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M A R K A N V I S N I N G S A V T A L 
 

Mölndal Fastighet XX 

 

KONCEPT 

 

 

Detta utkast är en bilaga (X) till markanvisningsprospekt för Kv. 19 och 20 norr och 20 

söder i Pedagogen Park. Syftet med detta utkast är att informera om de huvudsakliga 

villkor som kommer att gälla för kommande markanvisningsavtal samt efterföljande 

överlåtelseavtal. Då detta markanvisningsavtal är ett utkast förbehåller sig Mölndals 

stad rätten att genomföra de ändringar och tillägg som bedöms som lämpliga och 

skäliga. Exploatören är ej berättigad till någon form av ersättning eller reduktion av 

offererat markpris till följd av detta. 

 

Parter:  

  

a) Mölndals stad (212000-1363), nedan kallad Staden 

  

b) NN AB, (xxxxxx-xxxx), nedan kallat Exploatören 

 

 Staden och Exploatören kallas gemensamt nedan Parterna  

 

1. BAKGRUND 

  

1.1 I samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter AB har Staden tagit fram en 

detaljplan för ”Stadsdelen Pedagogen Park”. Detaljplanen vann laga kraft 2020-

03-16. 
 

1.2 Staden har 2020-10-16 bjudit in till markanvisningstävling för 

bostadsbebyggelse, radhus samt flerbostadshus inom kvarteren 19, 20 norr och 

20 söder i sydöstra delen av Pedagogen Park.  

 

1.3 Med utgångspunkt i Stadens markanvisningsprospekt och presenterade 

förutsättningar har Exploatörer fått möjlighet att lämna in anbud till Staden. 

Anbuden skulle redovisa Exploatörens ambitionsnivå, projektidé samt hållbarhet 

och innovation. Staden har utsett vinnare för respektive kvarter utifrån den 

sammanvägda bedömningen av anbuden i relation till prospektets kriterier och 

krav. 

 

1.4 Exploatören har utsetts till vinnare inom marktilldelningsområde, 

Marktilldelningsområdet XX med sitt förslag, se bilaga X till 

markanvisningsavtalet.   

 

2. Markanvisning och avtal 

 

2.1 Detta avtal innebär ensamrätt för Exploatören att under 12 månader, på givna 

villkor få förhandla med Staden om förutsättningarna för marköverlåtelse och 

genomförande av bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom det 

marktilldelningsområde Staden äger.  
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2.2 Det marktilldelningsområde inom vilket Exploatören ska utveckla sitt projekt, 

Projektet är ungefärligt markerat med röd linje på bilaga A, Projektområdet.  
 (Om ytterligare fastighetsbildning behövs) 
 Inför överlåtelseavtal kommer detta område att styckas av. Exploatören är 

medveten om att mindre justeringar av marktilldelningsområdet kan ske inom 

ramen för förrättningen.   

 

2.3 Exploatören har tagit del av Stadens gällande styrdokument; 

Markanvisningspolicy, taxa för bygglov, parkeringspolicy samt övriga relevanta 

dokument.  

 

3.  Bifogade handlingar 

 

 Till avtalet bifogas följande handlingar: 

 

 Bilaga X: Plankarta (lagakrafthandling) för ”Stadsdelen Pedagogen Park” 

 Bilaga X: Karta över det marktilldelningsområde som markanvisas till 

Exploatören (markerat i rött) 

 Bilaga X: Exploatörens tävlingsanbud 

 Bilaga []: (Eventuellt övrigt relevant underlag, såsom projekteringshandlingar) 

 

4.  Förutsättningar för markanvisning 

  

4.1 Exploatören har tagit del av gällande detaljplan samt markanvisningsprospektet 

med tillhörande bilagor, vilket utgör förutsättning för detta markanvisningsavtal. 

Exploatören ska bebygga marktilldelningsområdet i enlighet med de 

förutsättningar som presenterats i samband med tävlingen, i detta avtal, samt 

som kan tillkomma inom ramen för pågående projektering och kommande 

utbyggnad av allmän plats. Staden förbehåller sig rätten att bygga ut allmän plats 

innan tillträde till marktilldelningsområdet ges.  

