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Melian Stockholms kommun genom dess exploateringsnamnd, nedan kallad Staden,
och Besqab Bostadsmark V AB (org.nr. 556974-9657), nedan kallat Bolaget, samt
Besqab Projekt och Fastigheter AB ( org.nr. 556345-6416), nedan kallat Besqab, har
under forutsattning som anges 1 § 4.5 nedan traffats foljande

Overenskommelse om exploatering
med o ver l a tet se av mark
inom fastigheterna Siljan 5 och del av Arsta
1:1
§ 1
MARKANVISNING OCH DETALJPLAN
1.1 Markanvisning
Exploateringsnamnden har enligt beslut 2016-02-04 lamnat markanvisning till Bolaget
for att uppfora bostader inom fastigheterna Siljan 5 och de! av Arsta 1: 1. Parterna har
med anledning av detta traffat markanvisningsavtal 2016-03-22. Denna overenskommelse fullfoljer och ersatter detta markanvisningsavtal.
1.2 Detaljplan
Parterna forbinder sig omsesidigt att verka for att detaljplan for Siljan 5 och del av Arsta
1: 1 antas och vinner laga kraft i huvudsaklig overensstammelse med detaljplaneforslag
Dp 2017-06795, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det
geografiska ornrade som omfattas av Detaijplanen benamns nedan Planomradet.

§2
MARKOVERLATELSE OCH F ASTIGHETSBILDNING
2.1 Overlatelse
Staden overlater med aganderatt till Bolaget ett ornrade om cirka 5000 kvadratmeter av
fastigheterna Siljan 5 och Arsta l · 1, nedan kallad Fastigheten, inom Stockholms
kommun, for en overenskommen preliminar kopeskilling om
nittioniomiljonerattahundrafemtiofemtusen (99 855 000) kronor Fastigheten ar
markerad med streckad begransningslinje pa bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.
Den preliminara kopeskilhngen for bostader ar baserad pa ett pris i prislage 2015-09-01
(Vardetidpunkten) om 15 850 kr per m2 ljus BTA (B i nedanstaende formel) och en
beraknad total area om 6300 m2 ljus BTA.
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Ovanstaende pris I kr/m2 ska regleras - uppat eller nedat - fram till tilltradesdagen i
relation till prisforandrmgarna vid forsaljningar av bostadsratter pa den oppna
marknaden.
Pa tilltradesdagen ska slutlig kopeskilling betalas med ett belopp som motsvarar den
totala bruttoarean, m2 ljus BTA, som medges enligt lagakraftvunnen Detaljplan
multiplicerad med ett i enlighet med nedanstaende formel indexjusterat pris i kr per m2
(A i nedanstaende formel).
A

= B + 25 % * (C - D)

A = pris pa tilltradesdagen, kr/m2 ljus BTA
B = pris vid Vardetidpunkten, kr/m2 ljus BTA
C = senaste manatliga genomsnittspris I pa bostadsratter uttryckt i kr/m2
lagenhetsarea inom soderorts narfororter som pa tilltradesdagen kan avlasas ur
prisuppgifter fran Maklarstatistik
D = manatligt genomsnittspns pa bostadsratter inom soderorts narfororter enligt
Maklarstatistik uttryckt i kr/m2 lagenhetsarea vid Vardetidpunkten
Om ovanstaende formel enligt Stadens uppfattning inte ar anvandbar pa grund
forandring av eller upphorande av Maklarstatiks redovisningsmetoder eller kallor, ska
reglering ske med stod av konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att
ersatta detta. Kopeskillingen ska dock justeras med stod av ovanstaende formel fram till
den tidpunkt statistiken forandras/upphor och med KPI for tiden darefter till och med
tilltradesdagen.
Den preliminara kopeskillingen for kommersiella lokaler (som inte far anvandas for
bostadsandamal enligt detaljplan) ar baserad pa ett pris i prislage 2015-09-01 om 3000
kr per m2 BTA och en beraknad total vardegrundande area om [Y] m2 BTA.
Prisreglering lokaler
For byggratt for butiker skall kopeskillingen regleras - upp eller ner - fram till
tilltradestidpunkten med 100 % av forandringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex
(tidigare IPD), Vardeforandring, Butiker hela StorStockholm framtaget av MSCI. Detta
index visar vardeforandring for bebyggda fastigheter under kalenderar och tas fram
under april manad nastfoljande ar. Per 2014-12-31 (indextal for ar 2014) ar indextalet
359 enheter och per 2015-12-31 (indextal for ar 2015) ar indextalet 390 (1983-1231=100). Indextalet per 2015-09-01 har med utgangspunkt fran indextalen for 2014 och
2015 genom linjar interpolering beraknats till 380. Det pa detta satt beraknade
indextalet benarnns nedan startindex.
Yid tilltrade beraknas kopeskillingen enligt foljande:
Slutligt fastighetsindex beraknas som det vid tilltradestidpunkten av IPD senast
framtagna indextalet ornraknat med forandringen av statistiska centralbyrans
1

