridande av
fakturor.
Behov av utökad bemanning, vilket inte finns budget för och inte heller lokaler.
Större tids- och ekonomisk press kan leda till sämre kvalitet och ökat antal överklagande, med
risk för arbetsmiljöproblem.
Behov av ännu tidigare, tydligare och skarpare riktlinjer för gränsdragningar gentemot kund.
Utökad delegation till förvaltningen alt. fler nämndsammanträden eller bådadera.
Inledningsvis kan det bli så att service och tillgänglighet omfördelas till administration och
förgranskning för att hålla tidsfrister och inte behöva handlägga bristfälliga handlingar.
Snabbare remissförfarande behövs. Det här är problematiskt redan idag när vi producerar
mer då hänger inte remissinstanserna med.
Omfattande informationsåtgärder sätts in för att våra kunder och allmänheten ska förstå de
nya förutsättningarna.
Det behövs ökad tydlighet i vad som är information och vad som är myndighetsutövning.
Eventuell fyrkantighet i processerna kan uppfattas negativt i förstone, men på sikt leder det
till effektivare och snabbare handläggning, vilket är positivt.
-

Hur stor är den potentiella ekonomiska förlusten i form av rabatter?

Det är oerhört komplext att räkna på det här, beroende på en mängd faktorer; ärendetyper,
ärendeinflöde mm. Och det är själva handläggningen som skall rabatteras, inte samråd,
startbesked, utstakning och dylikt. Men för att ändå ge ett teoretiskt svar: Om allt går snett, i
värsta fall upp till 3 mkr, om allt går bra -ingen.
/Karl-Allan Nordblom (MP) ordf Byggnadsnämnden.
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Interpellation om Ankaret
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt frågor till mig kring fastigheten Ankaret som
tidigare inhyste Kulturskolan. Bakgrund är att Kulturskolan nu finns i nya lokaler och
att Regiona Gotland tecknat avsiktsförklaring med föreningen Kulturklustret. Anna
frågar mig
- När kommer uppskattningen (förprojekteringen) av Ankaret att vara klar?
- Finns det fortfarande någon potentiell hyresgäst?
- Vad kostar Ankaret skattebetalarna per månad nu när huset står tomt?
Mitt svar:
Förprojektering är klar och den uppskattade renoveringskostnaden uppskattas till 8,5
milj. Tänkt förening är fortsatt intresserad med utifrån ovan tänkt hyra och avtal ska
skrivas.
Därmed kommer alltså huset inte stå tomt framgent utan istället kommer huset till
användning på ett sätt som både kommer stärka kulturnäringen och den levande
stadskärnan!

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande
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Björn Dahlström, Centerpartiet har i en interpellation ställt frågor till
mig angående bristen på fordonsmekaniker på Gotland
Frågorna löd:
1. Vad har du Saga Carlgren, som ytterst ansvarig för dessa utbildningar gjort för att lösa bristen på
mekaniker?
2. Vad finns det för planering framåt för att inte denna brist på mekaniker skall leda till ytterligare problem
med stillestånd och skördeförluster för de Gröna Näringarna som är en av öns huvudnäringar?
Mitt svar:
För att Gymnasie- och vuxenutbildningen ska kunna fatta beslut om vilka utbildningar som
bör prioriteras inom vuxenutbildningen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv utgår vi ifrån
den regionala kompetensplattformens arbete. Där ingår representanter för både arbetsgivare,
utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen och plattformen hålls samman av
regionstyrelseförvaltningen som strategiskt ansvariga för kompetensförsörjningsfrågor.
Utifrån det arbete som görs där fattar vi som nämnd beslut om vilka utbildningar vi ska
erbjuda men också vilka utbildningar vi planerar för. Utifrån det beslutet är vuxenutbildningen
sen i stor utsträckning fria att snabbt gå igång med utbildningar som behövs utifrån hur
behoven förändras och utifrån hur statsbidragen för vuxenutbildningens olika delar tilldelas
oss på Gotland.
Sedan en lång tid tillbaka har vuxenutbildningen tillsammans med gymnasiet arbetat för att
tillskapa utbildning just för mekaniker. Bristen på mekaniker för tunga fordon och maskiner
har varit tydlig och som nämnd har vi löpande fått rapporter om hur man arbetar med frågan.
Ett av de största bekymren har varit svårigheten för företag att ta emot elever på praktik. Men
vi har också haft svårigheter att i tillräcklig utsträckning få tillgång till lärartimmar från
yrkeslärare. Trots det startade under hösten 2017 en grundutbildning för mekaniker där vi
kombinerade undervisning på kvällstid med lärlingsutbildning på arbetsplatsen.
Sedan dess har vi insett behovet av att vuxenutbildningen själva har tillgång till yrkeslärare
inom detta yrkesområde och därför har vi nu rekryterat en yrkeslärare som kommer att
ansvara för den mekanikerutbildning vi planerar för till hösten. Detta ger utrymme för att
arbeta närmare branschen och kommer förhoppningsvis att resultera i att fler arbetsgivare
erbjuder våra studerande den APL (praktik) som utbildningen kräver. Nämnas kan också att
samverkan med berörda branscher är av yttersta vikt för att vi ska kunna bedriva yrkesvuxutbildning överhuvudtaget men särskilt beroende är vi av branschernas medverkan när det
gäller tillgång till modern utrustning och maskiner som vi själva inte har möjlighet att investera

i. Goda exempel på den typen av samverkan finns redan och resurser bland annat från DUA
(delegationen för unga och nyanlända till arbete) men även från fullmäktige kommer att
möjliggöra utveckling av den nära samverkan mellan vuxenutbildningen och berörda
branscher.
Så avser vi tillgodose det gotländska behovet av mekaniker för tunga fordon och maskiner.

Saga Carlgren
ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