 

4.2 Projektet ska genomföras i enlighet med bifogat tävlingsbidrag, bilaga X. Kan 

Exploatören inte fullfölja sina åtaganden har Staden rätt att häva detta Avtal, 

behålla markanvisningsavgift och tilldela marktilldelningsområdet till annan.  
 

(Utfästelser beskrivs) 
 

4.3 Exploatören har i sitt anbud åtagit sig att…. 

 

5. Markanvisningsavgift 

 

5.1 30 dagar efter detta avtals undertecknande ska Exploatören erlägga en 

markanvisningsavgift på 15 % av kommande köpeskilling, XX (XX) KRONOR. 

Markanvisningsavgiften ska avräknas köpeskillingen när köpet fullbordas.  

 

5.2 Inbetalning sker till Stadens bankgirokonto nummer 991-2858 där detta 

avtalsnummer ska anges. 

 

6. Villkor för överlåtelseavtal 

  

6.1 När Exploatören visat att de kan och ämnar uppfylla sina åtaganden åtföljs detta 

Avtal med ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse, 
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ersättningar samt övriga villkor som ska gälla för genomförandet inom 

marktilldelningsområdet.  

 

6.2 Innan överlåtelseavtal tecknas ska Exploatören ha tagit fram och skriftligen fått 

godkända av Staden genom mark- och exploateringsenheten följande: 

 

• Ritningar och genomarbetade, färglagda illustrationshandlingar som i 

detalj visar hur Exploatören avser uppfylla det anbud man lämnat, med 

avseende på struktur och gestaltning  

• Detaljerad beskrivning som redovisar hur Exploatören avser uppfylla 

eventuella utfästelser som ej kan utläsas i ritningar och illustrationer, 

t.ex. energinivåer, byggteknik eller dylikt 

• Godkänt bygglov eller tillräckligt långtgångna av staden godkända 

bygglovshandlingar 

 

6.3 Om överlåtelseavtal inte tecknats senast XXX [12 månader efter tecknat 

markanvisningsavtal] har Staden rätt att återta markanvisningen och behålla hela 

den erlagda markanvisningsavgiften. Om parterna skriftligen är överens kan 

tidpunkten när överlåtelseavtalet ska vara upprättat och undertecknat av båda 

parter flyttas fram. Staden har också rätt att återta markanvisningen tidigare om 

det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i 

den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, om Exploatören inte 

längre är beredd att betala i prospektet angivet markpris, eller om Staden och 

Exploatören inte kan komma överens om övriga villkor för en marköverlåtelse. 

För vidare information om avbruten markanvisning, se pkt 8.  

 

7. Överlåtelseavtalets huvudsakliga innehåll 

 Under denna rubrik följer de huvudsakliga förutsättningarna och krav som 

kommer ingå i kommande överlåtelseavtal.  

 

7.1 Köpeskilling och tillträde 

 

 Exploatören ska i samband med tillträde erlägga slutbetalning enligt fastställd 

köpeskilling. Markanvisningsavgift ska tillgodoräknas som del av betalning av 

köpeskillingen. Om Exploatören inte betalar köpeskillingen i rätt tid har Staden 

rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av betalningen. Ska betalningen 

fullgöras är Exploatören skyldigt att betala dröjsmålsränta enligt lag, för tiden 

från Tillträdesdagen till dess betalning sker. Tillträde sker när slutlig ersättning 

erlagts och allmän plats finns utbyggt till Marktilldelningsområdet.  

 

7.2 Marktilldelningsområdets skick 

  

Marktilldelningsområdet överlåts i befintligt skick. Exploatören godtar 

Marktilldelningsområdet i det skick den befinner sig vid tillträdesdagen. Den av 

parterna överenskomna köpeskillingen har bestämts med hänsyn taget till 

innehållet i och betydelsen av stycket nedan. 

  

Staden friskriver sig från allt ansvar för samtliga eventuella fel och/eller brister 

i Marktilldelningsområdet, såvitt det avser dess fysiska och rättsliga egenskaper 

som fastighetsägarens möjlighet att råda över Marktilldelningsområdet. 