Den manatliga noteringen avser tre manades glidande rnedelvarde
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konsumentprisindex (KPI) for december rnanad det ar detta MSCis indextal avser och
KPI for den manad som infaller tva manader fore tilltradet, Kopeskillingen vid tilltradet
beraknas som kopeskillingen i prislage 2015-09-01 multiplicerad med forhallandet
mellan slutligt fastighetsindex och startindex.

2.2 Fastighetsbildning
Staden ska ansoka om sadana fastighetsbildningsatgarder som erfordras for
markoverlatelsen enligt § 2 1.
Genom undertecknandet av detta avtal bitrader Bolaget ansokan om fastighetsbildning.
Bolaget ska bekosta fastighetsbildningen samt de forrattningar som kravs for
gemensarnhetsanlaggningar och ledningsratter, Bolaget ansvarar for och bekostar
bestallrung av nybyggnadskarta.

2.3 Tilltrade
Bolaget tilltrader Fastigheten nar fastighetsbildning enligt § 2.2 ovan vunnit laga kraft,
nedan kallad Tilltradesdagen, och nar huvudtidplanen for detaljplanens utbyggnad som
Staden och Bolaget kommer att uppratta i enlighet med § 3 .1 medger att Bolaget far
tilltrada Fastigheterna.
2.4 Betalning m.m.
Bolaget ska senast pa Tilltradesdagen betala slutlig kopeskilling i enlighet med § 2 1
ovan mot att Staden utfardar kvitterat kopebrev. Bolaget ska kontaktas 4 veckor innan
beraknad Tilltradesdagen sa att betalning kan forberedas.
Staden ska pa tilltradesdagen overlamna till Bolaget de handlingar rorande Fastigheten
som ar i Stadens ago och som bor tillkomma Bolaget i egenskap av agare till
Fastigheten.

2.5 Kostnader och intakter
Alla skatter, ranter och andra kostnader for Fastigheten som beloper pa tiden fore
tilltradet ska betalas av Staden och for tiden darefter av Bolaget.
Motsvarande ska galla for intakterna av Fastigheten.

2.6 Inskrivningar
Staden garanterar att Fastigheten pa tilltradesdagen inte besvaras av andra
inskrivningar och avtal an de som anges i bifogat utdrag ur fastighetsdatasystemet,
Bilaga 2.
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2.7 Fastighetens skick m.m.
Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, forklarar sig harmed godta Fastighetens skick
och avstar med bindande verkan fran alla ansprak mot Staden pa grund av fel och brister
i Fastigheten. Betraffande markfororeningar se § 2.8.

2.8 Markfororeningar
I de fall Staden bedomer att det inom markornradet kan antas forekomma fororeningar
som kan medfora skada for manniskors halsa eller miljon bestaller, utfor och bekostar
Staden egna provtagningar och utredningar for att klarlagga och bedoma behovet av
efterbehandlingsatgarder inom den blivande kvartersmarken for Fastigheten. Staden tar
vid behov fram en handlingsplan for den fortsatta hantenngen och de
efterbehandlingsatgarder som kravs for att marken ska kunna anvandas enligt andamalet
i blivande detaljplan. Yid denna bedornning anvander Staden i forsta hand tillampliga
Storstadsspecifika riktvarden (www .stockholm.se). Staden bekostar inga atgarder enligt
ovan som bestalls av Bolaget. Bolagets undersokningsplikt enligt lag paverkas inte av
Stadens bedomning vad galler behovet av provtagning, utredningar m.m.
Bolaget svarar for alla kostnader forknippade med hantering och avsattning av massor
som har sadan kvalitet att de kan anvandas utan att medfora skada for manruskors halsa
eller miljon. Bolaget svarar alltid for all hantering av massor med halter upp till och
med Naturvardsverkets riktvarden for mindre kanslig markanvandning (MKM). Staden
svarar for merkostnader for transport och deponi for massor med halter over
Naturvardsverkets riktvarden for mindre kanslig markanvandning (MKM).

