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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
Magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Utveckling av Bredsands camping 

Förslag till beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen  
1. Avsiktsförklaring daterad 2021-02-19 godkänns. 
2. Tomträttsavtal med Tomträtten Bredsand 1:22 AB, 559258-5482, 

godkänns.  

Beskrivning av ärendet   
Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet 
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och 
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för 
Bredsands camping. För detta har samtal förts med nuvarande aktör samt ett pm. 
tagits fram som bifogas. 

Förvaltningen står kvar i bedömningen att en upplåtelse med tomträtt är lämplig 
under förutsättning: att kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer 
att utveckla verksamheten; att kommunen inte avser att driva campingverksamhet i 
egen regi; samt att kommunen inte vill göra egna investeringar i anläggningen.  

Tidigare förslag var att tomträtt ska överlåtas till bolag där kommunen äger en 
aktie. I skrivelsen görs dock bedömningen att om en försäljning av tomträtt 
genomförs i strid med hembuds- och förköpsklausul kommer kommunen ha svårt 
att få framgång i en rättslig prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt 
att avtala om att viten ska utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte 
görs. 

Förvaltningen föreslår istället att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår 
om First Camp inte gör utlovade investeringar. Parterna tecknar också en 
avsiktsförklaring där kommun åtar sig att upplåta arrendeområdet med tomträtt och 
First Camp åtar sig att inte sälja eller överlåta till tredje part. Om försäljning blir 
aktuell ska kommunen få möjlighet till återköp. Förslaget säkerställer i 
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tomträttsavtalet att nödvändiga investeringar görs på campingområdet. 
Avsiktsförklaringen är till skillnad mot tomträttsavtalet en icke juridiskt bindande 
överenskommelse. 

Bredsands Camping drevs tidigare av Nordic Camping & Resort AB. De har under 
2019 gått samman med First Camp. Tidigare Nordic Camping & Resort AB är 
numera ett bolag under företagskoncern United camping som använder 
varumärket First Camp. Bolaget ”Tomträtten Bredsand 1:22 AB”, 559258-5482, 
som tomträtten överlåts till är ett helägt dotterbolag till First Camp Sverige AB, 
556618-9873 

Bakgrund  

På Bredsandsområdet ligger Bredsands camping. Verksamheten bedrivs 
förnärvarande av First Camp Sverige AB (FCS). FCS arrenderar av 
Upplevelseförvaltningen ett markområde om ca 23 000 kvm inom fastighet 
Bredsand 1:22. Arrendestället är upplåtet för campingverksamhet. I arrendet ingår 
även skötsel av den allmänna badplatsen i Bredsand för vilket kommunen ersätter 
FCS. 

Vidare har genom tomträttsavtal fastigheten Bredsand 1:93 (vandrarhemmet) 
upplåtits till First Camp Sverige AB fr om 2012-10-15. Avtalet avser en period om 
20 år. Av avtalet framgår ändamålet vandrarhem och stugor. 

First Camp Sverige AB vill ingå ett tomträttsavtal då man behöver kunna pantsätta 
tomträtten för att möjliggöra investeringar i anläggningen. En tomträtt ger normalt 
samma typ av säkerhet som fast egendom. Ett arrendeavtal är inte möjligt att 
pantsätta på samma sätt. En överlåtelse med tomträtt ger liten rådighet över 
fastigheten, då en tomträtt i stort motsvarar ett normalt ägande av fast egendom. 
Det går inte heller att sakrättsligt avtala om ett överlåtelseförbud avseende tomträtt 
till ny innehavare. 

Bredsands centrala funktion inom friluftsområdet gör dock att kommunen vill ha ett 
inflytande över nuvarande arrendeområde även om den upplåtes med tomträtt. För 
att uppnå detta togs en avsiktsförklaring fram där tomträtten skulle överlåtas till 
bolag i vilken kommunen har aktie i. Genom hembuds- och återköpsklausul skulle 
kommunen försäkra sig om framtida inflytande över området.  

