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Exploateringsavtal
Parter:
Lunds kommun genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan
kallad Kommunen.
Stiftelsen Herulero i Lund, org nr 845001-1914, Måsvägen 11, 227 33 Lund, nedan kallad
Exploatören
Akademiska Hus AB, org nr 556459-9156, Ole Römers väg 2, 223 63 Lund, nedan kallad
Akademiska Hus

Bakgrund
Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund
arbetat fram ett ramprogram i syfte att stärka området, skapa en attraktiv stadsdel och tillföra nya
kvaliteter. Nuvarande storskaliga struktur ska brytas för att istället skapa variation och stadsmässighet.
Programområdet ska förtätas med nya volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning och bostäder.
Nya högkvalitativa stråk och offentliga rum ska tillskapas.
Fastigheterna Studentkåren 4 och Helgonagården 6:16 ägs av Akademiska Hus och är belägen i ovan
nämnda ramprogramområde. Akademiska Hus har tillsammans med Exploatören ansökt om
planändring för att möjliggöra förtätning med ca 150 studentbostäder med nationslokaler i
bottenvåningen. Förtätningen omfattar ca 8000 kvm BTA studentbostäder och 1000 kvm BTA
nationslokaler och sker i huvudsak på mark som idag utgörs av markparkeringsplatser. Detaljplanen
berör också del av den kommunägda fastigheten Helgonagården 8:1 som utgörs av gatumark.
Planområdet är ca 7000 kvm stort och framgår av bilagd detaljplanekarta, bilaga 1.
Akademiska Hus har genom tidigare tecknat överlåtelseavtal, överlåtit del av fastigheten Studentkåren
4 till Exploatören som ska genomföra bostadsbyggnationen. Avtalsförhållandet mellan Kommunen,
Exploatören och Akademiska Hus regleras under punkt 4 i detta avtal.
Detta exploateringsavtal reglerar marköverlåtelser, detaljplanens genomförande och kostnader som
följer därav.

Omfattning och detaljplan
Detta avtal avser exploatering inom det område som framgår av bilagd detaljplanekarta, bilaga 1, i
samband med genomförande av förslag till detaljplan för del av Studentkåren 4 m fl i Lund, i Lunds
kommun (PÄ 21/2016a, 1281K-P224), nedan kallad Detaljplanen.

Giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet:
- att Lunds kommuns tekniska nämnd beslutar att godkänna detta avtal och att beslutet senare
vinner laga kraft
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-

att detaljplanen del av Studentkåren 4 m fl i Lund, i Lunds kommun (PÄ 21/2016a, 1281KP224) antas och att den därefter vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med
planförslaget enligt bilaga 1.

Om så inte sker är avtalet utan verkan, varvid parterna ska bära sina kostnader.

Ansvarsförhållanden mellan avtalsparter
Akademiska Hus har överlåtit del av fastigheten Studentkåren 4 till Exploatören som ska genomföra
bostadsbyggnationen. Marköverlåtelsen omfattar byggrätterna inom Detaljplanen och viss tillhörande
kvartersmark. Avtalet är bl.a. villkorat av att fastighetsbildning sker så att det överlåtna markområdet
ska utgöra en egen registerfastighet samt att detaljplanen vinner laga kraft.
Om köpet mellan Akademiska Hus och Exploatören inte fullföljs så att Exploatören inte blir lagfaren
ägare till markområdet enligt ovan, men förutsättningarna i punkt 3 i detta avtal uppfylls, är
Akademiska Hus bunden av samtliga åtaganden för Exploatören i detta exploateringsavtal.

Marköverlåtelser och fastighetsbildning
a) Del av fastigheten Helgonagården 8:1 om ca 5 kvm, markerat som område A i bilaga 2, ska
genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Studentkåren 4. Marken utgörs i
Detaljplanen av förgårdsmark utan byggrätt. För marken ska Exploatören betala 8000 kr.
b) Del av fastigheterna Helgonagården 6:16 och Studentkåren 4 som i Detaljplanen utgörs av
allmän platsmark ska överföras till Kommunens fastighet Helgonagården 8:1. Markområdena
är markerade med B och C i bilaga 2. Då ersättningen för marken ingår i den
gatukostnadsersättning som Exploatören ska betala enligt punkt 8 i detta avtal, ska
Kommunen inte betala ersättning för marken.
Markområdena överlåts i befintligt skick.
Akademiska Hus ska ansöka om och bekosta fastighetsreglering enligt ovan. Vid ansökan får detta
avtal ligga till grund som överenskommelse om fastighetsreglering. Exploatören och Lunds kommun
biträder härmed ansökan genom undertecknande av detta avtal. Som överenskommelse om
fastighetsreglering enligt punkten b ovan gäller att ingen ersättning för marken ska betalas av
Kommunen. Tillträde till markområdena ska ske när fastighetsregleringen vunnit laga kraft och
ersättningen är betald.
Samtliga utgifter för markområdet som belöper på och avser tiden före tillträdesdagen betalas av
Kommunen och för tiden därefter av Exploatören. Motsvarande gäller för inkomster för markområdet.
Exploatörens sammanlagda område inom Detaljplanen efter fastighetsregleringen ovan kallas
Exploateringsområdet.

