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1 Allmänt 
 

Karlshamns kommun erbjuder markanvisning för att hitta en eller flera aktörer som är 

intresserade av att utveckla ett område för verksamheter. Totalt avser markanvisningen ett 

markområde om ca 36 hektar.  
I markanvisningen vänder sig Karlshamns kommun till intressenter med dokumenterad 

erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt. De intressenter som inkommer med 

anbud ska ha organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet på ett 

professionellt vis.  

Beslut om vem som får teckna markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal 

fattas av kommunstyrelsen. 

 

1.2  Bakgrund 
I Karlshamns kommuns överstiksplan, som antogs i maj 2015, ingår det aktuella området i 

utvecklingsområde ”B6. Duveryd”. Översiktsplanen beskriver sammanfattat att Duveryd  

”. . . är ett funktionsblandat område, men har till stora delar utvecklats för verksamheter. 

Närheten till stadens infarter, hamnen och kommunikationer gör Duveryd eftertraktat för 

många företag. Här finns bland annat småindustri, lokal service och hantverkare . . .”  

Inom området ska befintliga bostäder och värdefull natur beaktas vid placering av 

bebyggelse och vägar. 

Se vidare i Karlshamn 2030 på kommunens hemsida, www.karlshamn.se/bo-trafik-och-

miljo/oversiktsplanering/oversiktsplan-2030/.  

 

1.3 Kommunens målsättning 
Kommunens målsättning är att hitta en eller flera exploatörer som vill detaljplanelägga 

området för verksamheter, antingen för att exploatera området och sälja 

verksamhetstomter eller för verksamhet i egen regi. Se vidare om detaljplanearbete i bilaga 

”Planeringsförutsättningar, del av Duveryd 5:1 m fl”. 

 

1.4 Prospekt 
Detta prospekt utgör intresseförfrågan för markanvisning rörande exploatering för 

verksamhetsändamål. Karlshamns kommun har förvärvat markområdet.   

Prospektet utgörs av denna handling samt övriga handlingar som publiceras på Karlshamns 

kommuns hemsida.  

http://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/oversiktsplanering/oversiktsplan-2030/
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Den exploatör som inkommer med intresse och väljs av Karlshamns kommun kommer att 

ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal och delta i detaljplaneprocessen för att senare 

teckna marköverlåtelseavtal med Karlshamns kommun för att genomföra exploateringen. 

 

2 Tidplan 
 

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

markanvisningen när rätt exploatör har hittats. 

 

3  Förutsättningar 
 

3.1 Exploateringsområdet, läge och avgränsningar 
Markområdet som är avsett för ny exploatering framgår av kartan nedan. 

 Området är ca 36 ha.  

 Området ska detaljplaneras och bebyggas för verksamheter. 

 Området ska inte konkurrera med centrumnära affärsverksamhet. 

 

Karlshamns kommun har nyligen 

förvärvat området. Området ligger 

vid västra infarten till Karlshamn vid 

trafikplats väst. Området begränsas 

i öster av väg 29 och i områdets 

södra del passerar väg E 22. 

Områdets läge erbjuder möjlighet 

att skapa attraktiva verksamheter. 

 

 

 

 

3.2 Mark, vegetation 
Området utgörs idag av jordbruksmark och skogsmark. Områdets attraktiva läge intill väg 

E:22 erbjuder ett förstklassigt läge för verksamheter.  

 



3.3 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningen för exploateringsfastigheten är ännu inte genomförd. Denna kommer 

att genomföras i samband med att marköverlåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 

exploatören. All fastighetsbildning bekostas av exploatören. 

 

4 Former för markanvisning och genomförande 
 

4.1 Allmänt 
Anbud skickas via mejl till michael.martensson@karlshamn.se eller brevledes till: 

Karlshamns kommun  

Att: Michael Mårtensson  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

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-

post adress. 

 Handling som styrker att kontaktpersonen företräder intressenten. 

 Referensobjekt från intressentens verksamhet. 

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

 

4.2 Kommunens kontaktperson 
Frågor om markanvisningen ställs till mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson, 

michael.martensson@karlshamn.se. 

 

4.3 Bedömning av bud och kriterier  
Vid inkommet bud avser kommunen att göra en bedömning av anbudsgivaren. 

Bedömningen baseras på följande kriterier: 

 Exploatörens förmåga att genomföra projektet. 

 Exploatörens vision för området. 

 Exploatörens erbjudna pris. 

mailto:michael.martensson@karlshamn.se
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4.4 Avtal 
När utvärderingen är klar tecknas markanvisningsavtal. Köpekontrakt tecknas när beslutetr 

att anta detaljplanen vunnit laga kraft och köpebrev tecknas med kommunen när 

fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. 

 

4.5 Genomförande 
Exploatören genomför och bekostar utbyggnaden av allmän plats inom det blivande 

detaljplaneområdet. Exploatören genomför och bekostar även samtliga undersökningar och 

eventuell sanering inom området. Avsikten är att inom planområdet ska den allmänna 

platsen ha enskilt huvudmannaskap. Dialog kring kostnadsfördelning mellan kommunen och 

exploatören beträffande genomförande av kommunens kringliggande exploaterings 

kostnader för infrastruktur kommer att ske.  

 

4.6 Allmänna villkor för markanvisning inom området 

 Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att exploatören 

inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sett som avsågs i 

markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte intressenten rätt till ersättning. 

 Samtlig projektering bekostas av exploatören.  

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

fortsätta arbetet eller om kommunen återtar markanvisningen. 

 Markanvisning får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 

 

4.7 Prospekt och andra handlingar 
Prospektet med tillhörande handlingar kan hämtas på kommunens hemsida under rubriken 

”Markanvisning Duveryd”. Prospektet utgörs av denna handling samt bilagor. 