2.9 Lagfartskostnader
Bolaget ska ansoka om och bekosta erforderlig lagfart.

2.10 Servitut och ledningsratter

Belysning, ledningar mm
Bolaget medger Staden eller den som Staden satter i sitt stalle ratt att pa Fastigheten
utan ersattning for all framtid anlagga, nyttja, underhalla och ombygga
belysning och skyltar for allmanna gator och vagar,
Bolaget medger att ovan angivna rattigheter far inskrivas som servitut med basta ratt i
Fastigheten till forman for fastigheterna Arsta 1: 1 eller annan fastighet, upplatas med
ledningsratt eller inrattas som officialservitut i samband med fastighetsbildningen.

2.11 Gatukostnader och anlaggningsavgifter
Efter genomforande av detta avtal ar Bolaget sasom agate till Fastigheten befriat fran
gatukostnadsersattning enligt Detaljplanen. Detta galler inte kostnader for framtida
forbattringar av gator eller andra allmanna platser med dartill horande anordningar.
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Bolaget svarar for alla ovriga kostnader for Fastigheten sa som kostnader for anslutning
av vatten- och avlopp, el och fjarrvarme m.m.

§3
GENOMFORANDE AV EXPLOA TERING
3.1 Genomforande, samordning och tidplan
Staden och Bolaget forbinder sig omsesidigt att
genomfora exploatering pa Fastigheten och intilliggande allrnan plats i enlighet med
Detaljplanen och denna overenskommelse,
kontinuerligt samordna sina exploateringsatgarder saval i tid som i utformning och
kvalitet. Bolaget ar skyldigt att samordna sina entreprenader med Stadens olika
entreprenorer, ovriga byggherrar inom Planornradet och med de ledningsdragande
bolagen.
Bolaget forbinder sig vidare att vid exploateringen tillarnpa vad som anges gallande
parkeringstal (p-tal) 1 planbeskrivningen.
Staden och Bolaget skall gemensamt uppratta en huvudtidplan for exploateringen
Bolaget ska vid inflyttningen ha fardigstallt den yttre rniljon, sa att de boende far en
acceptabel kontakt med gator och parker.

3 .2 Bostader
Bolaget ska inom Fastigheten uppfora bostadsbebyggelse innehallande cirka 80
lagenheter,

3.3 Bygg- och anlaggningskostnader m.m.
Bolaget ansvarar for och bekostar projektering samt bygg- och anlaggningsarbeten inom
Fastigheten. Bolaget ansvarar for och bekostar darvid aven projektering och
genomforande av aterstallande- och anslutningsarbeten, som maste goras i allrnan
platsmark invid Fastigheten och som ar en foljd av Bolagets bygg- och anlaggningsarbeten pa Fastigheten. Projektering och utforande av alla aterstallande- och
anslutningsarbeten ska utforas i sarnrad med Staden och enligt Stadens standard.
Bolaget ska efter projektets fardigstallande kalla Staden till besiktning av aterstallandeoch anslutningsarbetena.
Staden ansvarar for och bekostar projektering samt byggande av ovriga anlaggningar
inom allman platsmark enligt Detaljplanen,
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3.4 Flyttning av ledningar
Staden genomfor och bekostar nodvandig lednmgsflytt av el, tele och Y A-ledningar.
Bolagen ar medvetna om att lednmgsflytt inte kan ske innan detaljplanen har vunmt
laga kraft samt att ledningsflytten inte kan ske under vmterhalvaret.

