
KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-01-27, kl  19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragninslistan föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

3. Information om samarbetet i Familjen Helsingborg Johan Lindberg 19:00

Ärendet i korthet
Information om samarbetet i familjen Helsingborg.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

4. Aktuellt läge i Klippans kommun Tomas Rikse 19:25

Ärendet i korthet
Kommundirektören informerar allmänt om det aktuella läget i Klippans kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att notera informationen.

5. Markanvisning Östra Ljungby 3:2  

Sammanfattning
Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen. Företaget har 
ett ökat behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där 
de redan har befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid 
Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby.

Beslutsunderlag
KS § 6/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse 2019-11-21
Markanvisningsavtal
Karta

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra 
Ljungby 3:2

 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode 
Laursen i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

6. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll Gemensam räddningsnämnd 2019-12-17, § 54
Budget 2020 för Söderåsens Miljöförbund

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera delgivningsärendena
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Markanvisning Östra Ljungby 3:2

KS 2019.0559
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-01-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Markanvisning Östra Ljungby 3:2 
KS 2019.0559

Ärendet
Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen. Företaget har ett ökat 
behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där de redan har 
befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om 
E4 i Östra Ljungby.
 
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Frode Laursen. Köpeskilling 
vid avrop av mark är satt till 200 kr/m², markområdet är totalt om ca 147 000 m².
 
Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 83 000 m² och område 2 om ca 
64 000 m². Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Laursen ska betala 
förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd.
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 februari 2020 och gäller till och med 31 januari 
2024.

Beslutsunderlag
KSAI § 220/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse 2019-11-21
Markanvisningsavtal
Karta

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 
3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode Laursen i 
enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-01-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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2019-11-21 Beteckning

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-184 60 www.klippan.se 991-2122

Direkttelefon E-post PlusGiro 
förnamn.efternamn@klippan.se 829 79-6

Kommunstyrelsen

Förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Östra Ljungby 3:2, markområde vid Bolestad

Bakgrund
Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen AB, nedan 
kallad Frode Laursen. De har ett ökat behov av lagerlokaler och de vill gärna 
verka i närområdet till Åstorp där de redan har befintlig verksamhet. Avtalet 
avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby.

Trafik
Det pågår diskussioner mellan Kommunen och Trafikverket angående 
anslutningsväg för området till riksväg 13. Kommunen har inlett trafikutredning 
som ska ge förslag på lämplig utformning av vägens anslutning samt placering.

Markanvisning
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Frode Laursen, se 
villkor i bifogade handlingar. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 
kr/m², markområdet är totalt om ca 147 000 m². Markområdet är uppdelat i 
två områden, område 1 om ca 83 000 m² och område 2 om ca 64 000 m². 
Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Laursen ska betala 
förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd. 
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 februari 2020 och gäller till och med 
31 januari 2024.

Förslag till beslut
1. Tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 

Östra Ljungby 3:2 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal 

med Frode Laursen i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

Tekniska förvaltningen

Monica Johansson
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Markanvisningsavtal
1. Parter

Klippans kommun, nedan kallat Kommunen, 212000-0928, 264 80 Klippan

Frode Laursen AB, nedan kallat Frode Laursen, 556587-7718, Ji-te gatan 

3, 265 38 Åstorp

2. Markanvisning

2.1 Frode Laursen får genom detta avtal ensamrätt att förhandla med Kommunen om ett

markområde (nedan kallat Området) under tiden 2020-02-01-2024-01-31 (nedan kallad 

Bindningstiden). Området är markerat på bilaga 1 och är en del av fastigheten Östra 

Ljungby 3:2 och omfattar ca 147 000 m2 fördelat på två områden, område 1 ca 83 000 

m² och område 2 ca 64 000 m². Frode Laursen har lämnat in ett förslag om att bygga ett 

logistikcenter inom Området innehållande totalt ca 50 000 – 60 000 m² fördelat på två 

eller flera byggnader vid full utbyggnad.

För Området finns en gällande detaljplan som är antagen 2009-03-31 och som Frode 

Laursen har att förhålla sig till i kommande byggnation. Det pågår diskussioner mellan 

Kommunen och Trafikverket angående anslutningsväg för området till riksväg 13. 

Kommunen har inlett trafikutredning som ska ge förslag på lämplig utformning av 

vägens anslutning samt placering. Kommunen avser att i trafikutredningen föreslå en 

tillfällig anslutningsväg tills den permanenta vägen kan nyttjas, efter initiativ från 

Trafikverket.

2.2 Markanvisningen innebär att Frode Laursen äger rätt att förvärva Området uppdelat på 

område 1 och därefter område 2. Område 2 får inte förvärvas förrän byggnation är 

påbörjad inom område 1. Med påbörjad byggnation menas gjuten bottenplatta. Inför 

utnyttjande av markanvisningen ska Kommunen och Frode Laursen diskutera samt 

överenskomma om gränslinjer, ytor m.m., för att uppnå rationella enheter avseende 

såväl den mark som ska överlåtas som kvarvarande mark.
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Frode Laursen åtar sig att inom 1 år från det att kommunfullmäktiges beslut om 

markanvisning vunnit laga kraft lämna in en fullständig ansökan om bygglov för en 

byggnad, inom område 1, om minst 20 000 m². Kommunen ska skyndsamt hantera det 

inkomna bygglovet (inom 8 veckor) så att startbesked kan lämnas så fort som möjligt. 

Den angivna tiden för bygglovsprocessen förutsätter att Frode Laursen har haft 

underhandskontakter med Plan- och byggavdelningen under framtagandet av 

bygglovshandlingarna.