Köparen avstår från alla anspråk mot Staden på grund av fel eller brister i 

Marktilldelningsområdet. 
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Exploatören kommer inför tecknande av överlåtelseavtal vid förfrågan att 

erbjudas möjlighet att ta del av de undersökningar som genomförts i 

detaljplanearbetet samt i samband med byggnation av allmän plats. Exploatören 

är medveten om att de utredningar som gjorts av Staden är översiktliga. 

Exploatören rekommenderas därför att göra egna analyser av 

grundläggningsförutsättningar och marktilldelningsområdet i övrigt inför 

byggnation. 

 

7.3 Servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter, nyttjanderätter och 

övriga avtal 

 

 Avtal om parkeringsköp har tecknats parallellt med överlåtelseavtal. 

 

 Ytterligare kända servitut, ledningsrätter eller nyttjanderätter inom 

Marktilldelningsområdet finns inte utöver vad som framgår av 

fastighetsregistret.  

 

7.4 Lantmäteriförrättning 

 

Staden står för Lantmäteriets förrättningskostnader för de avstyckningar som 

görs/gjorts för att bilda Marktilldelningsområdet/fastigheterna. 

 

 Vid ytterligare fastighetsbildning står Exploatörenen för kostnaderna. Övrig 

fastighetsbildning såsom servitutsbildning, upprättande av 

gemensamhetsanläggningar med mera, ska bekostas av Exploatören. 

  

7.5 Markföroreningar 

 

 En översiktlig miljöteknisk undersökning är gjord för hela Exploaterings-

området. Markföroreningar bedöms inte utgöra några risker för människor och 

miljön vid den planerade markanvändningen. I samband med byggnation kan 

ytterligare undersökningar behövas.  

 

 Exploatören ansvarar, på egen bekostnad, för all hantering och 

omhändertagande av förorenad mark inom kvartersmark med undantag av vad 

som framgår nedan. 

 

För den mark som överlåtits till Exploatören ska Exploatören ansvara för all 

hantering och omhändertagande av förorenad mark. Om det är uppenbart att 

föroreningen tillkommit före Exploatörens tillträde av marken, enligt detta avtal, 

svarar Staden för merkostnaden av den marksanering och eventuell annat 

avhjälpande som tillsynsmyndighet beslutar om, som överstiger 200 000 kronor. 

Merkostnaden motsvarar den kostnad som Exploatören drabbas av utöver den 

hantering av schaktmassor med halter som underskrider riktvärdena för KM och 

som ändå krävs för parkeringsanläggningens genomförande. Stadens ansvar 

begränsas till att omfatta åtgärder av en omfattning som krävs enligt beslut från 

tillsynsmyndighet. 

 

För den händelse förorenade massor påträffas vars hantering helt eller delvis 

ska bekostas av Staden ska Exploatören snarast informera 



Stadsdelen Pedagogen Park    Avtal xx-2021 
 

    5/12 

 

  Sign 

stadsbyggnadsförvaltningen och därefter erhålla skriftligt godkännande innan 

eventuella saneringsåtgärder vidtas. 

 

7.6 Arkeologi 

 

 En arkeologisk utredning är genomförd för Exploateringsområdet. Inga tidigare 

okända fornlämningar finns inom området. Ytterligare utredningar bedöms inte 

behövas. 

 

7.7 Geoteknik 

 Exploatören ska själv svara för grundundersökningar i sådan omfattning att det 

kan konstateras att marken är lämplig för planerad bebyggelse samt för de 

grundförstärkningsåtgärder som erfordras för byggnationen inom 

Marktilldelningsområdet. 

 

Exploatören äger rätt att på egen risk, innan Tillträdesdagen, utföra sådana 

grundundersökningar, så snart Parterna undertecknat detta avtal. Om avtalet 

inte blir giltigt ska Exploatören i möjligaste mån återställa marken till 

ursprungligt skick. 

 

7.8 Allmän plats 

 

 Staden är huvudman för allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Staden är 

därmed ansvarig för utförande samt drift och underhåll av dessa anläggningar. 

Exploatören ska vid projektering av eget projekt och byggnation förhålla sig till 

de höjder och övriga projekteringsförutsättningar som Staden tagit fram, såsom 

placering av brunnar, lyktstolpar och servisanslutningar. 