Avsiktsförklaringen godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS 
paragraf 238. Detaljplanen över Bredsand kunde därmed fastställas av 
kommunfullmäktige den 14 november 2016, paragraf 210. 

När detaljplanen var antagen påbörjades i enlighet med avsiktsförklaringen en 
fastighetsreglering, då del av Bredsand 1:22 styckades av (arrendeområdet, exkl 
strandremsan) till ny fastighet, Bredsand 1:366. Det är alltså denna fastighet som 
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planeras överlåtas med tomträtt. Fastighetsregleringen slutfördes den 25 
november 2019. Fastighetens avgränsning framgår av bilaga 3. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet 
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och 
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för 
Bredsands camping. 

  

Ärendets beredning  

I beredningen har kommunjurist och mark-och exploateringsavdelningen deltagit. 
Extern jurist har medverkat i dialogen med First Camp (och tidigare Nordic 
Camping) med att ta fram bolagsordningen när detta var aktuellt. 
Upplevelseförvaltningen har bidragit med input om efterlevnad i 
skötselanvisningarna i befintligt arrendeavtal och påbörjat förhandling om nytt 
driftavtal för skötsel av strandremsan.  

Flera beslut har tidigare tagits i andra ärenden som är relaterade till detta ärende. 

Kommunfullmäktige uppdrog, i sitt budgetbeslut för budget 2009, till fritidsnämnden 
att i samråd med tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden att utreda 
hur Bredsandsområdet kan utvecklas i framtiden. Utredningen kom fram till att det 
behövs investeringar och att kommunen inte ska stå för dessa. Utredningen 
rekommenderade att tomträttsavtal upprättas och att kommun har full rådighet över 
själva stranden. 

Den 6 september 2011 beslutade kommunstyrelsen att tilldela markanvisning till 
Nordic Camping och starta detaljplanearbetet, KS2011/181. Uppdrag ges till 
upplevelsenämnden att teckna arrendeavtal med Nordic Camping i avvaktan på 
tomträttavtal.  

Den 2 oktober 2012 godkänner kommunstyrelsen tomträttsavtal för 
vandrarhemmet, KS2012/328 

Avsiktsförklaring som beskrev hur tomträtt skulle placeras i bolag där kommunen 
äger en aktie i godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS2016/476.  

Detaljplanen över Bredsands fritidsområde fastställdes av kommunfullmäktige den 
14 november 2016, KS2011/28. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet 
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och 
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för 
Bredsands camping. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunen har tidigare bedömt det som möjligt att bolagsordningen i det bolag 
som tomträtten överlåtes till utformas på ett sådant sätt att en framtida överlåtelse 
inte kan ske utan kommunens samtycke. Genom ett förköpsförbehåll så skulle 
kommunen få möjlighet att köpa aktier vid en eventuell överlåtelse och kan således 
förhindra en överlåtelse om kommunen anser att ny ägare inte kommer utveckla 
Bredsandområden på önskvärt sätt. 

Förvaltningen gör nu bedömningen att en lösning med förköps- och hembuds 
klausul i bolagsordningen inte är en garanti för att köparen avstår en 
vidareförsäljning av tomträtten. Om en försäljning genomförs i strid med hembuds- 
och förköpsklausul kommer kommunen ha svårt att få framgång i en rättslig 
prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt att avtala om att viten ska 
utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte görs.  

Förvaltningen föreslår att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår om 
First Camp Sverige inte gör utlovade investeringar. Detta avtal kompletteras med 
en avsiktsförklaring där First Camp åtar sig att inte sälja vidare till tredje man. Om 
försäljning blir aktuellt ska kommunen få möjlighet till återköp. En avsiktsförklaring 
uttrycker ett löfte mellan parter om fortsatt hantering men är inte juridisk bindande 
överenskommelse. Underlåtelse att fullgöra vad som utlovas i avtalsförklaringen 
medför inte någon skadeståndsskyldighet. 