3.5 Befintlig vegetation och park
Allman platsmark
Bolaget ansvarar for att trad och annan vegetation pa allman platsmark intill Fastigheten
inte skadas under den tid exploateringen genomfors. Bolaget ska skydda vegetationen
pa ett betryggande satt genom att avgransa Fastigheten med ett fast monterat tva meter
hogt staket om ej annat overenskommes vid syn. Staketet far inte forankras i befintlig
vegetation och skall vara uppstallt under hela byggtiden. lngen trafik, upplaggning av
material, schakt eller annan verksamhet far forekomma utanfor staketet. Om Bolaget,
eller nagot av Bolaget anlitat foretag, nyttjar parkmark eller naturmark utan skriftligt
tillstand fran Staden, kan Staden komma att krava skadestandfor olovlig
markanvandning i enlighet med §3.8 "Byggytor och byggetablering" nedan.
Gemensam syn
Parterna ska utfora en gemensam syn av den angransande allmanna marken for att
faststalla vegetationens status och vilka skyddsatgarder som Bolaget ska utfora. Det
aligger Bolaget att minst 3 veckor mnan kalla stadens representant
(Exploateringskontoret, ansvarig projektutvecklare) till den gemensamma synen fore
etablering och byggstart. Stadens representant ska protokollfora samt dokumentera med
fotografier. Protokollet ska justeras och delges bagge parter.
Yid synen ska fastighetsgransen och kommande byggnad vara utmarkt av Bolaget.
Overenskommen placering av skyddsstaket ska dokumenteras och vid behov ska
Bolaget utfora inmatning.
Status for trad och ovrig vegetation pa allman plats ska inventeras och dokumenteras.
Tradens kronutbredning ska kartlaggas for bedornning av atgarder for att undvika
skador i kronorna. Bedornning gors om rotkartering kravs for beslut om bevarande av
trad samt for larnpligt atgardsfcrslag. Yid behov ska bolaget utfora inrnatningar av trad,
Skyddsatgarder
Omfattningen av skyddsatgarder enligt nedan eller andra tillkommande atgarder ska
faststallas.
Schakt ska forlaggas sa langt fran traden som rnojligt och all schakt i tradens rotzoner
ska utforas varsamt. Alla frilagda rotter kapas med handredskap, handsag och/eller
sekator. Exponerade rotter vattnas och halls standigt fuktiga samt tacks med rotduk tills
aterfyllning sker Detta galler aven om andra schaktningsmetoder overenskcmmits.
Aterfyllning ska ske med for traden lampligt substrat. Yid mer omfattande schakt dar
det finns risk att grovre rotter skadas kan ett vitaliseringsdike kravas,
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Trad ska bevattnas under byggtiden for att undvika torkskador. Detta galler speciellt de
trad som far sina rotsystem reducerade. Omfattningen av bevattnmgen ska bestammas
under den gemensamma synen.
Verkstallandet av samtliga overenskomna skyddsatgarder ska lopande dokumenteras av
Bolaget med fotografering, dagboksanteckningar samt stamrnas av med Stadens
representant. Dokumentationen ska hallas tillgangliga for Stadens representant vid
platsbesok,
Yid markarbetenas fardigstallande ska Bolaget kalla till gemensam syn av park- och
naturmarken som angransar till Fastigheterna och overlamna dokumentationen pa
utforda skyddsatgarder.

Viten
Om trad eller annan vegetation pa park- och naturmark pa grund av Bolaget eller nagot
foretag som Bolaget anlitar, skadas, avlagsnas eller dor ska Bolagen till Staden utge
vite. For dott eller skadat trad utgar vite enligt foljande model!: vitesbelopp for trad
storre an 80 cm i diameter ar 1 000 000kr, vite for trad storre an 50 cm i diameter ar
500 000 kr, vite for trad storre an 30 cm i diameter ar 300 000 kr och vite for trad storre
an 10 cm i diameter ar 100 000 kr. Matten avser stamdiameter och mats 1,3 meter over
marknivan, For skador som medfor att trader maste tas bort utgar maximalt vitesbelopp.
For skada pa trad som kan sparas beraknas vite enligt stadens berakrungsrnodell (bilaga
3). For skadad markvegetation utgar vite om 20 000 kr per kvadratmeter. For trad som
parterna vid den gemensamma synen ar overens om att falla utgar inget vite. Om trad
dor trots att dokumentation kan uppvisas som visar att foreskrivna atgarder foljts, utgar
inget vite.

Vid Bergschakt:
Bolagets planerade bebyggelse rnedfor behov av bergschakt nara fastighetsgrans mot
intilliggande allrnan platsmark (park). Bolaget ansvarar for att skador pa allrnan
platsmark inte kommer att orsakas av Bolagets exploateringsarbeten.
Om Bolagets bergschakt medfor skador pa berg pa allman plats skall Bolaget till Staden
utge vite med 20 000 kr/kvm paverkad allman platsmark.
Bergschakt ska ske enligt Bolagets bilagda skiss som godkants av Staden, bilaga 4.
Om Bolaget nyttjar allman platsmark intill Fastigheten utan tillstand ska Bolaget utge
skadestand i enlighet med § 3.8 nedan.