 

Exploatören har beretts möjlighet att ta del av erforderligt 

projekteringsmaterial för Stadens allmänna anläggningar. Det ska i 

Exploatörens bygghandlingar tydligt framgå att hänsyn och anpassning skett till 

Stadens projektering och befintliga anläggningar inom allmän plats. Detta avser 

både byggnader och markanläggningar. 

 

Exploatören svarar för samtliga åtgärder och kostnader om senare ombyggnad 

av allmänplatsmark eller kvartersmark behöver genomföras på grund av felaktig 

projektering eller utbyggnad inom kvartersmarken. 

 

7.9 Exploatörens projekt inom kvartersmark och koppling till allmän plats 

 

 Bolagen svarar för alla kostnader som hör till utvecklingen, drift och underhåll 

av kvartersmarken inom Projektområdet. Vidare svarar Bolagen för de 

kostnader som hör samman med kopplingen av byggnationen inom kvartersmark 

till allmän plats. 

 

7.10 Gestaltning och tävlingsutfästelser 

 

 Exploatören är medveten om och har att följa de krav som ställs på byggnaders 

utformning och exteriör i detaljplanens bestämmelser samt överlåtelseavtalet. 
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Exploatören har erbjudits markanvisning med bakgrund i att man tagit fram ett 

bebyggelseförslag med hög gestaltningsambition. Det är av stor vikt för Staden 

att anläggningar och bebyggelse håller hög arkitektonisk kvalitet. 

 

Exploatören har vidare åtagit sig andra utfästelser/kriterier som varit 

poänggrundande för marktilldelningen av markanvisningsområde X. En 

sammanställning av dessa, samt hur de ska genomföras och dokumenteras finns 

i bilaga X [tas fram inför överlåtelseavtal] För att säkerställa att 

utfästelserna/kriterierna uppfylls ska Exploatören lämna in en 

slutdokumentation för hur dessa är utförda.  

 

Exploatören har under projekteringen vidareutvecklat sitt förslag. Staden har 

godkänt det reviderade gestaltningsförslag som redovisas i illustrationer i 

Bilaga X [tas fram inför överlåtelseavtal] i samt i bygglovshandling i Bilaga X 

[tas fram inför överlåtelseavtal] 

 

Om Exploatören önskar avvika från i överlåtelseavtal redovisat 

bebyggelseförslag på sådant sätt [att man frångår tävlingskriterier], ska 

Exploatören ånyo inhämta skriftligt godkännande från Staden (avdelningen för 

mark och exploatering) innan förändring vidtas. Detta gäller oavsett om 

förändringen är bygglovspliktig eller ej, och oavsett om det sker inför eller 

under byggnation. 

 

I händelse av att Exploatören frångår ovanstående och inte skyndsamt genomför 

rättelse ska Exploatören på anfordran av Staden erlägga vite i enlighet med 

punkt 7.20.  

 

7.11 Byggnadsskyldighet 

 

 Inom marktilldelningsområdet ska Exploatören uppföra [beskriv Exploatörens 

projekt/åtaganden] 

 

Byggnationen ska ske i enlighet med gällande detaljplan och godkända 

bygglovshandlingar [hänvisning görs till bilagor i överlåtelseavtalet], i enlighet 

med punkt 7.10 samt övriga förutsättningar som anges i överlåtelseavtalet. 

 

Exploatören ska senast inom 12 månader från tillträdesdagen ha påbörjat 

byggnation av XX. Med påbörjad byggnation avses erhållet startbesked och 

färdigställd grundläggning.  

 

Bostadsbebyggelsen med tillhörande anläggningar ska vara färdigställda senast 

24 månader efter tillträdesdagen. Med färdigställda innebär att Exploatören ska 

ha erhållit slutbesked för samtliga huskroppar samt tillhörande 

komplementbyggnader i enlighet med den gestaltning och utformning som 

överenskommits i punkt 7:10. 

 

Om ovanstående åtagande ej uppfylls ska Exploatören erbjuda Staden att köpa 

tillbaka marktilldelningsområdet för 90 % av köpeskillingen enligt pkt 7.19.  