Med anledningen av kommunstyrelsens beslut om återremiss den 27 oktober 2020 
har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett pm om upplåtelseformer (bilaga 4) 
samt fört samtal med First Camp om möjligheterna till alternativa upplåtelseformer 
för campingen i Bredsand. 

Arrende eller hyresavtal: Kommunen har större inflytande med ett arrende eller 
hyresavtal. First Camp är dock fortfarande inte beredda att utföra nödvändiga 
investeringar så långe de inte kan låna med fastigheten/tomträtten som säkerhet. 
Denna upplåtelseform är därför inte aktuell om kommunen vill att investeringarna 
utförs och inte är beredda att bekosta dem på egen hand. 

Tjänstekoncession: Även här finns stora möjligheter att genom kravställning 
påverka hur verksamhetsstället sköts. Tjänstekoncession skapar en exklusivitet för 
en aktör att bedriva verksamheten. Denna lösning kräver en ny upphandling vilket 
medför att nödvändiga investeringar skjuts framåt. Det är vanligt att kommun inför 
en upphandling av tjänstekoncession rustar området för att ge vinnande aktör goda 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nuvarande aktör ser inga förutsättningar 
att på egen hand bekosta investeringar om området upplåts med 
tjänstekoncession. 
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Tomträtt: En tomträtt ger nuvarande aktör möjlighet att låna till investeringar. 
Kommunen har dock inga möjligheter att teckna ett juridiskt bindande avtal om 
återköp och bygger således på att det finns ett förtroende att nuvarande aktör kan 
utveckla verksamhetsstället. Vid överlåtelsen av tomträtten upphör befintligt 
arrendeavtal. Det ersätts av ett driftavtal som upplevelseförhandlingen tar fram.  

Sammantaget anser förvaltningen anser att tomträtt är en lämplig upplåtelseform 
när: 

- Kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer att utveckla 
verksamheten; 

- kommunen inte avser att driva campingverksamhet i egen regi; samt 
- kommunen inte vill bekosta investeringar i området med egna medel 

Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaring och 
tomträttsavtal med First Camp Sverige AB 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpeskilling och avgäld baseras på tidigare överenskommelse, daterad 2012-10-
15. Beloppen räknas upp till aktuellt datum med fastighetsindex. Köpeskillingen är 
överenskommen till 1 000 000 kr och avgälden 465 762 kr/år. Idag har 
upplevelseförvaltningens en intäkt från arrendet på 311 464 kronor/år. Samtidigt 
ersätter de First Camp för skötsel med 275 000 kronor/år. Med tomträtt går intäkten 
för köpeskillingen till finansförvaltningen under kommunstyrelsen och avgälden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen under tekniska nämnden. Kostnaderna för 
driftavtalet är kvar på upplevelsenämnden. Effekten är uppmärksammad och 
hanteras inom ordinarie budgetberedning. Kostnad för nytt driftavtal är inte 
fastställd.  

Miljömässiga konsekvenser 

Upplåtelseform genom ett arrende eller tomträtt har inga miljömässiga 
konsekvenser. 

Sociala konsekvenser  

En separat social konsekvensanalys har inte utförts men förvaltningen bedömer att 
upplåtelseform genom ett arrende eller tomträtt har små eller inga sociala 
konsekvenser.  

3. Beslutsunderlag  
Bilagor: 

1. Avsiktsförklaring, 2021 
2. Tomträttsavtal 
3. Fastighetens avgränsning 
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4. Pm, markupplåtelse Bredsand 2020-11-30 
5. Juridisk bedömning, Ahlford advokatbyrå 2015-12-18 
6. Nordic Camping &Sport AB anbud 2010-06-15 

 
 

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Magnus Åsman 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
För åtgärd: Kommunledningsförvaltningen, plan- och exploateringsavdelningen 
För kännedom: Upplevelseförvaltningen 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Linbanegatan 12  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 

 

