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Markanvisning gällande fastigheten  
Räfsan 4 i Munka Ljungby 

Mark- och exploateringsenheten, Ängelholms kommun bjuder in er att göra en 

intresseanmälan med anbud, för tilldelning av fastigheten Räfsan 4 i bostadsområdet 

Jordgubbsfältet i Munka Ljungby.  

 

Jordgubbsfältet är under utbyggnad och kommer efter färdigställande innehålla en blandad 

bebyggelse av bostäder i form av villor, parhus, radhus och flerbostadshus samt en förskola.  

I denna markanvisning erbjuds fastigheten Räfsan 4 med möjlighet till byggnation av ca 20 

stycken bostäder. Tilldelningen kommer att ske som en markanvisning genom anbud, se 

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Ängelholms kommun, bilaga 1.  

Förutsättningar 

Jordgubbsfältet ligger i Munka Ljungby ca fem kilometer öster om Ängelholm.  

Området har närhet till centrum, idrottsanläggning, busshållplats och rekreationsområden.   
 

 
 

I området finns i dagsläget villor (äganderätter), parhus (bostadsrätter) och flerbostadshus 

(hyresrätter). Inom Räfsan 3, angränsande fastighet till Räfsan 4, är en förskola under 

uppförande med driftstart augusti 2020.  
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Den sista etappen allmän plats (gator, VA och natur) angränsande till Örkelljungavägen i 

öster, kommer att färdigställas under 2020. Inom denna etapp planeras främst villatomter.  

 

Detaljplanearbete pågår för kvarteret Jordfräsen i sydöstra delen av området. Planförslaget 

medger byggnation av ca 20 st. kedje/radhus. Inom fastigheten Plantskolan 1 planeras 88 st. 

hyresrätter i tre etapper med byggstart 2020.  
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Detaljplan 

För området gäller detaljplan för kv. Gräsklipparen m.fl. Bäckagården, Munka Ljungby, 
DP1093. se bilaga 2 för fullständiga planhandlingar. 

 

 

Räfsan 4 

Fastigheten är 6 679 m². Gällande detaljplan medger byggnation av flerbostadshus i högst 

två våningar.  

 

 
Illustration över hur byggrätt inom Räfsan 4 (med blått markerad) skulle kunna disponeras.  
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Förrättningskarta, måttsatta gällande fastighetsgränser. 

Pris 

Köpeskillingen är minst 3 000 000 kr för Räfsan 4 oavsett upplåtelseform och antal bostäder. 
Anslutningsavgifter ingår inte i köpeskillingen. 

Villkor 

Villkoren för markanvisningen är att inkomna intresseanmälningar med anbud 

ska innehålla en planerad bebyggelse av ca 20 st. rad-/kedjehus i två våningar, 

upplåtelseform bostadsrätt eller äganderätt.  

 

Avsikten är att under våren 2020 upprätta markanvisningsavtal med den 

byggherre som tilldelats Räfsan 4. Vid tecknande av avtal utgår en 

markanvisningsavgift om 5 % av anbudspriset. Avgiften avräknas från 

köpeskilling vid upprättande av överlåtelseavtal. Markanvisningen gäller i 6 

månader från tecknat avtal. 

 

Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett 

köpeavtal, som tecknas inom tiden för markanvisningen. Tillträde till fastigheten 

sker när byggnation påbörjats. Som återgångsvillkor i köpeavtalet gäller att 

byggherren inom 6 månader från dagen då köpekontraktet upprättas har påbörjat 

byggnation. Marköverlåtelseavtalet kan innehålla villkor som inte framgår av 

detta underlag.  

 

Om kommunen och byggherren inte kan komma överens om formerna och 

villkoren för överlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan 

någon rätt till ersättning för byggherren.   
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Markanvisning 

Underlag 

Underlag för markanvisningen består av detta dokument tillsammans med Riktlinjer för 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Ängelholms kommun, bilaga 1,  
planhandlingar, bilaga 2 samt en dwg-fil över Räfsan 4. Handlingarna finns även tillgängliga 
på Ängelholms kommuns hemsida, https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-
miljo/bostader-och-mark/lediga-tomter.html. 

Intresseanmälan 

Intresseanmälan med anbud ska ha inkommit till Ängelholms kommun senast den 31 mars 
2020. Följande handlingar ska bifogas:  
 

 Gestaltningsförslag och situationsplan skala 1:400.  
 Beskrivning av inlämnat förslag innehållande pris, upplåtelseform,  

utformning av parkering, gemensamma ytor m.m. 
 Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar 
 Referensobjekt från tidigare projekt  
 Tidplan för utbyggnad  
 Kontaktuppgifter 

 
Handlingarna ska även lämnas i pdf-format på USB-minne. 
 
Intresseanmälan skickas till:  
Ängelholms kommun 
Mark- och exploateringsenheten 
262 80 Ängelholm 
 
Intresseanmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm.  
Märk försändelsen med ”Mark- och exploateringsenheten, anbud markanvisning Räfsan 4” 

Utvärdering 

När tiden för intresseanmälan har löpt ut utvärderar mark- och exploateringsenheten  

Inkomna intresseanmälningar. Bedömningskriterierna är pris, gestaltning och projektets 

genomförbarhet.  Mark- och exploateringsenheten har fri prövningsrätt.  

 
För Mark- och exploateringsenheten 

 

Sara Elmefjärd 
Mark- och exploateringsingenjör   
0431 - 46 89 87   
sara.elmefjard@engelholm.se 
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