 

7.12 Parkering 
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För bilparkering gäller parkeringsköp. Parkeringsanläggningarna byggs ut av 

AR Pedagogen Park Parkering AB och platser hyrs direkt av dem. I syfte att öka 

samutnyttjande kommer samtliga parkeringsanläggningar vara gemensamma. 

Detta gäller både för bostäder och kontor. Avtal om parkeringsköp tecknas 

samtidigt som överlåtelseavtal och vederlag för parkeringsplatserna erläggs en 

månad efter Marktilldelningsområdets tillträde. För mer information kring 

parkeringsköp, se avtal om parkeringsköp - KONCEPT  

 

Vid eventuellt återköp enligt pkt 7.19 återfås ej vederlag för 

parkeringsplatserna.  

  

7.13 Överlåtelse av fastigheter 

 

 Utan Stadens skriftliga medgivande får Exploatören inte överlåta 

marktilldelningsområdet eller del av detta förrän byggnadsskyldigheten i punkt 

7.11 är uppfylld. 

 

7.14 Mark utanför Marktilldelningsområdet 

 

 Stadens mark utanför Marktilldelningsområdet får inte utan särskilt avtal med 

Stadens tekniska förvaltning nyttjas för slänter, utfyllnad eller som upplags- och 

uppställningsplats. 

 

Besiktning av befintliga gator, gc-vägar, ledningar, grönytor m.m. ska påkallas 

hos Stadens tekniska förvaltning före arbetenas igångsättning. Om detta ej 

iakttas ska Exploatören till Staden erlägga ett vitesbelopp på 200 000 kronor. 

 

Skador på mark eller anläggningar utanför Marktilldelningsområdet ska 

ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till följd av Exploatörens 

eller deras entreprenörers verksamhet inom Marktilldelningsområdet. 

Eventuella ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till följd av 

Bolagens arbeten och verksamhet enligt detta avtal ska hanteras av 

Exploatören.  

 

Utan Stadens medgivande äger Exploatören ej rätt att utföra schaktningsarbeten 

eller dylikt utanför Marktilldelningsområdet. Det åligger Exploatören att rensa 

ovan nämnda ytor från lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till 

och från Marktilldelningsområdet. 

 

7.15 Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor, provisorier, mm  

 

Bolagen ansvarar för information till allmänheten i närområdet om sitt 

byggprojekt dels genom att sätta upp informationsskyltar vid byggarbetsplatsen 

där det framgår vem som bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar, dels 

genom informationsblad där information om Projektets genomförande, 

kontaktpersoner, mm framgår. 

 

Etablering på allmän plats eller annan av Staden ägd mark får inte ske, om inte 

avtal avseende etablering och byggplatsinformation är tecknat med Staden och 

erforderligt tillstånd inhämtats. 
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Trafiken på angränsande gator och gångvägar samt till angränsande befintlig 

bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under byggnadstiden. 

Tillfällig omledning av trafik ska godkännas av Stadens tekniska förvaltning. 

Inskränkningar i befintlig standard får göras endast efter tillstånd från Stadens 

tekniska förvaltning. 

 

Eventuella provisorier och ombyggnader, som är nödvändiga för att genomföra 

Bolagens byggnation inom Projektområdet, och återställande av dessa till 

ursprungligt skick, utförs och bekostas av Bolagen. 

 

7.16 Byggtrafik och samordning med närliggande projekt 

 

Under tiden för Exploatörens planerade byggnation av marktilldelningsområdet 

kan flera andra byggprojekt komma att pågå inom närliggande fastigheter. 

Exploatören måste därmed vara beredd att samordna byggtrafik och dylika 

frågor med andra Exploatörer i närområdet för att minimera störningar för 

samtliga parter och för allmänheten. 

 

Exploatören har ej rätt till ersättning från Staden på grund av 

samordningskostnader eller störningar och förseningar som kan uppstå på 

grund av närliggande byggprojekt. Exploatören svarar för samtliga åtgärder 

och kostnader för att kunna angöra marktilldelningsområdet med byggtrafik. 

