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MARKANVISNINGSSAVTAL FÖR DEL AV  
HJÄLTSGÅRD 6:1 

 
 
 
Org.nr: 212000-1405 
Strömstads kommun, genom dess kommunstyrelse 
452 80 Strömstad 
 
Org.nr: xxxx 
Bolagsnamn 
Adress 
 
Mellan Strömstads kommun, nedan kallad Kommunen och X, nedan kallad Bolaget har 
genom förutsättning som anges i §9 nedan följande överenskommelser träffats: 
 
 
§ 1 Markanvisning 

Till grund för detta avtal ligger att Bolaget vunnit Strömstads kommuns markanvisning för 
del av Hjältsgård 6:1. 

Kommunstyrelsen har genom beslut, KS§ XX, 2018-XX-XX, bilaga 1, beslutat att till 
Bolaget anvisa kvartersmarken inom Området, se § 4 nedan. Det markanvisade området 
avser del av fastigheten Strömstad Hjältsgård 6:1 beläget i Skee. 

 
Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av 1 år från och med att 
kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detta markanvisningsavtal har vunnit laga 
kraft, har en option att ensam förhandla med Kommunen om ett förvärv av kvartersmarken 
samt övriga villkor avseende exploateringen. 

 

 

§ 2 Avsiktsförklaring 

Detta avtal syftar till att ange förutsättningarna för markanvisningen, vilka ligger till grund 
för kommande marköverlåtelseavtal och gäller under markanvisningstiden fram till dess att 
ett marköverlåtelseavtal träffats mellan parterna eller till dess det klarlagts att 
marköverlåtelseavtal inte kan träffas. 
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§ 3 Grundläggande villkor 

Följande huvudprinciper ska gälla: 
 

• Kvartersmarken inom Området ska överlåtas med äganderätt till Bolaget, se 
gulmarkerade ytor nedan i § 4. 
 

• Val av upplåtelseform för bostäderna inom området är fritt. 
 

• Marken överlåtes i befintligt skick.   
 

• Parkeringsbehovet ska lösas helt inom respektive fastighet. 
 

 
§ 4 Områdets avgränsning 

Området som markanvisningen avser enligt detta avtal utgör all kvartersmark inom 
detaljplaneområdet, kallat Området, se gulmarkerade ytor nedan. Det är endast 
kvartersmarken inom Området som överlåts till Bolaget.  

Kommunen äger idag Området i sin helhet vilket markanvisningen avser.  

 
 
§ 5 Detaljplan och genomförande 
 
5.1 Grundläggande förutsättningar 
 
För Området gäller detaljplan, del av Hjältsgård 6:1 (1486-P134). Detaljplanen medger en 
byggnation av friliggande villor samt möjlighet till viss del parhus/radhus, se plankarta, 
bilaga 2. Totalt innehåller anvisningsområdet cirka 25-35 boendeenheter, beroende på 
vilken typ av hus som uppförs.  
 
Det står bolaget fritt att bestämma hustyp under förutsättning att detaljplanen följs. 
Ändring av detaljplan är inte aktuellt. 
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5.2 Genomförande av exploateringen 

Kommunen har beslutandeansvaret i genomförandeprocessen för åtgärder inom allmän 
platsmark, medan Bolaget har beslutandeansvar i genomförandeprocessen för byggnation 
och iordningsställandet av markområdena inom kvartersmark. 

 
5.2.1 Bolagets ansvar 

Bolaget ansvarar och bekostar förberedande åtgärder inom blivande kvartersmark, såsom 
projektering av bostadshus och kvartersmark inklusive anslutning till omgivande allmän 
platsmark samt bygglovsansökan, så detta genomförs på sådant sätt och inom sådan tid att 
byggstart på kvartersmark kan ske enligt överenskommen tidplan i kommande 
marköverlåtelseavtal. 
 
Den VA- och dagvattenutredning som var en del av planhandlingarna innehåller felaktiga 
beräkningar om framtida vattennivåer för Området.  
Bolaget bekräftar genom undertecknandet av detta avtal att de tagit del av och är införstådd 
med vad de geotekniska utredningar redovisar och hur detta påverkar Bolagets kommande 
exploatering, samt är införstådd med vad den kompletterande dagvattenutredning 
redovisar gällande hur beräknade framtida flöden i Grålösbäcken och Vättlandsån kan 
komma att påverka området.  
Samtliga utredningar har funnits tillgängligt för Bolaget tillsammans med övrigt underlag 
under anbudstiden. 
 