Inteckningar och andra inskrivningar
Parterna garanterar på Tillträdesdagen att mark som överlåts enligt punkt 5 ovan i detta avtal inte
besväras av servitut, ledningsrätt, arrende eller andra nyttjanderätter eller några andra belastningar,
utöver vad som framgår av detta avtal eller av lantmäteriets fastighetsregister. Markområde enligt
punkten 5 i detta avtal ska överföras fritt från penninginteckningar.
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Föroreningsskada
Om det uppdagas en föroreningsskada inom område A, bilaga 2 vilken inte orsakats av Exploatörens
nyttjande av området och avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av
Detaljplanen, ska Exploatören genomföra avhjälpandeåtgärder i den omfattning som
tillsynsmyndigheten bestämmer. Exploatören ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan
om avhjälpandeåtgärder till tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan
avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av Kommunen, dock inte till högre
sammantaget belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till
eventuella stillestånd och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer,
bostadsrättshavare, hyresgäster eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Exploatören erhållit slutbesked för
byggnationen, dock inte längre än fyra år från det att Detaljplanen vunnit laga kraft.

Allmän platsmark
Kommunen ansvarar för anläggande, drift och förnyelse av anläggningar som i detaljplan utgörs av
allmän platsmark så som gator, torg och parker med tillhörande anordningar. Inom Detaljplanen
planeras följande allmänna anläggningar, nedan kallade Allmänna anläggningar:
-

Ole Römers plats
I den norra delen av planområdet möjliggör Detaljplanen en mindre platsbildning. Ole Römers
väg breddas i anslutning till en regionhållplats och träd ska planteras i gaturummet. Se
bilaga 3. Platsen är utformad på sätt att den kan vara en del i en framtida större platsbildning
som kan fortsätta i korsningspunkten mellan Ole Römers väg och ett framtida nytt stråk i
nord-sydlig riktning, kallad Idépromenaden.

-

Ole Römers väg
Gång- och cykelvägar på Ole Römers väg ska breddas likt befintlig gatusektion söder om
korsningen med John Ericssons väg.

Tidplan och samordning
Parternas ambition är att planering och genomförande av de Allmänna anläggningarna ska ske i
samverkan och genomföras i anslutning till att bebyggelsen på kvartersmark utförs. Parterna skall om
möjligt samordna sina tidplaner.
Ersättning
Exploatören ska stå för kostnaderna för de Allmänna anläggningarna inom del av Detaljplanen,
markerad i bilaga 4.
Samtliga av Kommunen nedlagda kostnader för de Allmänna anläggningarna inom del av
Detaljplanen, markerad i bilaga 4, uttages av Kommunen genom den gatukostnadsersättning som
Exploatören enligt plan- och bygglagen har att erlägga. Med gatukostnadsersättning menas de verkliga
kostnaderna för Kommunens kostnader för inlösen/inköp av allmän platsmark (punkt 5 i detta avtal),
projektering, upphandling, projektstyrning, entreprenadarbeten, byggledning, nödvändiga utredningar,
besiktning, administration etc.
Kostnaden för de Allmänna anläggningarna inom del av Detaljplanen enligt bilaga 4 bedöms till ca
4 500 000 kronor i 2018 års kostnadsläge exklusive mervärdesskatt. I den bedömda kostnaden för de
egna arbetena ingår inte kostnader för inlösen av allmän platsmark vilket istället regleras i punkt 5 i
detta avtal och ej heller kostnader för flytt av tomtanläggningar, anpassningar inom kvartersmark etc.
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enligt punkt 9 i detta avtal. I den bedömda kostnaden ingår inte heller kostnader för eventuell
ledningsflytt eller avhjälpande av eventuell föroreningsskada enligt punkten 7. Det är de verkliga
kostnaderna som faktureras.
Ersättningens erläggande och slutbetalning
Gatukostnadsersättningen faktureras Exploatören efter hand som de uppkommer. Slutfakturering ska
ske när de Allmänna anläggningarna färdigställts och slutbesiktigats.
Om alla delar inte genomförts vid tidpunkten då fem år förflutit sedan Detaljplanen vunnit laga kraft
ska slutbetalning ske. Återstående kostnader ska då bedömas av Kommunen och Exploatören
gemensamt och slutfaktureras Exploatören. Om oenighet uppstår kring återstående kostnader, ska
frågan avgöras av expertis som Kommunen ska godkänna och som bekostas av Exploatören. Efter
denna betalning upphör Exploatörens betalningsskyldighet.
Befriande från ytterligare gatukostnadsersättning
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, ska kommande ägare till
styckningslotter eller blivande registerfastigheter inom Exploateringsområdet anses ha betalat på
respektive styckningslott eller registerfastighet belöpande ersättning för gatukostnad enligt 6:e kap
PBL avseende de allmänna anläggningarna i detta avtal.
Vad sålunda har angivits ovan gäller dock ej ersättningar för framtida förbättringsarbeten på de
allmänna anläggningarna inom Exploateringsområdet, om Kommunen beslutar att sådana ersättningar
ska erläggas.