Mellan  

Enköpings kommun, 21200-0282,  (”Kommunen”) 

och 

First Camp Sverige AB, 556618-9873, (”First Camp”) 

 

Har denna dag överenskommit om följande 

   

AVSIKTSFÖRKLARING 

 

1. Bakgrund 
 

1.1 Bredsandsområdet är ett uppskattat fritidsområde invid Mälaren. 
Enköpings kommun är lagfaren ägare till Bredsand 1:22, Bredsand 
1:93 och Bredsand 1:366, vilka ligger inom Bredsandsområdet 

 
1.2 First Camp arrenderar ett markområde på cirka 23 00 kvm i 

Bredsandsområdet. I arrendet ingår även ett åtagande om skötsel 
och underhåll av den allmänna badplatsen, grillplatser, toaletter och 
andra för allmänheten tillgängliga ytor. Arrendeavtalet löpte 
ursprungligen ut 2018-10-14 och har därefter förlängts ett år i taget. 
 

1.3 Fastigheten Bredsand 1:93 är upplåten med tomträtt vilken First 
Camp är innehavare av. Tomträttsavatlet löper från och med 2012-10-
15 och för en period om 20 år. Avgälden regleras vart 10:e år. 
Byggnadernas ändamål på fastigheten är vandrarhemsverksamhet. 
 

1.4 Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2016 om 
detaljplan, KS2011/28, för området. Planens syfte är att avgränsa 
campingområdet och säkra det övriga strandområdets tillgänglighet 
för allmänheten. Planens syfte är också att skapa 
utvecklingsmöjligheter för campinganläggningen genom att 
möjliggöra en upplåtelse i form av tomträtt. 

 
1.5 I enlighet med tidigare avsiktsförklaring, daterad den 7 november 

2016, har arrendeområde som tidigare var en del av fastighet 
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Bredsand 1:22 fastighetsbildats till fastighet Bredsand 1:366. 
Fastighetsbildningen avslutades den 25 november 2019. 

 
1.6 Kommunen har med hänsyn till arrendeställets centrala funktion 

inom friluftsområdet ett intresse för Bredsandområdets framtida 
utveckling. Parterna har därför ingått följande avsiktsförklaring. 

 
2. Förhandlingar om driftavtal och exklusivitet för försäljning och förvärv 

2.1 Parterna ska i god anda förhandla om ett särskilt driftavtal för skötsel 
av den allmänna badplatsen och vissa andra för allmänheten 
tillgängliga ytor i anslutning till badplatsen. 

2.2 Kommunen upplåter Bredsand 1:366 med tomträtt, (”Tomträtten”) 
som överlåtes till bolaget Tomträtten Bredsand 1:22 AB, 559258-5482, 
vilket är ett helägt dotterbolag till First Camp. 

2.3 First Camp är berett att i särskilt avtal förbinda sig att inte ingå 
förhandlingar med tredje man avseende försäljning av eller upplåtelse 
av Tomträtten. 

2.4 First Camp är berett på att i särskilt avtal reglera kommunens 
förköpsrätt för det fall First Camp önskar försälja tomträtten.  

3. Icke bindande avtal 

3.1 Denna avsiktsförklaring utgör inte någon rättsligt bindande handling 
för parterna.  

 

4. Ändringar och tillägg 
 

4.1 Eventuella ändringar och/eller tillägg till denna Avsiktsförklaring ska 
nedtecknas skriftligt och vara undertecknade av behöriga 
ställföreträdare för båda parter. 
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5. Överlåtelse 

5.1 Part får inte överlåta eller upplåta sina skyldigheter eller rättigheter 
enligt denna Avsiktsförklaring utan den andra partens medgivande. 

 

Denna Avsiktsförklaring har upprättas i två (2) likalydande exemplar varav 
Parterna har tagit del av var sitt. 