 

I syfte att skapa en gemensam organisation för hantering av de frågor som berör 

markvibrationer, buller och eventuella skador i anledning av utförda arbeten 

samt förenkla boendes kontaktväg under byggtiden ska samtliga Exploatörer 

som är verksamma inom Pedagogen Park anlita samma konsult, Afry.  

 

7.17 Masshantering 

 

Exploatören ansvarar för och bekostar att marken inom 

marktilldelningsområdet anpassas till angränsande marknivåer vid 

genomförande av projektet, med massor av tillräcklig kvalitet och lämplig 

beskaffenhet. 

 

Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort 

eventuella överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan 

lämplig plats. Staden tillhandahåller ingen tipp för överskottsmassor. 

Exploatören ska vid förfrågan från Staden skriftligen kunna redovisa var massor 

som körs från marktilldelningsområdet deponerats. 

 

7.17 Teknisk försörjning 

 

 Ledningar och anslutningspunkter 

 Exploatören ska ansluta ny bebyggelse till det allmänna ledningsnätet för el, VA 

och fjärrvärme. 

 

Exploatören är medveten om var dessa anslutningspunkter är belägna och 

godkänner deras placering. Exploatörens byggnation inom 

marktilldelningsområdet ska anpassas för att kunna anslutas till dessa 

anslutningspunkter. Eventuella ändringar eller ytterligare anslutningspunkter 

som Exploatören önskar genomföra bekostas till fullo av Exploatören. 
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Dagvattenhantering 

Exploatören är skyldigt att på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för 

avledande av dagvatten från Marktilldelningsområdet, så att granne ej besväras 

av detsamma. 

 

Exploatören ska eftersträva fördröjning av dagvatten, exempelvis med 

genomsläppliga beläggningar och möjlighet för dagvatten från tak och 

asfaltytor att översila grönytor. 

 

7.18 Avgifter 

 

 Anslutnings- och anläggningsavgifter 

Exploatören erinras om skyldigheten att betala anläggningsavgift för vatten- 

och avlopp enligt vid debiteringstillfället gällande taxa för Stadens allmänna 

vatten- och avloppsanläggning. Staden garanterar ej anslutningsmöjlighet för 

sprinklersystem. För eventuell extra sprinklerservice utgår särskild avgift. 

Anslutningsavgifter för el, opto, fjärrvärme, fjärrkyla, tele m.m. betalas av 

Exploatören.  

 

Avgift för bygglov och detaljplan 

Överlåtelseavtalet reglerar inte bygglovavgifter eller planavgift  enligt Mölndals 

stads plan- och bygglovstaxa. Det åligger således Exploatören att ansöka om 

bygglov och erlägga i avgift i enlighet med antagen taxa.  

 

Gatukostnader 

Ingen särskild gatukostnadsersättning tas ut utan ingår i överenskommen 

köpeskilling i överlåtelseavtalet. Genom erläggande av köpeskillingen anses 

därmed på marktilldelningsområdet belöpande gatukostnader enligt 

detaljplanen vara erlagda. 

 

Framtida förbättringsarbeten på gata och annan allmän plats med därtill 

hörande anordningar i anslutning till marktilldelningsområdet regleras enligt 

vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. 

 

Lagfarts- och inteckningskostnader 

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, såsom stämpelskatt mm, 

betalas av Exploatören. 

 

7.19 Återköp 

 

Om Exploatören inte har startat eller färdigställt byggnationen av 

marktilldelningsområdet enligt avtalade tider i byggnadsskyldighet pkt 7.11, ska 

Exploatören erbjuda Staden att köpa tillbaka marktilldelningsområdet för 90 % 

av köpeskillingen (90 % av XX XXX XXX kr = XX XXX XXX kr).  

 

Staden kan medge en förlängning. En förutsättning för förlängning är att 

Exploatörenen aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 

Exploatörenen. 

 

Vid ett eventuellt återköp ska Exploatören, senast en månad från den dag Staden 

informerat Exploatören om att byggnadsskyldigheten enligt 7:11 inte är 
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uppfylld, översända ett av Exploatören erforderligt undertecknat, och av Staden 

godkänt, köpeavtal till Staden. Exploatören ska vid återköp lämna området väl 

städat och återställt till skick vid tillträdesdag. 

