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1 Allmänt 
 

1.1 Inbjudan till markanvisningstävling 
 

Karlshamns kommun inbjuder till markanvisningstävling för att hitta aktörer som är intresserade 

av att uppföra bostäder vid Mieån i centrala Karlshamn. Totalt avser markanvisningstävlingen ett 
markområde om ca 5 500 m2 med upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Det står fritt för 

exploatören att bestämma om vilken av upplåtelseformerna som är att föredra. 

 
Vinnaren av anbudstävlingen kommer att få vara med under detaljplaneprocessen för att senare 

bebygga området. 

 
Markanvisningstävlingen vänder sig till intressenter med dokumenterad erfarenhet och förmåga att 

genomföra liknande projekt. De intressenter som inkommer med tävlingsbidrag ska ha 

organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet på ett professionellt vis. 

 
Tävlingsbidragen ska baseras på detta prospekt med tillhörande bilagor. En jurygrupp kommer att 

utvärdera inkomna tävlingsbidrag och föreslå en vinnare. Beslut om vem som får teckna 

markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal fattas av kommunfullmäktige. 

 

 Tävlingsbidragen ska vara kommunen tillhanda senast: 2019-09-01. 

 

1.2 Kommunal markanvisning, avtal och lagstiftning 
 

Överlåtelse av kommunal mark förgås av ett markanvisningsförfarande, vilket för markområdet 

sker genom en markanvisningstävling enligt detta prospekt. 
 

Den 1 januari 2015 antogs Lag (SFS 2014:899) om kommunala markanvisningar. I denna lag 

definieras begreppet markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggelse. 

 
Karlshamns kommun har tagit fram riktlinjer för markanvisningar, se kommunens hemsida 

www.karlshamn.se/?s=markanvisning 

 

1.3 Om Karlshamn 
 

Karlshamn erbjuder ett rikt liv för alla. Karlshamn med sina drygt 32 000 invånare är ett öppet, tryggt 

och tillåtande samhälle som väcker nyfikenhet och framtidstro. Stadskärnan präglas av en livlig 
torghandel, småbutiker och vackra innergårdar. Karlshamn är världskänd för fiske-, jakt- och 

naturupplevelser. Här finns unika boendemiljöer för varje livsstil och behov, i staden, skogen eller vid 

havet.  

 
 

 

 
 

 

http://www.karlshamn.se/?s=markanvisning
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1.4 Bakgrund 
 

I Karlshamns kommuns överstiksplan, som 

antogs i maj 2015, ingår det aktuella området i 
utvecklingsområde ”A16. Å-rummet”. I Å-

rummet föreslås att detaljplanearbete inleds 

för att pröva möjligheterna att bygga bostäder 
öster om Mieån, på parkeringsytorna mellan 

Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan. 

Längs Mieån finns en vilja från kommunen att 

skapa en arena för multikulturella upplevelser 
och aktiviteter med promenadstråk, parker, 

bostäder, handel och olika verksamheter.  

 
I en förstudie till översiktsplanen föreslås en 

grön sida väster om Mieån och en urban sida 

öster om ån med en vision om att skapa ett 
pärlband av platser längs ån som gör att 

avstånden upplevs som kortare än de gör idag.  

 

 

1.5 Prospekt 
 

Detta prospekt utgör intresseförfrågan för markanvisning rörande exploatering för bostäder inom 

markerat markområde. Karlshamns kommun är ägare till markområdet. 
 

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

kommuns hemsida. 
 

Den byggherre som inkommer med det vinnande markanvisningsförslaget kommer att ges 

möjlighet att teckna markanvisningsavtal och delta i detaljplaneprocessen för att senare teckna 
marköverlåtelseavtal med Karlshamns kommun för att genomföra bebyggelsen 

 

2 Tidplan 
 

Följande tider gäller för markanvisningen: 

 Utställning av markanvisningsprospekt  1 juni 

 Sista inlämningsdag    1 september 

 Utvärdering av inkomna bidrag                                                  2-10 september 

 Markanvisningsavtals undertecknande av vald exploatör  november 

 Beslut av kommunstyrelsen    november 
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3 Förutsättningar 
 

3.1 Ny bebyggelse som planeras 
 
Markområdet som är avsett för ny bebyggelse framgår av bifogad karta, bilaga 1. 

 

 Markanvisningsområdet är ca 5 500 m2. Det lämnas fritt för anbudsgivaren att 

föreslå exploateringsgrad och höjd på byggnaderna. 

 Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 

 Kommunen lägger inte någon värdering i om det byggs hyresrätter eller 

bostadsrätter. 
 

3.2 Läge och avgränsningar 
 
Markanvisningsområdet framgår av karta 2. 

Karlshamnskommun är markägare.  

 

Markanvisningsområdet ligger i västra delen av 
Karlshamns innerstad, endast ett stenkast från 

stadens centrum. Området begränsas i väster av 

Mieån och i öster av Ågatan, i söder av Södra 
Fogdelyckegatan och i norr av befintlig 

bebyggelse. 

 

Områdets läge erbjuder möjlighet att skapa 
attraktiva boendemiljöer med allt vad staden har 

att erbjuda, precis utanför dörren..  