Kommunen har rätt att återta markanvisningen i dess helhet under den angivna 

Bindningstiden om Frode Laursen inte fullföljer projektet i enlighet med 

bygglovsansökan. Återtagen markanvisning ger inte Frode Laursen rätt till ersättning för 

nedlagda kostnader.

2.3 Markanvisningsavtalet ska fullföljas genom tecknande av marköverlåtelseavtal för 

område 1 respektive område 2 mellan parterna. Detta ska ske när Frode Laursen har 

beviljats bygglov och startbesked är lämnat. Sådant Marköverlåtelseavtal ska reglera 

marköverlåtelse, slutgiltig köpeskilling, och andra genomförandefrågor mellan Frode 

Laursen såsom exploatör och Kommunen. 

Om marköverlåtelseavtal inte kan träffas inom Bindningstiden står det Kommunen fritt 

att återta och besluta om en ny markanvisning till utomstående part. Förlängning av 

tiden för markanvisning kan dock medges av kommunen. Vid beviljande av förlängd 

bindningstid har kommunen rätt att villkora förlängningen med till exempel en 

vitesklausul. 

Frode Laursen förbinder sig, inom 2 år efter lämnat startbesked, ha en färdigställd 

byggnad om 20 000 m² inom område 1. Om denna byggplikt inte uppfylls är Frode 

Laursen skyldig att omgående betala en tilläggsköpeskilling om 40 kr/m² tomtareal till 

Kommunen.

Kommunen åtar sig att se till att Området som Frode Laursen förvärvar har tillgång till 

väg 13 genom en provisorisk anslutningsväg senast i samband med att startbesked 

erhålles för Frode Laursen. Permanent anslutningsväg enligt detaljplan är beroende av 
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Trafikverkets om- och utbyggnad av väg 13.

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid tomtgräns samt fördröjningsmagasin för 

dagvatten ska också vara utförda i samband med slutbeskedet och utföres samt bekostas 

av Kommunen. Drift och underhåll av fördröjningsmagasin och anslutningsväg ska 

utföras och bekostas av Kommunen.

2.4 Köpeskillingen uppgår till 200 kronor/m² mark och Frode Laursen ska betala 

förrättningskostnaden vid respektive fastighetsbildningsåtgärd. Kommunen lämnar in 

ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten.

Anläggningsavgift för vatten och avlopp ska erläggas av Frode Laursen och beräknas 

enligt gällande va-taxa vid tidpunkt för startbesked för respektive delområde.

2.5 Området upplåts i befintligt skick. Frode Laursen erinras om vikten av att noga 

undersöka fastighetens grundförhållanden. Under bindningstiden för markanvisning har 

Frode Laursen rätt att beträda Området för att göra de undersökningar som krävs efter 

kontakt med kommunens arrendator.

En tidigare gjord dagvatten- och geoteknisk undersökning för Området finns att tillgå, 

men eventuellt kommer den att behöva kompletteras.

2.6 Inom område 2 finns en stamdräneringsledning där den fortsatta funktionen behöver 

säkerställas. Kommunen åtar sig att förstärka ledningen så den fortsatta användningen 

av ledningen tryggas.

3. Övrigt

3.1 Markanvisningsavtalet får överlåtas till svenskt bolag inom Frode Laursens koncern, 

men Kommunen ska informeras om detta sker. Markanvisningsavtalet får inte överlåtas 

till utomstående part utan kommunens skriftliga godkännande.

3.2 Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunfullmäktige.
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3.3 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning ska avgöras 

vid svensk domstol i enlighet med svensk rätt.

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

Klippan den       /       Åstorp den       /        

Klippans kommun Frode Laursen AB

………………………………. …………………………………..
Hans-Bertil Sinclair Thorkil Svendsen Andersen 
Kommunstyrelsens ordf. VD, Styrelseordförande

………………………………. ………………………………….
Tomas Rikse Anders Balle  
Kommundirektör Direktör
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Område 2

Område 1
ca 83 000 m²

ca 64 000 m²
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 1:5 000

o

0 200 400100 Meter

1 (1)13 (30)

majh
Textruta
Bilaga 1



6

Delgivningsärenden

   

14 (30)



15 (30)



16 (30)



17 (30)



18 (30)



19 (30)



20 (30)



21 (30)



22 (30)



23 (30)



24 (30)



25 (30)



26 (30)



27 (30)



28 (30)



29 (30)



30 (30)


	cc9e73f5-3bbf-4aaf-9cef-7b508f2774ea.docx
	Val av justerare
	Föredragningslista
	Information om samarbetet i Familjen Helsingborg
	Aktuellt läge i Klippans kommun
	Markanvisning Östra Ljungby 3:2
	Delgivningsärenden

	52faa36e-ecee-4aa0-aa59-4947bf0882c8.docx
	c2bcfd09-2489-490b-9e1d-bd44ff611f67.pdf
	e770f068-130b-46f5-83c9-5003d59c4d9e.docx
	Markanvisning Östra Ljungby 3:2
	Ärendet
	Beslut skickas till



	4dde9f74-1ba8-412e-b31f-8b22e936d2d7.pdf
	__platina03_PlatinaFiles$_Active_a4_a4cf3909-7364-48e6-ae98-e4e3a49b11d7.doc
	Förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde vid Boles


	0828b0d5-9858-4725-982e-b92cc4337e31.docx
	c06735e7-4e21-4dcd-92b9-5a432686b126.pdf
	__platina03_PlatinaFiles$_Active_78_7840ca63-a4e7-4474-bbf8-ae5292329936.pdf

	7332da14-ea28-416c-8986-11de19fec47f.docx
	7dfe4a68-b9d8-47cd-9fbf-c88860546edc.pdf
	d1d4890f-a126-4f6d-be4b-6c582ea254c3.pdf



