
 

 

Mellan Värmdö kommun, (org. nr. 212000-0035), nedan kallad ”Kommunen”, och 

[Företagsnamn], (org. nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallad ”Exploatören”, eller 

gemensamt nedan kallad ”Parterna”, har under de förutsättningar som anges nedan 

träffats följande; 

 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 
Avseende del av Brunn 1:507 

 

nedan benämnt ”Markanvisningsavtalet” eller ”detta avtal”. 

 

§ 1 BAKGRUND 

Kommunen planerar att överlåta ett område på fastigheten Brunn 1:507,  

som markeras med skraffering på bifogad karta, bilaga 1. Det avgränsade 

markanvisningsområdet som planeras överlåtas till Exploatören benämns nedan 

”Området”. Området ska genom fastighetsbildning utgöra en egen fastighet, 

”Fastigheten”.  

 

Det angivna Området ska bebyggas med ett särskilt boende för äldre. Kommunen 

planerar att försälja Området. För Området gäller Detaljplan för del av Brunn 1:507 

m.fl., Pilhamn, ”Detaljplanen”. 

 

Under [infoga månad och år] genomfördes en markanvisningstävling där olika 

exploatörer erbjöds att inkomma med anbud. Exploatören utsågs till vinnare och har 

därför erbjudits att ingå detta avtal. Exploatörens inlämnade tävlingsbidrag samt 

markanvisningsinbjudan med bilagor, bilaga [X], utgör underlag för detta avtal.  

§ 2 KOMMANDE AVTAL 

När fastighetsbildningen av Området är klart och bygglov är beviljat ska Parterna 

teckna ett markgenomförandeavtal utifrån de villkor som framgår av utkastet till 

markgenomförandeavtal, bilaga [X], ”Markgenomförandeavtalet”. 

 

När markgenomförandeavtalet tecknats kan överlåtelse av Fastigheten ske. 

Överlåtelse av Fastigheten ska ske utifrån de villkor som framgår av utkastet till 

köpeavtal, bilaga [X], ”Köpeavtalet”.  

 

De slutliga versionerna av Markgenomförandeavtalet och Köpeavtalet ska utformas 

tillsammans med Exploatören. 

§ 3 GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR MARKANVISNINGSAVTALET 



 

 

Det är av väsentlig betydelse att Kommunens beslutade styrdokument är väl 

förankrade hos Exploatören i dess fortsatta arbete, och att hänsyn till dessa 

styrdokument tas vid planering och projektering av Exploatörens utbyggnad. 

Följande styrdokument åsyftas bland annat;  

 

- Värmdö kommuns dagvattenpolicy 

- Teknisk handbok 

 

Exploatören är medvetet om vilka styrdokument som åsyftas och innehållet i dem. 

Exploatören är även införstådd med vad respektive styrdokument innebär för det 

fortsatta arbetet och är villig att följa styrdokumenten. Föreligger motstridigheter 

mellan styrdokumenten, har Kommunens tolkning företräde framför Exploatörens 

tolkning. Exploatören ska vid osäkerhet i viss fråga begära förtydligande av 

Kommunen. 

§ 4 MARKANVISNING 

Kommunen har beslutat att anvisa Området till Exploatören. Det anvisade Området 

ligger inom fastigheten Brunn 1:507 i Värmdö kommun.  

 

Kommunen har i och med detta avtal beslutat att ge Exploatören en option att ingå 

Markgenomförandeavtalet och Köpeavtalet på de villkor som närmare framgår av 

detta avtal. Detta avtal och därmed denna option äger giltighet i två (2) år från och 

med Kommunens undertecknande av detta avtal. Optionen innebär att Exploatören 

har möjlighet att ensam förhandla med Kommunen om att ingå överenskommelser 

om exploateringen och marköverlåtelsen.  

§ 5 GENOMFÖRANDE 

 Gestaltning 

Exploatören är medveten om att gestaltningen för Området är av stor vikt för 

Kommunen. Exploatören kommer därför ha en aktiv dialog med Kommunens 

gestaltningsgrupp och beakta Kommunens synpunkter. 