Kvartersmark
Bolaget atar sig att bevara de vid tilltradet befintliga trad inom Fastigheten, som
angivits med rodmarkering pa detaljplanekarta, Bilaga 5. Om nagot eller nagra av dessa
trad, pa grund av Bolaget, eller nagot foretag som Bolaget anlitar, allvarligt skadas,
avlagsnas eller dor fore 2024-12-31 ska Bolaget till Staden utge vite. For dott eller
skadat trad utgar vite enligt foljande model!· vitesbelopp for trad storre an 80 cm i
diameter ar 1 000 000kr, vite for trad storre an 50 cm i diameter ar 500 000 kr, vite for
trad storre an 30 cm i diameter ar 300 000 kr och vite for trad storre an 10 cm i diameter
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ar 100 000 kr. Matten avser stamdiameter och mats 1,3 meter over markruvan, For
skador som medfor att tradet maste tas bort utgar maximalt vitesbelopp. For skada pa
trad som kan sparas beraknas vite enligt stadens berakningsmodell (bilaga 3)
Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera trad och annan vegetation som
omfattas av denna paragraf. Yid denna inspektion ska status och eventuella
skyddsatgarder for berorda trad och annan vegetation sakerstallas,

3.6 Krav pa tdlgangliga anlaggningar under utbyggnadstiden
Bolaget ska sakerstalla tillganglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden for andra fastigheter som behaver nyttja anlaggningar som ligger inom
Fastigheten. Detta galler Stockholm Vattens dagvattenledning inom Siljan 5, fram tills
att den ar flyttad. Sarnrad med Staden ska ske.

3.7 Bygg- och informationsskyltar
Bolaget forbinder sig att utan kostnad for Staden med skyltar pa plats kontinuerligt
informera allmanheten om projektet och byggnadsarbetena och darvid ange Stadens
medverkan i projektet. Text pa byggskylten angaende Stadens medverkan i projektet ska
utformas efter anvisningar fran Staden.

3.8 Byggytor och byggetablering
Byggetablering ska i forsta hand ske inom Fastigheten. Skulle Staden och Bolaget
bedorna att befintlig allman plats trots detta behaver tas i ansprak for byggetablering,
ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenor, i god tid fore
byggstart samrader med trafikkontoret om vilka ytterligare ytor som behovs for
byggetablering och under hur Jang tid dessa behovs.
Upplatelse av allman plats for byggetablering kraver polistillstand och debiteras enligt
taxa faststalld av kommunfullrnaktige. Bolaget ska ansoka om polistillstand for den med
trafikkontoret overenskomna etableringsytan.
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenor, haller sig inom
Fastigheten och godkand byggetableringsyta upplaten med polistillstand enligt
ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att gora en polisanmalan och krava
skadestand om Bolaget eller <less entreprenor olovligen skulle nyttja allrnan platsmark
utanfor Fastigheten och den godkanda byggetableringsytan. Staden kan aven komma att
krava Bolaget pa skadestand enligt skadestandslagen.
Fastigheten och den godkanda etableringsytan ska avgransas med ett stabilt minst tva
meter hogt stangsel,

3.9 Krav och ma! for energihushallning
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Bolaget atar sig att uppfylla kraven enhgt "Energi- och materialkrav juli 2012-okt
2017", i Bilaga 6.

3 .10 Dagvatten
I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) forbinder sig Bolaget att
hantera dagvattnet pa ett hallbart satt, Detta innefattar primart att minimera uppkomsten
av dagvatten till lednmg och att genom byggnadsmaterialval inte fororena dagvattnet
med tungmetaller eller andra rniljogifter. Det dagvatten som uppstar ska hanteras och
fordrojas lokalt 1 enlighet med dagvattenstrategin innan avledning fran Fastigheten.
Placering av byggnader och hojdsattning mom Fastigheten respektive mot omgivande
ytor, ska goras pa ett satt som minimerar skada vid extrem nederbord. Ar det inte
mojligt eller larnpligt att ornhanderta dagvattnet inom kvartersmark genom t.ex.
infiltration, far detta efter fordrojning avledas frdn Fastigheten, enligt Stockholm Vatten
och A vfalls anvisningar.