 

Enköping den 

 

För Enköpings kommun 

 

 

 

_______________________ ________________________ 

 

 

Stockholm den 

 

För First Camp Sverige AB 

 

 

 

_______________________ _______________________ 
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 DNR:KS2020/542 

 
 

 

Sign: Fastighetsägare / Tomträttshavare 

 Fastighet 
Bredsand 1:366 

 

Parter 
Fastighetsägare 
 
Enköpings kommun 
Tomträttshavare 
Tomträtten Bredsand 1:22 
 

Organisationsnummer 
559258-5482 

Adress (Aviseringsadress) 
ERIK DAHLBERGSALLÉN 15  

115 20 Stockholm 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
Bredsand 1:366 

Kommun 
Enköping 

Församling 
 

Stadsdel 
 

Gatuadress 
 

 Areal m2 
20554 

Upplåtelsedag (se punkt 1) 

Datum 
 
2021-04-01 

Avgäld (se punkt 2) 

Kronor/år 
465 762 kr/år 

Kronor/kvartal 
 116 441 kr/kvartal 

Ändamål och byggnadsskyldighet (se punkt 3) 

Ändamål 
Campingverksamhet 
20 554 m2 fastighetsarea 
 
Senaste tidpunkt för bebyggelsens 
färdigställande  
 

Datum 
2022-12-30 

Vitesbelopp om                                          Kronor 
byggnadsskyldigheten inte fullgörs            150 000 kr 

Överlåtelse av avtalet (se punkt 15) 

Överlåtelsevite Kronor 
 
1 000 000 kr 

För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad som i jordabalken eller 
eljest i lag stadgas om tomträtt. 

https://www.allabolag.se/5566189873/first-camp-sverige-ab
http://maps.google.se/maps?q=ERIK%20DAHLBERGSALL%C3%89N%2015%20Stockholm&t=m&z=16&ie=UTF8&iwloc=A
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

1. Upplåtelse 

Enköpings kommun (nedan fastighetsägaren) upplåter från och med upplåtelsedagen till First Camp 

Sverige AB (nedan tomträttshavaren) med tomträtt fastigheten Bredsand 1:366, se kartbilaga 1, i nu 

befintligt skick. Tomträttshavaren, som besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla 

anspråk på grund av fel eller brister i fastigheten. 

 

2. Avgäld 

Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av domstol bestäms, ovan 

angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen 

före varje kvartals början. Om avgäld inte betalas på föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på 

förfallet belopp till dess betalning sker. Avgäld erläggs första gången före särskild överenskommen 

tillträdesdag, dock senast från och med 2021-04-01. 

Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå med högre eller lägre 

belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på skillnaden mellan erlagda belopp eller de belopp som 

skall utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodatum till dess betalning sker. 

Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas.  

 

3. Ändamål 

På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, får byggnader uppföras och 

bibehållas i enlighet med Detaljplan för Bredsands fritidsområde med diarienummer KS 2011/28.  

Det åligger tomträttsinnehavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, ha färdigställt 

bebyggelsen på fastigheten i enlighet med avtalet. För varje påbörjat kvartal härefter ska 

tomträttshavaren utge ovan angivna löpande vite, till dess bebyggelsen på fastigheten har 

färdigställts i enlighet med avtalet. 

 

4. Ändring av utnyttjande 

Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan fastighetsägarens medgivande. 

Innan sådan ändring sker skall tomträttshavaren, om fastighetsägaren så finner påkallat, träffa 

tilläggsavtal med fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som skall gälla vid det 

ändrade utnyttjandet. 

 

5. Byggnader 

På fastigheten finns byggnader med upprustnings och renoveringsbehov. Byggnaderna överlåtes till 

tomträttshavaren i befintligt skick genom separat avtal varpå tomträttshavaren avstår att göra någon 

form av anspråk på fastigheten inkl. byggnader gällandes fel och brister. 

 

6. Byggnadsskyldighet (vite) 

Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren särskilt anmälas till 

fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan fastighetsägarens 

medgivande rivas. 
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Tomträttshavaren är skyldig att genomföra följande åtgärder senast den 31 december 2022.  