 

Exploatören förbinder sig att följa sitt anbud gällande gestaltningsdelarna med 

tillhörande texter och illustrationer. Förändringar av gestaltningen får göras efter 

skriftligt godkännande av Kommunens gestaltningsgrupp. 

 

 Fastighetsbildning 

Kommunen kommer ansöka om och bekosta fastighetsbildning av Området. 

Parterna ska gemensamt verka för att Området genom lantmäteriförrättning ska 

utgöra en egen fastighet. 



 

 

 Tillträdesdagen 

Exploatören ska tillträda Fastigheten på samma dag som överlåtelsen enligt 

Köpeavtalet sker, ”Tillträdesdagen”. 

 

 Nyttjande av Området före Tillträdesdagen 

Från att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft fram till dess att Fastigheten 

överlåtits till Exploatören, äger Exploatören rätt att nyttja Området för att vidta 

förberedande och preliminära åtgärder för byggnation, under förutsättning att sådana 

åtgärder är förenliga med plan och bygglagen (2010:900) och att Exploatören har 

inhämtat skriftligt godkännande från Kommunens Mark- och 

exploateringsavdelning.  

 

 Myndighetsbeslut 

Exploatören ska ansvara för och bekosta alla myndighetsbeslut som krävs för den 

byggnation som Exploatören ska uppföra inom Området. 

 

Innan Exploatören ansöker om bygglov, ska handlingarna skriftligen godkännas av 

Kommunens mark- och exploateringsavdelning. 

 

 Samordning 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från tilldelad 

markanvisning fram till färdigställd exploatering. Under projekteringsskedet ska 

särskild avstämning göras med Kommunen, Exploatören kallar till sådant 

avstämningsmöte. 

 

Exploatören ska tillsammans med Kommunen, genom projektsamordningsmöten 

samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga anpassning mellan sina arbeten på 

kvartersmark och allmän platsmark vad gäller tid, kvalitet och utformning, såväl vad 

gäller utformning som skapande av eventuella gemensamhetsanläggningar och 

andra gemensamma lösningar. 

 

 Markföroreningar 

Exploatören är ansvarig för eventuell sanering av Fastigheten, i den omfattning som 

krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 

 

 Utredningar 

Det finns flera geotekniska utredningar, bilaga [X], för Området som beskriver 

förhållandena som råder inom fastigheten Brunn 1 :507. Av utredningarna framgår 

att det bland annat finns risk för sättningar och stabilitetsproblem. Det är 

Exploatörens ansvar att ta fram en mer detaljerad undersökning för Området om det 



 

 

behövs. Exploatören är medveten om de förhållanden som råder på platsen och 

övertar all risk i samband med eventuella framtida problem gällande geotekniska 

frågor. 

 

Exploatören ska utföra och bekosta de åtgärder som behövs inom Området enligt 

dagvattenutredningen för Detaljplanen, bilaga [X].  

 

 Kontaktorgan 

Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Kommunens mark- och 

exploateringsavdelning. För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 

 

§ 6 ÖVRIGA VILLKOR ENLIGT MARKANVISNINGSINBJUDAN 

Exploatörens inlämnade underlag med bilagor, bilaga [X], utgör underlag för detta 

avtal. Exploatören förbinder sig att följa hela sitt anbud med tillhörande texter och 

illustrationer.  

 

I inbjudan till markanvisningstävlingen preciserades krav och förutsättningar som 

gäller för markanvisningen och dessa utgör underlag för detta avtal, bilaga [X]. 

Exploatören förbinder sig att följa det Kommunen har redovisat i anbudsunderlaget. 

 

Förändringar av anbudet får göras efter skriftligt godkännande från Kommunens 

Mark- och exploateringsavdelning.  

§ 7 KÖPESKILLING  

Köpeskillingen baseras på angivet anbudspris i Exploatörens vinnande anbud. 

Parterna är överens om att köpeskillingen för Området ska vara [summa] kronor. 

Köpeskillingen ska betalas i samband med att Köpeavtalet tecknas. 