3.11 Tillgiinglighet i utemiljo
Bolaget forbinder sig att vid projektering och byggande pa Fastigheten folja Stadens
riktlinjer for att gora uterniljon tillganglig for manniskor med funktionsnedsattning.
Stadens riktlinjer innebar bl.a. foljande:
• Alla entreer till en byggnad ska goras tillgangliga,
• En ramp bor luta hogst 1.20.
• En angoringsplats for bilar ska finnas och en parkeringsplats for rorelsehindrade
ska kunna ordnas inom l 0 meters gangavstand fran en tillganglig och anvandbar
entre till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
• Boverkets foreskrifter och allmanna rad om tillganglighet for personer med
nedsatt rorelse- eller orienteringsforrnaga pa allmanna platser och inom ornraden
for andra anlaggningar an byggnader (BFS 2011: 15) bor aven tillarnpas pa
kvartersmark.
Bolaget ska darvid utse en person som ansvarar for att riktlinjerna foljs fran projektering
till fardigt bygge.
Bolaget ska skriftligen anrnala och motivera eventuella onskernal om avvikelser fran
riktlinjerna. Eventuella avvikelser kraver ett skriftligt godkannande av Staden.
Ytterhgare information om utformning av ute- och inomhusmiljon firms i handboken
"Stockholm - en stad for alla", som finns pa Stadens hemsida.

3.12 Inrapportering av geotekniska utredningar
Bolaget ska sanda in resultatet av alla geotekniska undersokningar som genomfors mom
Planomradet till Stadens geoarkiv, via www.stockholm.se/geoarkivet.

3 .13 Avfallshantering
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Bolaget har tagit de! av Stockholms stads riktlinjer "Projektera och bygg for god
avfallshantering".

3.15 Byggande i anslutnmg till allmiin platsmark m.m.
Bolaget har tagit de! av ett dokument benamnt "Planeringsstod for byggnation i
anslutning till allman platsmark", som finns pa stadens hemsida. Dokumentet redovisar
riktlinjer som bar, och krav som ska vara uppfyllda for att sakerstalla funktionaliteten
for stadens allmanna platsmark.
Bolaget forbinder sig att folja dokumentet. Eventuella avsteg fran dessa nktlinjer
behaver ett godkannande fran staden och bedoms utifran varje enskild plats
forutsattn in gar.
Stockholms stad ar mycket restriktiv till att tillata att privata ledningar eller andra
privata anlaggningar nedlaggs 1 allman plats. Om detta anda skulle vara nodvandigt ska
forslaget till forlaggning arbetas fram i samrad med Staden och de handlmgar som ska
ligga till grund for utforandet ska godkannas av staden, genom dess trafikkontor.
Bolaget atar sig att kontakta trafikkontoret for att fa mojlighet att teckna ett avtal for
nedlaggning, underhall och drift samt dartill utge ersattning for nyttjande av allman
platsmark.

§4
OVRIGA VILLKOR
4.1 Upplatelse av bostader
Bolaget ska upplata bostaderna med bostadsratt.

4.2 Sakerhet
Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 556345-6416, Borgensman har atagit sig, se
Bilaga 7, att sasom for egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt med Bolaget
gentemot Staden for ratta fullgorandet av samtliga de forpliktelser och ataganden som
aligger Bolaget enligt denna overenskomrnelse om exploatering samt de avtal som
Staden och Bolaget ingar som en foljd av densamma.
For de fall Fastigheten eller de! darav, ska overlatas pa annan kan denna sakerhet
komma att ersattas av en annan borgensforbindelse, sjalvstandig bankgaranti eller annan
motsvarande sakerhet som Staden skaligen kan godta. Det aligger Bolaget att tillse att
de nya agarna staller sadan sakerhet for att Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr.
556345-6416, Borgensman ska kunna frias fran hela eller delar av sitt atagande enligt
borgen. Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 556345-6416, Borgensman svarar
saledes solidariskt aven med de nya agarna gentemot Staden for ratta fullgorandet av
samtliga forpliktelser enligt denna overenskornmelse om exploatering, samt de avtal
som Staden och Bolaget ingar som en foljd av densamma, intill dess Staden genom
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skriftligt samtycke harem befriat Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 5563456416, Borgensman fran sitt atagande.

