
 
 
 
 
MARKANVISNINGSAVTAL      
 
Parter: Säljare:  
 
 Kvarter 4b, 5b, 5c, 6, 8a: 
 AB Ystadbostäder, 271 80 Ystad (org.nr. 556073-8857) 
              
 Kvarter 1, 2, 3a, 3b, 3c: 
 Ystads kommun, Nya Rådhuset, 271 80 Ystad  
 (org.nr. 212000-1181) 
 Godkännande krävs genom beslut från Ystad kommuns 

Samhällsbyggnadsnämnd. 
 
 Köpare:  
 Bolaget XX, adress xxx, (org.nr. xxxxxx-xxxx),  
 nedan kallad Byggherren 

 
Denna markanvisning innebär att köparen under en tid av ett år från och med  
undertecknandet av detta avtal, har en option att förvärva och bebygga fastigheten  
xxxxx inom Ystad Trädgårdsstad i enlighet med inlämnat förslag till bebyggelse i  
inbjudan till markanvisning 2017-03-21, enligt bilaga 1. 
 
§ 1. Detaljplan 
 
Som grund till detta avtal gäller detaljplan för Bellevue 2:7 m.fl. (Dammhejdan) i 
Ystad kommun. (Antagen Kf 2016-01-21 § 7) Laga kraft 2016-02-18. (Bilaga 2) 
 
§ 2. Fastighetsbildning 
 
Fastigheten är bildad enligt bilaga 1. Byggherren framtager och bekostar erforderliga 
handlingar för bildandet av eventuella gemensamhetsanläggningar. 
 
§ 3. Köpekontrakt 
 
I samband med att bygglov inlämnas, ska köpekontrakt upprättas. Detta ska ske  
senast 2018-xx-xx. Tillträde till fastigheten ska ske på utsättningsdagen, då  
ersättningen ska erläggas.  
 
§ 4. Köpeskilling och betalning 
 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till x.xxx.xxx  kronor.  
Markanvisningsavgift xxx.xxxx (10%) betalas in senast xxxx.xx.xx 
När köpeskillingen i sin helhet erlagts, ska köpebrev upprättas. 
Lagfart får ej sökas på detta markanvisningsavtal. 



§ 5. Tillträde 
 
Tillträde skall ske först när Byggherren har erhållit bygglov för gällande fastighet, 
samt har finansiering, etc, klart för byggstart. Byggherren ska kunna uppvisa att  
byggstartsdatum överensstämmer med Ystad Trädgårdsstads huvudtidplan.  
Planerade 30 poäng av kvalitétsprogrammets gröna punkter skall redovisas.  
Köparen tillträder fastigheten då fullständig köpeskilling erlagts enligt § 4 ovan. 
Tillträdesdagen kan komma att justeras om parterna är överens om detta. 
 
 
§ 6. Byggstart 
 
Byggstart ska ske på tillträdesdagen 
 
§ 7. Lagfarts- och inskrivningskostnader 
 
Lagfart sökes av byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och 
inskrivningskostnader ska betalas av Byggherren. 
 
 
§ 8. Garantier 
 
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar. Säljaren garanterar även att fastigheten på tillträdesdagen inte 
besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt eller annan begränsad 
sakrätt, utöver eventuellt u-område som framgår av detaljplanen. 
 
 
§ 9. Fastighetens skick och översiktlig grundundersökning 
 
Byggherren har besiktigat fastigheten och beretts möjlighet att utföra undersökningar 
och avstår med bindande verkan från alla anspräk mot säljaren på grund av fel och 
brister i fastigheten. Byggherren är införstådd med att detta innebär en friskrivning 
från säljarens felansvar anligt jordabalken 4 kap. 19 § avseende så kallat ”dolda fel”. 
 
Säljaren har låtit utföra översiktlig grundundersökning och kompletterande 
markradonmätning. Undersökningarna har utförts av Geoexperten i Skåne AB 2014-
03-27 och Byggherren har tagit del av dessa. Mindre avvikelser kan förekomma i 
ytlagren till följd av att kommunen byggt ledningar och gata, samt massballansering. 
 
Byggherren är inte berättigad till ersättning för kostnader föranledda av grund-
förhållandena. Byggherren  rekommenderas att före byggnation utföra 
kompletterande grundundersökningar för att fastställa markförhållandena under den 
planerade byggnaden. Det ankommer på Byggherren att utföra och bekosta såväl 
erforderliga som kompletterande grund- och andra undersökningar. 
 
Tillfälligt tillträde till markområdet kan ges enligt skriftlig överenskommelse mellan 
Säljaren och Byggherren i de fall detta behövs för mindre geotekniska och 
miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar marken. 
 



Byggherren har möjlighet att häva detta Markanvisningsavtal om grundundersökning 
visar på sämre grundförhållanden än vad Byggherren räknat med, utan 
skadeståndsanspråk från någondera parten. Byggherren bär sina nedlagda 
kostnader. Byggherren skall återställa marken om annat inte överenskommits med 
Säljaren. Framställan om hävning skall snarast efter att avvikelse upptäckts göras till 
Säljaren och särskild överenskommelse skall träffas innan vidare markarbete utförs, 
annars kan rätten till sådan hävning gå förlorad. 
 
Skulle fornlämning påträffas på fastigheten friskrivs Säljaren från samtliga eventuella 
kostnader förbundna härmed. Byggherren har dock rätt till att häva då tecknat 
köpeavtal, utan skadeståndsanspråk för någondera parten, om funnen fornlämning 
medför extra kostnader för Byggherren. Byggherren bär sina nedlagda kostnader. 
Byggherren skall återställa marken om annat inte överenskommits med Säljaren, 
samt bekosta detta. 
 