 

3.3 Mark, vegetation, och 

rekreation 
 
Området utgörs idag av parkeringsytor och 

promenadstråk längs med mieån. Områdets 

attraktiva läge intill vattnet erbjuder en exklusiv 
boendemiljö som är svår att hitta på annan plats. 

 

Promenadstråk och till viss del grönytor ska bevaras inom området. 

 

3.4 Detaljplan 
 

Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer att erbjudas möjligheten att gemensamt med 

Karlshamns kommun ta fram en ny detaljplan för området. Anbudsvinnaren använder egen 
planarkitekt som tillsammans med Karlshamnskommun driver detaljplanearbetet. 

 

Karta 2 
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3.5 Gator och trafik 

 
Markanvisningsområdet kommer att nås via Ågatan.   

 

3.6 Parkering för bil och cykel 
 

Bil- och cykelparkering för de boende ska anordnas inom blivande fastigheten på kvartersmark. 

Parkeringslösningar ska finnas med i det inlämnade förslaget. Det ska finnas 10 bilplatser per 
1000 kvadratmeter våningsyta. 

 

3.7 Tekniska förutsättningar 
 

3.7.1 Geoteknisk utredning 

 

Anbudsvinnaren ansvarar för och bekostar att erforderliga utredningar blir genomförda. 

 

3.7.2 Arkeologi 

 

Anbudsvinnaren ansvarar för och bekostar att erforderliga utredningar blir genomförda. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetena avslutas och Länsstyrelsen underrättas.  
 

3.7.3 Vatten, avlopp och dagvatten 

 

Kommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Området ligger inom befintligt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 

Dagvatten ska tas om hand och renas. Dagvattenhanteringen ska vara dimensionerad för att rena 

det dagvatten som kommer till området från Ågatan mellan Vinkelgatan och södra 
Fogdelyckegatan och upp till Drottninggatan. Dagvattenhanteringen ska utformas så att minst alla 

regn upp till 15 mm fördröjs i 12 timmar. Dagvattenhanteringen ska vara anpassad för ändamålet 

och vara estetiskt tilltalande. Exempel på dagvattenanläggningar som är lämpliga är raingarden, 

svackdiken, damm, översilningsytor, dräneringsstråk eller skärmbasaänger.  

 

3.7.4 El 

 

Det finns ledningar igenom det tilltänkta exploateringsområdet i form av låg-, högspänning och 
gatuljus som eventuellt behöver flyttas vid en bebyggelse. 
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3.7.5 Tele/opto 

. 

Det finns ledningar igenom det tilltänkta exploateringsområdet i form av fiberkanalisation som 

eventuellt behöver flyttas vid en bebyggelse. 

 

3.8 Avgifter och taxor 
 
Markanvisningsvinnaren ansöker om och bekostar anslutningsavgifter för VA, el, fjärrvärme, opto 

och övrig teknisk försörjning. Även kostnader för bygglov, fastighetsbildning, inteckning samt 

övriga tillstånd bekostas av exploatören. För information rörande taxor för teknisk försörjning 

kontakta Karlshamns Energi. 
 

3.9 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. 

 

3.10 Övrigt 
 

Kostnader för eventuella fyllnader, schakter, förstärkningar m.m. betalas av exploatören. 

 

4 Former för markanvisning, avtal och genomförande 
 

4.1 Kommunens kontaktperson 
 

Frågor om markanvisningstävlingen ställs med e-post till mark- och exploateringsingenjör 
Michael Mårtensson, michael.martensson@karlshamn.se, fram till och med slutdatum för 

tävlingen.  

 
Vid förfrågan ska namn och telefonnummer uppges. Dessutom ska ”Markanvisning Karlshamn 

2:1” anges i e-post meddelandets ämnesfält. Frågor som kan påverka markanvisningen kommer att 

tillgängliggöras på den angivna webbplatsen, dock utan att avslöja vem som frågat. 

 

4.2 Markanvisningens form och innehåll 
 

4.2.1 Allmänt 

 

Markanvisningsanbuden ska vara inkomna till Karlshamnskommun senast 2019-09-01 klockan 

13:00 till nedanstående adress: 

 

Karlshamns kommun 
Att: Michael Mårtensson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

374 81 Karlshamn 
 

Markanvisningsanbuden ska lämnas som fysiska pappershandlingar och som digitala handlingar i 

pdf-formt och ska innehålla följande dokument som märks med förslagsställarens valda 

temanamn: 
 

 En beskrivning över antalet bostäder och byggrätt samt offererat pris. 
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 En beskrivning över hur bedömningskriterierna är med i förslaget. 

 Följande uppgifter om intressenten ska vara med: 
a. Intressentens namn och organisationsnummer. 

b. Registreringsbevis på intressenten, högs tre månader gammalt. 

c. Namn på intressentens kontaktperson, med telefonnummer och 

e-post adress 
Handling som styrker att kontaktpersonen företräder 

intressenten. 

d. Förteckning avseende allt material som bifogas till 
markanvisningsanbudet. 

e. Referensprojekt från sökandens verksamhet på tidigare projekt i 

samma skala. 
 