 

Den exakta köpeskillingen fastställs då Köpeavtalet tecknas. Köpeskillingen 

regleras med KPI med basmånad för detta avtals tecknande relaterat till månaden 

före överlåtelsen sker.  

§ 8 ÖVRIGA KOSTNADER 

Utöver Köpeskillingen ska Exploatören även stå för samtliga kostnader i samband 

med exploateringen av Området. Dessa kostnader innefattar bland annat va- och 

dagvattenanläggningar, lantmäteriförrättningar, parkering, anslutningsavgifter m.m. 

Övriga kostnader för Exploatören kommer att regleras i Markgenomförandeavtalet 

och Köpeavtalet. 



 

 

§ 9 DETALJPLAN 

För Området gäller Detaljplanen. Exploatören ska beakta planens bestämmelser och 

intentioner och genomföra utbyggnad inom Området enligt Detaljplanen. 

§ 10 SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 

Exploatören förbinder sig att endast uppföra byggnader för ändamålet särskilt 

boende för äldre (SÄBO). Exploatören garanterar att uppföra en byggnation med 

minst [X] antal lägenheter med boendeform särskilt boende för äldre. Exploatören 

garanterar att bebygga fastigheten med ett tillagningskök. Om annan bebyggelse än 

särskilt boende för äldre skulle uppföras inom 15 år från Tillträdesdagen ska 

Exploatören betala ett vite om 40 000 000 kronor (fyrtio miljoner kronor) till 

Kommunen. 

 

Huvudman för verksamheten för särskilt boende ska ansöka om tillstånd från 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Exploatören har i anbudet angett att [X] ska 

driva verksamheten. Ifall Exploatören önskar byta verksamhetsutövare ska detta 

skriftligen meddelas Kommunen.  

§ 11 GILTIGHET OCH FÖRLÄNGNING 

 Giltighet 

Om Kommunen och Exploatören inte har träffat Markgenomförandeavtalet och 

Köpeavtalet inom giltighetstiden om två (2) år, upphör detta avtal att gälla såvida 

inte Kommunen dessförinnan har medgett en förlängning av giltighetstiden enligt 

11.2. 

 

Om Markanvisningsavtalet upphör att gälla till följd av att avtalets giltighetstid löpt 

ut, har Exploatören inte någon rätt till ekonomisk ersättning eller rätt att ingå ett nytt 

markanvisningsavtal. Kommunen äger rätt att genast anvisa Området till annan 

intressent. 

 

Parterna förbinder sig att inte, så länge detta avtal är gällande mellan Parterna, 

initiera eller inleda diskussioner eller förhandlingar med tredje man avseende 

Området utöver vad som framgår av detta avtal. 

 

 Förlängning 

Kommunen har en ensidig rätt att, före detta avtal löper ut enligt § 4 medge 

förlängning av Markanvisningsavtalet. Förlängning kan maximalt medges i två (2) 

år i taget och enbart om Exploatören aktivt drivit projektet framåt och förseningen 

inte beror på Exploatören. Förlängning ska medges skriftligen. 



 

 

§ 12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

Parterna. 

§ 13 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL 

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas av Exploatören utan 

Kommunens skriftliga samtycke. Detta innefattar även överlåtelser till närstående 

bolag till Exploatören. 

§ 14 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän 

domstol enligt svensk rätt och på Kommunens hemort. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

Markanvisningsavtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 

tagit var sitt. 

 

 

 

 

Ort……………………….  Ort………………………. 

 

Datum……………………  Datum……………………  

   

 

För Värmdö kommun   För [Företagsnamn] 

 

……………………………  ………………………… 

     

 

……………………………  ………………………… 

 

 

……………………………  ………………………… 

     

 

……………………………  …………………………  



 

 

BILAGOR 

  

1. Karta över Området  

2. Exploatörens tävlingsbidrag och anbudsunderlag med bilagor 

3. Inbjudan till markanvisningstävling  

4. Utkast Markgenomförandeavtalet 

5. Utkast Köpeavtalet 

6. Geoteknisk utredning 

7. Dagvattenutredning 

 