Om utförd mätning av markradonhalten inom fastigheten visar att särskilda åtgärder 
mot radon är motiverade ankommer det på Byggherren att vidta erforderliga åtgärder 
på egen bekostnad. 
 
 
§ 10. Schakt och fyllning 
 
Säljaren tar bort matjord samt lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga 
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar 
markytan där schaktning erfordras inom fastigheten. Grovplanering görs i  
förhållande till nivåer i lokalgatans projekterade gatunivå. 
 
§ 11. Anläggningsavgifter VA 
 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt kommunens taxa och erlägges 
av Byggherren samtidigt med köpeskilling enligt §3. Anslutningsavgifterna kommer 
att baseras på och uträknas utifrån det aktuella bygglovet samt uppgifter från 
Byggherren. Skulle  byggherren efter det att anslutningsavgifterna är erlagda, frångå 
vad som är sagt i det bygglov samt de uppgifter avgifterna har baserats på, skall 
Byggherren stå för de merkostnader en sådan ändring medför. 
 
 
§ 12. El och fjärrvärme 
 
Byggherren förbinder sig att till Ystad Energi AB anmäla nätanslutning för el under 
exploateringstiden. Anslutningsavgiften för el erläggs till Ystad Energi AB och utgår 
enligt vid varje tidpunkt fastställd taxa. Byggherren har att hos Ystad Energi AB 
informera sig om avgifternas storlek och träffa erforderligt avtal för elförsörjning. 
 
Anslutningsavgiften för fjärrvärme skall erläggas samtidigt med respektive fastighets 
köpeskilling enligt § xx och utgår enligt vid tidpunkt gällande taxa. 
Anslutningsavgiften för flerbostadshus är beroende av byggnadens storlek och 
lägenhetsinnehåll samt vilken effekt som behövs. 
 
 



§ 13. Bebyggelse 
 
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt  
§ 1 ovan. Utformning av gräns mellan allmän platsmark och kvartersmark samt 
färgsättning och gestaltning fastlägges i bygglovsdialog. Syftet med bygglovsdialog 
är att gemensamt skapa en attraktiv, trivsam och hållbar stadsdel med blandade 
boendeformer och andra verksamheter. 
 
 
§ 14. Parkering  
 
Parkering anordnas på egen fastighet.  
Om projektet ansluts till gemensam bilpool minskar behovet av parkering på egen 
fastighet.   
 
 
§ 15. Etableringsytor 
 
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom fastigheten skall ske i 
enlighet med upprättade tidplaner efter samråd med Ystad kommuns Mark-och 
Exploateringsavdelning. Byggherren svarar för byggsamordning med övriga 
byggherrar i området. Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför fastigheten, för 
upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för annat behov i samband med 
byggnationen av fastigheten, skall träffas särskilt. 
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som 
skadas i samband med Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det 
skick de befann sig i innan skadan. Återställandet ska ske i samförstånd och 
godkännas av kommunens Mark- och Exploateringsavdelning. 
 
 
§ 16. Gatukostnad 
 
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt köpeavtal som bygger på 
detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till Fastigheten anses ha erlagt på 
Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för, i detaljplan enligt § 1 ovan, 
redovisade gator och allmänna platser. 
 
 
§ 17. Överlåtelse av detta avtal 
 
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan Säljarens skriftliga medgivande. 
 
 
§ 18. Myndigheter, tillstånd m.m. 
 
Byggherren skall utveckla och bekosta alla för exploateringens genomförande 
erforderliga tillstånd och besiktningar. 
§ 19. Bygglov m.m. 
 



Byggherren ansvarar för att ta fram erforderliga handlingar i samband med 
bygglovsansökan och svarar för alla kostnader i samband med bygglovet, som t.ex. 
nybyggnadskarta, bygglov, planavgift, utstakning av byggnaderna och eventuella 
andra kostnader i samband med bygglovet. Byggherren har själv att hos kommunens 
avdelning Plan och bygg informera sig om avgifternas storlek. 
Planavgift skall tas ut tillsammans med ansökan om bygglov. Byggherren har själv att 
hos kommunens avdelning Plan och bygg, informera sig om avgiftens storlek. 
 
§ 20. Kvalitetskrav 
 
Byggherren förbinder i och med detta avtals undertecknande att integrera minst 30 
poäng av kvalitétsprogrammets gröna punkter i planeringen av projektet enligt § 5 
ovan. Vid slutbesiktning uteblivet utförande av planerade gröna punkter kommer vite 
att utfärdas. När slutbesked utfärdas, ska planerade gröna punkter vara utförda. För 
varje punkt av de trettio planerade som inte är utförda, ska ett vitesbelopp om 
100.000 kr erläggas. 
 
§ 21. Villkor 
 
Detta avtal förutsätter för sin giltighet dels styrelsebeslut från AB Ystadbostäder,  
(gäller kvarter 4b, 5b, 5c, 6, 8a), eller godkänt beslut från Ystad kommuns 
Samhällsbyggnadsnämnd (gäller kvarter 1, 2, 3a, 3b, 3c), samt 
markanvisningsavgiftens rätta erläggande. 
 
§ 22. Tvist 
 
Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol vid Ystad 
Tingsrätt. 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar varav parterna tagit vardera ett. 
 
 
 
Ystad 2017- 
 
Säljare:     Byggherre. 
 
 
…………………………………….             ………………………………………. 
 
 
……………………………………              ………………………………………. 
 
 
Bevittnas:     Bevittnas: 
 
 
…………………………………….             ………………………………………. 


