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1 Allmänt 

1.1  Förutsättningar 

Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond (nedan kallad stiftelsen) söker en aktör som är 

intresserade av att köpa och utveckla fastigheten Karlshamn 5:20 på Saltsjöbadsvägen 20 i 

Karlshamn. Fastigheten är ca 5 600 kvadratmeter och ligger naturskönt. 

Stiftelsen vänder sig till intressenter med erfarenhet och förmåga att ta hand om och 

utveckla någon form av verksamhet på fastigheten. 

De intressenter som inkommer med anbud ska ha organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar att genomföra projektet på ett professionellt vis.  

Vem som får köpa fastigheten beslutas av stiftelsens styrelse. 

1.2  Kommunala regler 

I Karlshamns kommuns program för Väggaområdet, som antogs i 2013, ingår det aktuella 

området. Se vidare i programmet; 
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Program-for-Vaggaomradet.pdf 

1.3 Stiftelsens målsättning 

Stiftelsens målsättning är att hitta en köpare som vill utveckla fastigheten för verksamhet 

och/eller bostäder. Eventuellt krävs detaljplan. 

2 Tidplan 

Markanvisningen är en pågående process och stiftelsen förbehåller sig rätten att avbryta 

markanvisningen när rätt köpare har hittats. 

3  Förutsättningar 

3.1 Historik 

Saltsjöbaden, som invigdes år 1889, ligger vackert på en klippa med utsikt mot bl. a. Inre 

Ortholmen. Fastigheten Karlshamn 5:20, på vilken Saltsjöbaden är belägen, ägs sedan 1950-

talet av stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder som förvaltar fastigheten, omfattande  

ca 5 600 kvadratmeter, med tillhörande byggnader. 

Byggnaden är inte vinterbonad och har en bristfällig standard med bl. a. ett kök som inte 

uppfyller dagens krav för restaurangverksamhet. Byggnadens skick är idag inte 

tillfredsställande för en långsiktig användning och behöver renoveras för att kunna fungera 

som restaurang.  

Byggnaden bedöms inte vara av något större kulturhistoriskt värde. Sedan byggnationen 

1889 har flera om‐ och tillbyggnader skett. Blekinge Museum har i skrivelse till stiftelsen 

påtalat att det kan finnas någon del i byggnaden som har historiskt värde. 

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Program-for-Vaggaomradet.pdf


Fastigheten är belägen inom strandskyddsområde och omfattas idag inte av någon 

detaljplan. Stiftelsen har överklagat Länsstyrelsen i Blekinge läns överprövning av 

Karlshamns Kommuns byggnadsnämnds beslut. Länsstyrelsen gör gällande att strandskyddet 

begränsar nyttjandet av fastigheten samt att fastigheten ska anses vara allmänrättsligt 

tillgänglig. 

3.2 Mark, vegetation 

Fastigheten utgörs idag av delvis trädgårdstomt och delvis skogstomt.  

3.3 Fastighetsbildning 

Det finns överenskommelse mellan stiftelsen och Karlshamns Kommun om en mindre 

markväxling mellan stiftelsen och kommunen. Markväxlingen består i att 

strandpromenaden, som idag delvis går på stiftelsens mark, växlas till kommunen och att del 

av infartsvägen till fastigheten, som i dag ligger på kommunens mark, överförs till Stiftelsen. 

När köpare är fastställd kommer ansökan om fastighetsreglering skickas till Lantmäteriet. 

All fastighetsbildning bekostas av köparen. 

3.4 Framtida nyttjande av fastigheten 

Köparen ansvarar för att driva och bekosta processen för att förändra planprogram, 

detaljplan och bygglov. Stiftelsen har som krav vid byggande av bostäder att dessa är 

hyresrätter. Fastigheten är tillgänglig så att allmänheten kan passera genom fastigheten för 

att ta sig mellan Saltsjöbadsvägen och Strandpromenaden, oavsett om det byggs bostäder 

eller bedrivs verksamhet. 

4 Former för markanvisning och genomförande 

4.1 Allmänt 

Anbud skickas via e-post till per-ola.mattsson@karlshamn.se eller brevledes till: 

Karlshamns kommun  

Att: Per-Ola Mattsson  

Kommunledningsförvaltningen  

374 81 Karlshamn 

Markanvisningsanbuden ska innehålla följande: 

 Offererat pris 

 Kort skriftlig beskrivning över intressentens vision för området. 

 Följande uppgifter om intressenten ska vara med. 

 Intressentens namn och organisationsnummer. 

 Namn på intressentens kontaktperson, med telefonnummer och 

e-postadress. 

 Handling som styrker att kontaktpersonen företräder intressenten. 

 Referensobjekt från intressentens verksamhet. 

mailto:per-ola.mattsson@karlshamn.se


När anbud inkommit tar stiftelsen kontakt med anbudslämnaren för vidare diskussion. 

4.2 Kontaktperson 

Frågor om markanvisningen ställs till stiftelsens ordförande Per-Ola Mattsson, 

per-ola.mattsson@karlshamn.se 

4.3 Bedömning av bud och kriterier  

Vid inkomna bud avser stiftelsen att göra en bedömning av anbudsgivaren. Denna baseras 

på följande kriterier: 

 Förmåga att genomföra projektet. 

 Vision för området. 

 Erbjudet pris. 

4.4 Avtal 

När bedömningen av inkomna bud är klar och styrelsen fattat beslut tecknas köpekontrakt. 

4.5 Genomförande 

Köparen genomför och bekostar eventuella förändringar av områdesbestämmelser och 

planer. Köparen genomför och bekostar även samtliga undersökningar och eventuell 

sanering inom området.  

4.6 Allmänna villkor för försäljning av fastigheten 

 Samtlig projektering bekostas av köparen.  

 Nerlagda kostnader på detaljplanearbete ersätts ej om köparen inte vill eller kan 

fortsätta arbetet. 

 Fastigheten får inte under de tio första åren överlåtas på annan utan stiftelsens 

skriftliga medgivande. 

4.7 Prospekt och andra handlingar 

Prospektet utgörs av denna handling. 