Åtgärd 

Uppskattad 

kostnad i SEK 

Förbättring restaurang, reception och butik 600 000 kr 

Renovering servicehus 1.000 000 kr 

Etablering ny äventyrsgolf 1.500 000kr 

Totalt 3.100 000 kr 
 

 

Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när tomträttshavaren genomfört samtliga åtgärder i 

enlighet med detta avtal och erhållit Samhällsbyggnadsförvaltningens godkännande. För de åtgärder 

som kräver bygglov är byggnadsskyldigheten fullgjord när tomträttshavaren erhållit ett slutbesked. 

Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har fastighetsägaren rätt att kräva ett 

vite om 150 000 kronor per påbörjat kvartal varmed färdigställandet är försenat till dess att 

åtgärderna är genomförda.  

Vitet ska erläggas av tomträttshavaren enligt av fastighetsägaren utskickad faktura med 

betalningsvillkor 30 dagar. Vid för sen betalning utgår ränta enligt 6 § räntelagen till dess betalning 

sker.  

Tomträttshavaren är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande 

vid försening som beror på omständigheter som tomträttshavaren inte haft möjlighet att råda över. 

Tomträttshavaren ska i god tid skriftligen begära förlängning hos fastighetsägaren. Om 

fastighetsägaren inte anser orsaken till förlängning är skälig upphör rätten till förlängning 

 

7. Underhåll 

Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av tomträttshavaren väl 

underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren 

bestämd skälig tid återuppföras eller repareras, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan 

fastighetsägaren och tomträttshavaren. Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i vårdat skick. 

8. Kontroll 

För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att lämna fastighetsägaren 

erforderliga upplysningar och tillträde till besiktning. 

9. Servitut mm 

Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta servitut eller annan 

särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal. 

 

10. Ändring av avgäld 

Från avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas från och med 

upplåtelsedagen enligt ovan. 
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11. Uppsägning av avtalet 

Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att upphöra efter en första 

tidsperiod om sextio år, räknat från upplåtelsedagen, och därefter tidsperioder om vardera fyrtio år. 

12. Förpliktelser 

Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser som utgår för fastigheten och tomträtten, skall 

bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på tiden från och med upplåtelsedagen. 

13. Ledningar mm 

Tomträttshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har fastighetsägarens tillstånd, att, 

där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för tomträttshavaren, i eller över fastigheten anlägga, 

bibehålla, underhålla eller nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda 

ledningar, rör, kulvertar samt belysningsanordningar, allt med därtill hörande anordningar samt 

infästningar på byggnad inklusive vägmärken och gatunamnskyltar. 

Tomträttshavaren medger fastighetsägaren att söka ledningsrätt för befintliga och framtida ledningar 

över fastigheten enligt stycket ovan. 

Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra anläggande, nyttjande eller 

inspektion av ovan angivna anordningar. 

Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet intrång och nyttjande men 

är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anordning inom fastigheten. 

14. Anslutningsavgifter m.m. 

Tomträttsinnehavaren svarar för anläggningsavgift för förbindelsepunkt för vatten- och avlopp, 

anslutningar av el, fjärrvärme samt övriga anslutningar som kan behövas för tomträttsinnehavaren. 

15. Överlåtelse av avtalet 

Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att tillse att förvärvaren skriftligen 

förbinder sig att övertaga tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte eventuella 

tillägg till detsamma. Förbindelsen skall översändas till fastighetsägaren inom en vecka från 

överlåtelsen. Åsidosätter tomträttshavaren sina förpliktelser enligt denna punkt har fastighetsägaren 

rätt till vite enligt ovan. 

16. Friköp 

Tomträttshavaren äger ingen rätt att friköpa tomträtten.  

17. Inskrivning 

Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga kostnader för inskrivningen 

erläggs av tomträttshavaren. 

 
Datum 
 
För Enköpings kommun Tomträttshavarens underskrift 

Underskrift 
 
 

Underskrift 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
 
 

Underskrift 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 
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