4.3 Viten
Bolaget forbinder sig vid vite av 7 654 500 kronor, 1 penningvarde 2019-10-01, att
senast 5 ar efter <let att Detaljplanen vunnit laga kraft ha uppfyllt samtliga ataganden
enligt denna overenskommelse.
Om Bolaget inte haller tidsfristerna ar vitena omedelbart forfallna till betalning. Om
forsening uppstar och detta ej beror pa Bolaget forskjuts tidpunkten da vite ska utga
med tid som motsvarar forseningens omfattning. Forseningen ska darvid definieras
enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.
Vitet ska ornraknas till penningvardet vid den tidpunkt da vitet forfaller till betalning
genom anvandning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersatta
<let.
4.4 Overlatelse av overenskommelse
Bolaget forbinder sig, vid vite av 10 206 000 kronor i penningvarde 2019-10-01, att vid
overlatelse av aganderatten till Fastigheten tillse att de nya agarna overtar samtliga
forpliktelser enligt denna overenskornmelse genom att i respektive avtal angaende
overlatelse infora foljande bestammelse. Om Fastigheten delats upp i flera fastigheter
far vitesbeloppet fordelas i proportion till den totala byggratten inom Fastigheten. Yid
overlatelse av sadan fastighet ager Bolaget ratt att i nedanstaende bestammelse i avtalet
angaende overlatelsen ange detta lagre vitesbelopp. Bolaget ska samrada med Staden
om fordelning av vitesbelopp enligt ovan.
"Koparen forbinder sig att i av Stockholms stad pafordrade delar efterkomma mellan
Stockholms stad och Besqab Bostadsmark V AB (org.nr. 556974-9657) traffad
overenskommelse om exploatering med overlatelse av mark inom Siljan 5 och de! av
Arsta I: 1 daterad [aaaa-111111-clcl]. Overenskommelsen bifogas i avskrift. Koparen ska vid
overlatelse av aganderatten tillse att varje kopare som foljer darefter binds vid
overenskommelsen, vilket ska fullgoras genom att denna bestarnmelse, med i sak
oforandrad text intages i overlatelsehandlingen. Sker ej detta ska koparen utge vite till
Stockholms stad med 10 206 000 kronor i penningvarde 2019-10-01. Motsvarande
ansvar ska avila varje ny kopare,
Vitet ska ornraknas till penningvardet vid den tidpunkt da vitet forfaller till betalning
genom anvandning av konsumentprisindex eller <let index som kan komma att ersatta
<let."
Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omraknas till penrungvardet vid
den tidpunkt da vitet forfaller till betalning genom anvandning av konsumentpnsindex
eller <let index som kan komma att ersatta det.
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Om overlatelse sker ska Bolaget snarast efter <let att overlatelsen skett till Staden
oversanda en bestyrkt avsknft av overlatelsehandlingen.

4.5 Overenskommelsens giltighet
Denna overenskommelse ar till alla delar forfallen utan ersattningsratt for nagondera
parten om inte
<leis kommunfullmaktige senast 2020-12-30 godkanner overenskommelsen genom
beslut som senare vinner laga kraft,
<leis stadsbyggnadsnamnden eller komrnunfullmaktige antar ny detaljplan enligt § 1.2
senast 2020-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft,
<leis exploateringsnarnnden senast 2020-12-31 godkanner forslag till
genomforandebeslut for Siljan 5 och de! av Arsta 1: 1, genom beslut som senare
vinner laga kraft.
Bolaget ar medvetet om
att

stadsbyggnadsnarnnden eller kommunfullmaktige beslutar om att anta detaljplan.
Beslut om att anta detaljplan ska foregas av samrad med dem som berors av
planen och andra beredningsatgarder. Bolaget ar aven medvetet om att sakagare
har ratt att overklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av
detaljplan kan provas i sarskild ordning,

att

detta avtal inte ar bindande for kommunens organ, med undantag for
exploateringsnamnden, vid provning av forslag till detaljplan.

* * * * *
Detta avtal har upprattats i tva likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den
For Besqab Bostadsmark V AB
(org.nr. 556974-9657)

For Stockholms kommun
genom <less exploateringsnamnd

(

)

(

)
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(

)

)

(

For Besqab Projekt och Fastigheter AB
(org.nr. 556345-6416)

Bevittnas:

(

)

(

)

(

)

(

)

BILAGOR
Bilaga 1 - Detaljplanerkarta
Bilaga 2 - Utdrag ur fastighetsregistret
Bilaga 3 - Stadens berakningsmodell for viten pa trad
Bilaga 4 - Bergschaktskiss
Bilaga 5 - Trad som skyddas med viten
Bilaga 6 - Energi- och matenalkrav juli 2012-okt 2017
Bilaga 7 - Moderbolagsborgen