Kvartersmark
Inom kvartersmarken ska Exploatören ombesörja och bekosta samtliga mark- och byggnadsarbeten
och övriga arbeten som erfordras för Detaljplanens genomförande, så som dagvattenhantering (punkt
13 i detta avtal), ledningsarbeten, eventuella bullerskydd, flytt av tomtanläggningar,
fastighetsbildningsåtgärder etc.

Gemensamma anläggningar på kvartersmark
Akademiska Hus avser att på sikt uppföra bebyggelse söder om Detaljplanen, dvs. utanför
detaljplaneområdet. I den södra delen av kvartersmarken inom Detaljplanen finns en tillfartsgata som
behövs gemensamt för byggrätterna inom Detaljplanen och Akademiska Hus kommande bebyggelse
söder om. I samband med avstyckningen av del av kvartersmarken inom Detaljplanen, ska
Akademiska Hus och Exploatören reglera rättigheterna till tillfartsgatan, ägande, anläggande och
kostnadsfördelning etc. Dessa förhållanden kommer således inte att regleras närmare i detta
exploateringsavtal.

Spårvägsbidrag
Spårvägen kommer att gå från Lund C till ESS och blir Kunskapsstråkets ryggrad. Spårvägen är en
förutsättning för att ramprogramområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö ska kunna utvecklas enligt de
ambitioner som finns hos parterna och bidrar till ökad attraktivitet och höjda fastighetsvärden inom
området. Fastighetsägare i området har tecknat överenskommelse om att ny bebyggelse belägen
närmare än 500 m från spårväghållplats ska bidra ekonomiskt till spårvägens utbyggnad genom att
betala spårvägsbidrag, som utgörs av medfinansieringsersättning. Akademiska Hus har sedan tidigare
tecknat en överenskommelse med Kommunen om att istället för spårvägsbidrag, åta sig att genomföra
och bekosta olika åtgärder samt överlåta för spårvägen erforderliga markområden, vilka nu är
genomförda. Åtagandena motsvarar samma ekonomiska prestation i förhållande till ny byggrätt som

5(7)

spårvägsbidraget. Akademiska Hus har således sedan tidigare fullgjort sina betalningsåtaganden
avseende spårvägens utbyggnad och ska därför inte bidra ytterligare.

Medfinansiering av ny trafikplats Lund Norra
Bakgrund
Idag råder kapacitetsproblem i rusningstrafik vid trafikplats Lund Norra. För att möjliggöra
Kommunens och fastighetsägarnas planer på förtätning i ramprogramområdet företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö krävs ombyggnad av befintlig infrastruktur och nybyggnad genom bl.a.
ny anslutning till E22:an. Trafikverket och Lunds kommun har år 2017 tecknat ett
medfinansieringsavtal avseende anläggandet av en ny trafikplats vid Ideon/Medicon
Village/Pålsjöområdet. Trafikplatsen omfattar bl.a. nya av- och påfartsramper, ny huvudgata till avoch påfart, ny cirkulationsplats på Scheelevägen och ny gata mellan cirkulationsplatsen och
huvudgatan.
Den nya trafikplatsen är en förutsättning för att området ska kunna förtätas och innebär också en
förbättrad tillgänglighet till företagsområdet och därmed ökad attraktivitet. Fastighetsägare i
företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö kommer ta del av dessa fördelar och ska således stå för
en del av Kommunens kostnader för trafikplatsen genom att betala medfinansieringsersättning enligt 6
kap PBL.
Fastighetsägare inom ramprogramområdet ska bidra ekonomiskt till den nya trafikplatsen med 50
kr/kvm BTA plus index (investeringsindex väghållning, basmånad 2019-02).
Ersättning
Exploatören ska bidra till kostnaden för trafikplatsen enligt ovan genom att till Kommunen betala
medfinansieringsersättning om FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN (450 000) KRONOR plus index
(Trafikverkets infrastrukturindex, investeringsindex väghållning, basmånad 2019-02).
Ersättningens erläggande
Ersättningen ska betalas till Kommunen mot faktura när Trafikplatsen anlagts, förutsatt att
byggnationen av den nya trafikplatsen påbörjas före år 2025.