 

 Om åtagandet om återköp ej uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 7.20 

 

7.20 Viten 

  

Om Exploatören inte uppfyller villkoren i 7.10 och 7.19 har Staden rätt att kräva 

ett vite om 15 % av köpeskillingen. 

 

Vite ska erläggas till Staden senast inom 30 dagar efter anmodan från Staden. 

Om vitet inte är betalt då utgår ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 

dag som vitet skulle ha varit betalt fram till och med den dag som betalningen 

kommit Staden till handa. 

 

7.21     Säkerhet 

 

 För rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt Avtalet ska 

Exploatören till förmån för Staden, ställa säkerhet till ett värde av XXX kronor i 

form av bankgaranti, moderbolagsborgen eller annan, av Staden godkänd 

säkerhet, för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras. Denna säkerhet 

ska vara Staden tillhanda innan Avtalet godkänns av kommunstyrelsen. 

Säkerheten återlämnas efter godkänd slutrapport.  

 

7.22 Övriga villkor 

 

Exploatören ansvar för att informera anlitade arkitekter, konsulter, 

entreprenörer m.fl. om detaljplanens och överlåtelseavtalets bestämmelser samt 

att se till att denna information delges personal som är verksamma på 

byggarbetsplatsen. 

 

Förutsättningar för avtalets giltighet är att Avtal om parkeringsköp blivit giltigt, 

att överlåtelseavtal godkänns av kommunstyrelsen och att beslut vinner laga 

kraft.  

 

8. Avbrutet markanvisningsavtal 

 

Staden har rätt att avbryta detta markanvisningsavtal, återta markanvisning, 

behålla markanvisningsavgiften och tilldela marken till annat bolag om något av 

följande sker:  

 

• Exploatören avviker från vad som angetts i anbud och i detta Avtal, 

• Om Exploatören inte har möjlighet att genomföra projektet eller på annat sätt 

bringar avtalet till upphörande, 

• Om Exploatören väljer att inte teckna överlåtelseavtal inom den tid som anges i 

detta Avtal och 

• Om förutsättningarna för projektets genomförande väsentligt förändrats.  

 

I samtliga fall har Exploatören inte rätt till någon form av ersättning för skada 

eller nedlagda kostnader.  
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9.  Övriga villkor 

 

9.1 Exploatören äger ej rätt att, utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande, 

överlåta Avtalet på annan. Bolagen förbinder sig att, vid en eventuell överlåtelse 

av Avtalet enligt ovan, i överlåtelsehandlingarna förbinda ny ägare att fullgöra 

Bolagens åtaganden och skyldigheter gentemot Staden enligt Avtalet. 

 

9.2 Om Exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt anbud, detta Avtal och 

efterföljande överlåtelseavtal kan Staden komma att beakta det som belastning i 

kommande markanvisningar, till exempel som skäl för diskvalificering. 

 

9.3 Avtalet löper från och med dagen för kommunstyrelsens godkännande till den 

dag då giltigt överlåtelseavtal föreligger, dock längst till och med 20XX-XX-

XX, Avtalstiden. 

 

10. Avtalets giltighet 

 

10.1 Förutsättningar för Avtalets giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda 

 

• Kommunstyrelsen i Mölndals stad godkänner Avtalet senast 2020-XX-XX,  

• Beslutet om att godkänna Avtalet vinner laga kraft samt 

 

11. Tvist 

 

11.1  Tvist rörande tolkning av Avtalet ska hänskjutas till allmän domstol.  

   

 

___________________ 

 

 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 

 

Mölndal 20XX-  Mölndal 20XX- 

för Mölndals stad  för NN AB  

  enl. fullmakt 
 (Kontrollera att det är rätt firmatecknare, 

registreringsbevis) 

 

 

________________________ ________________________ 

NN  
Kommunstyrelsens ordf.  

  ________________________ 
 Namnförtydligande 

 

 

 

________________________ ________________________ 

NN 
Stadsbyggnadschef 

 ________________________ 
 Namnförtydligande 
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Bevittnas: Bevittnas: 

 

________________________ ________________________ 

 

 

________________________ ________________________ 

 

 
Förteckning över bilagor: 

 

A:   

B: 

C: 