5.2.2 Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för och säkerställer förberedande åtgärder inom blivande allmän 
platsmark, såsom projektering av gator och parkmark genomförs på sådant sätt och inom 
sådan tid att utbyggnad av allmän plats kan påbörjas enligt överenskommen tidplan i 
kommande marköverlåtelseavtal.  
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att avstycka den kvartersmark som ska 
överlåtas till Bolaget så snart marköverlåtelseavtal undertecknats. 
 
 
§ 6 Ekonomi 
 
§ 6.1 Plan- och utredningskostnader 

Kommunen har bekostat framtagandet av gällande detaljplan med tillhörande utredningar, 
vilka Bolaget har att tillgå. Utöver detta finns även en kompletterande dagvattenutredning 
att tillgå. Eventuella ytterligare utredningar som Bolaget erfordrar bekostas av Bolaget. 
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§ 6.2 Markberedningskostnader 

Kommunen utför och bekostar: 
• erforderlig hantering av eventuella markföroreningar och fornlämningar, inom den 

blivande kvartersmarken, i den omfattning som krävs för att marken ska kunna 
användas för ändamålet enligt gällande detaljplanen. Parterna kan senare 
överenskomma om annat.  

• nödvändig flytt av allmänna ledningar 
• kvartersmarken överlåts i övrigt i befintligt skick 

 
§ 6.3 Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 
Bolaget utför och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande 
kvartersmarken samt projektering och genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten som måste utföras i allmän plats invid den blivande kvartersmarken, till 
följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande kvartersmarken. 
Projektering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i 
samråd med kommunens tekniska förvaltning. 
Bolaget bekostar även bygglovsavgifter, fastighetsbildning, lagfarts- och stämpelkostnader, 
anläggningsavgifter för va, el, bredband, telefoni etc.  
 

Allmän plats 

Kommunen projekterar, utför och bekostar iordningsställandet av allmän platsmark. 
 
Allmänna va-anläggningar 

Kommunen projekterar, anlägger och bekostar allmänna va-anläggningar inom området 
fram till förbindelsepunkterna till de blivande fastigheterna inom Området, samt söker 
erforderliga ledningsrätter för dessa. Bolaget betalar anläggningsavgift enligt vid 
betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa. 

 
 
§ 7 Marköverlåtelseavtal 

Kommunen ska med äganderätt överlåta all kvartersmark inom Området. Ett 
marköverlåtelseavtal ska träffas när parterna tillsammans anser att ett sådant avtal kan 
träffas, dock senast inom 1 år från och med att kommunfullmäktiges beslut om att 
godkänna detta markanvisningsavtal vunnit laga kraft. 

Marköverlåtelseavtalet reglerar bland annat parternas ansvar vid genomförandet av 
detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelsen samt tidplan. 
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§ 7.1 Beräkning av köpeskilling 

Vid försäljning av kvartersmarken ska köpeskillingen baseras på det av Bolaget angivna 
anbudspriset, vilket är X kronor (SEK)/kvm tomtarea.  
 
Marköverlåtesleavtalet ska innehålla en preliminär köpeskilling beräknad uifrån blivande 
kvm tomtarea som utgångspunkt i enlighet med detaljplanen. I det fall skillnad föreligger 
mellan preliminär köpeskilling enligt marköverlåtelseavtalet och slutligt antal kvm 
tomtarea enligt Lantmäteriets beslut ska reglering av köpeskillingen ske.  
 
Ovanstående angivna anbudspris, kronor (SEK)/kvm tomtarea, är bestämt i prisnivå per 
den 1 februari 2018 (värdetidpunkten) och ska fram till tillträdesdagen regleras i relation 
till förändringar i KPI.  
Priset kan dock aldrig justeras så det understiger ovan angivna prisnivåer. 
 
Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel: 
 

 
A= B x (C-D) 
 
A= pris på tillträdesdagen, kronor (SEK)/kvm tomtarea, 
B= pris vid värdetidpunkten enligt lämnat anbud, kronor (SEK)/kvm tomtarea, 
C= värdet för KPI, vid tillträdesdag till kvartersmarken 
D= värdet för KPI, vid värdetidpunkten (1 februari 2018) 

 
§ 7.3 Markanvisningsavgift 

Innan undertecknandet av detta markanvisningsavtal ska Bolaget betala 100 000 kr till 
kommunen i markanvisningsavgift. Markanvisningsavgiften avräknas från köpeskillingen 
när köpet fullbordas.  
Avgiften återbetalas inte om ett marköverlåtelseavtal inte kommer till stånd mellan 
parterna för att exemplevis Bolaget avstår att ingå avtal med kommunen. 
 
§ 7.4 Köpeskillingens erläggande 

Bolaget ska, vid marköverlåtelseavtalets undertecknande, erlägga en handpenning om 5% 
av den beräknade köpeskilling som Bolaget ska betala för hela kvartersmarken inom 
Området. Resterande del av köpeskillingen ska betalas senast på tillträdesdagen, där erlagd 
markanvisningsavgift avräknas från köpeskillingen.  
 
Med tillträdesdag avses så snart fastighetsbildningen för området har vunnit laga kraft samt 
att kommunen erhållit godkänt slutbesked för anläggningarna inom allmän plats, 
exkluderat gatornas översta toppslitlager asfalt, som färdigställs i samband med att 
kvartersmarken färdigställs och vid den tidpunkt som kommunen finner lämpligt.  
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§ 7.5 Gatukostnader 

Ersättning för gatukostnader samt plankostnader ingår i av Bolaget angivet pris. 
Köpeskilling kan komma att delas upp på en del gatukostnader och en del för 
kvartersmarken. 
 
§ 7.6 Vite 

Om Bolaget inte påbörjat byggnation inom Området inom 6 månader från och med 
tillträdesdagen, se § 7.4 ovan, äger kommunen rätt till vite om 50 000kr/månad fram till 
dess att byggnationen påbörjats.  
Med påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller motsvarande grundläggning 
för ett hus inom Området. Kommun har rätt till vitet för varje påbörjad månad till dess 
byggnation enligt ovan anses påbörjat. 
  
  
§ 8 Tidplan 
 
Tidplan för genomförandet av projektet upprättas i samband med undertecknandet av 
marköverlåtelseavtalet. Hela Området kommer överlåtas samtidigt. 
 

Kommunen projekterar och i ordningsställer allmän platsmark samt VA- och 
dagvattenledningar inom Området fram till förbindelsepunkterna till de blivande 
fastigheterna. Bolaget ges tillträde till kvartersmarken så snart fastighetsbildningen för 
Området vunnit laga kraft och att kommunen färdigställt allmän plats inom hela Området, 

enligt § 7.4 ovan, vilket beräknas till cirka 1 år från och med undertecknandet av 
marköverlåtelseavtalet.  

 
 
§ 9 Avtalets giltighet 

Detta markanvisningavtal är till alla delar förfallet om: 
 

• inte kommunfullmäktige godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft. 
 

• marköverlåtelseavtal inte undertecknats mellan Kommunen och Bolaget inom 1 år 
från och med kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detta avtal vunnit laga 
kraft.  
 

 
Bolaget är i övrigt medveten om: 
 

- Kommunen kan komma att återta markanvisningen under bindningstiden om det är 
uppenbart att inte Bolaget förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsetts vid detta avtals undertecknande. Återtagen markanvisning ger inte 
Bolaget rätt till ersättning. 
Om Bolaget och Kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för 
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överlåtelsen av marken i kommande marköverlåtelseavtal äger Kommunen rätt att 
återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för Bolaget eller återbetalning av 
erlagd markanvisningsavgift.  
 

 
§ 10 Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.  
 

 
§ 11 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol till vilken 
Strömstads kommun tillhör. 

 
 
 

* * * * * * 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Strömstad 2018-     -    Strömstad 2018-     -  
Strömstads kommun    Strömstads kommun 
 
....................................................   …………………………………. 
Peter Birgersson-Dafteryd    Maria Reinholdsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunchef  
 
 
 
Ort 2018-     -     Ort 2018-     -   
För XX      För XX 
 
....................................................   ....................................................  
       
 

 
Bilagor: 

 
1  Protokoll kommunstyrelsen, §KS XX, daterat 2018-XX-XX. 
2 Plankarta för del av Hjältsgård 6:1 (1486-P134), redovisande Området. 

 