Dagvattenhantering
Exploateringsområdet ingår i VA-SYDs verksamhetsområde för dagvatten.
Avrinning av dagvatten från Exploateringsområdet måste kunna fördröjas. Ett maximalt flöde till det
kommunala dagvattennätet får enligt VA-SYDs krav inte överskrida 20 l/s och hektar tomtyta. Det
innebär att Detaljplanen genererar ca 86 kubikmeter dagvatten som måste fördröjas innan det kopplas
mot det kommunala dagvattennätet. Exploatören ansvarar för att ombesörja och bekosta
fördröjningsåtgärder i enlighet med VA-SYDs krav och ansvarar för att vid förfrågan, kunna visa var
så skett. Exploatören avser att förlägga de fördröjande anläggningarna/systemen i huvudsak på
kvartersgatan/tillfartsgatan i den södra delen av Detaljplaneområdet.

Allmänna VA-anläggningar
Exploateringsområdet ska anslutas till allmänna VA-nätet genom VA SYDs försorg.
Anslutningsavgift utgår enligt vid tillfället gällande taxa och bekostas av Exploatören. VA SYD
debiterar anslutningsavgiften.
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Ställande av säkerhet
För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören ställa säkerhet till ett
värde av 4 500 000 kr kronor i form av bankgarantier eller likvärdiga säkerheter som Kommunen
godkänner. Säkerheten ska vara ställd innan detaljplanen antas. Säkerheten kan på Exploatörens
begäran nedskrivas med motsvarande belopp som ersättningar betalas i enlighet med detta avtal.

Överlåtelse av avtal, rättigheter och skyldigheter
I det fallet delar eller hela området överlåts till Exploatören, svarar Exploatören gentemot Kommunen
för samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
Om Akademiska Hus överlåter området till annan svarar Akademiska Hus för samtliga rättigheter och
skyldigheter enligt avtalet, såvida inte Kommunen godkänner att de överlåts på förvärvaren.

Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

_________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett exemplar för vardera part.

Lund den

/

/2019

Lunds kommun
genom dess tekniska nämnd

____________________________

____________________________

Bevittnas:

____________________________

Lund den

/

____________________________

/2019

För Stiftelsen Herulero

____________________________

____________________________

Bevittnas:

____________________________

____________________________
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Lund den

/

/2019

För Akademiska Hus
____________________________

____________________________

Birgitta van Dalen

Bevittnas:

____________________________

____________________________
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Bilaga 3_1

Ole Römers plats
Plan skala 1:400 (A3)

LINDA KARLSSON

Ingående värden styrande för utformning och val av material
Gata/Bussgata
Svängradier för buss
Viktigt stråk för gående och cyklister
Student-tätt/forkning
Asfalterad gata som smalnar av vid hållplats för dämpning
av trafik till förmån för gående och cyklister.
Träd/möbleringszon med beläggning av smågatsten och granitkantstöd ger
stabil stomme. Detta material kommer sedan igen på andra platser/stråk.
Betongplattor på gångbana ger tydlig avgränsning mellan gång och cykel.
Möblering och utsmyckning präglas av lekfullhet och kreativitet. Detta kan
förstärkas i framtida nod i korsning med idépromenaden.
Belysning som skapar en trygg och välkomnande miljö.

Bilaga 3_2

Material och utrustning
Tidigt koncept

LINDA KARLSSON

Bilaga 4

Gränsdragning över vilka kostnader för allmän platsmark som ska belasta Exploatören.
Exploatören bekostar all allmän platsmark inom Detaljplanen väster om rödmarkerad linje.
Rödmarkerad linje illustrerar gränsdragning mot nuvarande fastighet Studentkåren 2