 

 

4.3 Språk 
 

Avtal och handlingar ska vara på svenska. 

 

4.4 Bedömning av markanvisningsanbuden 
 

4.4.1 Bedömningsgrupp 

 

Karlshamns kommuns bedömningsgrupp föreslår efter studerande av de inlämnade anbuden en 
vinnare. Beslut av vinnare fattas sedan av kommunstyrelsen. 

 

Karlshamns kommun har exklusivt tolkningsföreträde avseende alla inlämnade handlingar, 

material och uppgifter. 
 

4.4.2 Bedömning av byggherren 

 

Markanvisningsanbuden kommer att bedömas utifrån hur väl byggherren bedöms vara en fullgod 
samarbetspartner med utgångspunkt i ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att 

fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt. Om en byggherre har bolag som befinner sig på 

obestånd, ej är vederbörligt registrerat eller i konkurs accepteras inte markanvisningsanbudet. 

 

4.4.3 Bedömning av markpris 

 

Markpris ska anges exklusive anslutningsavgifter. Om anbudet innehåller särskilda villkor för 

markens bebyggande kan anbudet komma att sorteras bort. 
 

För det fall att flera anbud bedöms vara likvärdiga vad gäller övriga kriterier kommer markpriset 

att vara det som avgör vilken anbudsgivare som vinner tävlingen. 

 
Karlshamns kommun förbehåller sig fri prövningsrätt avseende de inkomna anbuden. 
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4.4.4 Bedömning av utemiljö  

 

Enligt kommunens översiktsplan bör Mieån göras närvarande i staden, och längs med Mieån ska 

man kunna promenera från Korpadalen till Vägga. Det aktuella området ska gestaltas som ett 
tydligt stadsrum med stark kontakt med vattnet.  

 

För att skapa attraktiva miljöer för boende och rekreation är det viktigt att ta hänsyn till kvalitet, 
hållbarhet och tillgänglighet vid gestaltningen av utemiljön. Sociala, ekologiska och ekonomiska 

dimensioner ska beaktas i projektet, och kommunen önskar få byggherrarnas idéer kring detta i ett 

inledande skede. 
 

Området närmast Mieån ska vara tillgängligt för allmänheten. Det ska utformas med trygghet och 

tillgänglighet i fokus. Utemiljön ska ha en stadsmässig karaktär med till exempel hårdgjorda 

gångytor, sittytor, belysning, uppstammade träd och låga buskage. Mångfald i växtmaterialet är 
önskvärt.  

 

Övriga ytor kring byggnaderna/innergårdar ska även de ha en stadsmässig karaktär. Det är viktigt 
att få in grönska, så som träd, buskar och perenner. Dagvattenhanteringen kan med fördel ingå i 

gestaltningen av utemiljön, med till exempel öppna dagvattenlösningar, rain gardens eller gröna 

tak. 

 

4.5 Bedömning av arkitektonisk kvalitet 
 

Området bör utformas på ett sådant sätt att ny bebyggelse smälter in i befintlig kulturmiljö, hänsyn 
ska tas till hur ny bebyggelse passar in vid Mieån. Siktlinjen från Norra Fogdelyckegatan ner mot 

Mieån bör bevaras. Det är viktigt att den nya bebyggelsestrukturen inordnas i rutnätsstadens 

mönster som naturlig förlängning av staden. Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse vad avser 

skuggbildning. 
 

4.6 Avtal 
 

När utvärderingen är klar kommer den vinnande anbudsställaren att kontaktas för tecknande av 
markanvisningsavtal.  

 

Köpebrev tecknas med kommunen när fastighetsbildningen har vunnit lagakraft och exploatören 
efter projektering och bygglovsansökan visar att bebyggelsen uppfyller de krav som finns i 

marköverlåtelse avtalet samt detaljplan. 

 

4.7 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. 

 
Karlshamns kommun vill se ett snabbt genomförande av blivande detaljplan därför ska byggstart 

ske senast ett år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Byggnationen ska vara färdigställd 

senast två år efter byggstart. 
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4.8 Allmänna villkor för markanvisning inom området 
 

 Markanvisningen är tidsbegränsad till 12 månader efter det att detaljplanen har vunnit laga 

kraft. Har inte exploatören påbörjat bebyggelsen då och det beror på exploatören har 
kommunen rätt att anvisa området till annan intressent. Kommunen har även rätt att återta 

markanvisningen om det är uppenbart att förslagsställaren inte avser eller förmår att 

genomföra projektet på det sett som avsågs i markanvisningen. Återtagen markanvisning 
ger inte förslagsställaren rätt till ersättning. 

 Samtlig projektering bekostas av förslagsställaren 

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

fortsätta arbetet eller om kommunen återtar markanvisningen. 

 Markanvisning får ej överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.  

 

4.9 Prospekt och andra handlingar 
 

Prospektet med tillhörande handlingar kan hämtas på kommunens hemsida under rubriken 

”Markanvisning Karlshamn 2:1. Prospektet utgörs av denna handling med följande bilagor: 

 Kartbilagor 

 Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
 

 
 

 


