
 
 
 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
Mark- och exploatering 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset, Stora Torget 

Org nr 21 20 00-29 40 
Tfn 0155-24 82 30 
mex@nykoping.se 
www.nykoping.se  

 

 
 
 
 
 
 

 

Intyg om uppfyllande av allmänna krav på 

byggherrar för att få markanvisning inom 

Nyköpings Kommun 
 
Detta intyg är upprättat för: 

Bolag 

Nyköpings Kommun 
Adress: 

Stora Torget 
Postnummer 

611 83 Nyköping 
Organisationsnummer: 

21 20 00-29 40 

 
Detta intyg är upprättat av: 

Bolag: 

Adress: 

Postnummer: 

E-post: 

Telefon: 

Organisationsnummer: 

 
 
Detta intyg är upprättat för byggherrar som önskar erhålla markanvisning av 

fastighet eller markområde inom Nyköpings Kommuns fastighetsbestånd. 

Avsikten med intyget och de allmänna kraven på byggherrar är att i största 

möjliga mån motverka penningtvätt i samband med fastighetsaffärer samt 

säkerställa att byggherrar har ekonomisk och strukturell stabilitet samt 

kunskaper om att genomföra exploateringsprojekt.  

 

Intyget används av Nyköpings Kommun som underlag i utvärderingsprocessen 

för rubricerat område och gäller fram tills det datum som en tilldelad 

markanvisning till byggherren avslutas. 

Samhällsbyggnad 
Mark- och exploatering 
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Byggherren har erhållit och tagit del av Nyköpings Kommuns dokument 

Allmänna krav på byggherrar för att få markanvisning.  

 Ja 

 Nej 

 

Byggherren medger att på begäran från Nyköpings Kommun lämna ut 

uppgifter gällande samtliga punkter inom de allmänna kraven på byggherrar 

samt att om Nyköpings Kommun så bedömer ett genomförande av en utökad 

motpartsgranskning. 

 Ja 

 Nej 

 

Nedan redovisar byggherren sitt svar gällande uppfyllande av ställda kriterier i 

dokumentet Allmänna krav på byggherrar för att få markanvisning. 

Ange nummer på kriterium som ej uppfylls inom respektive kategori. 

 

Redovisning av ägarförhållanden och koncernstruktur: 

 Alla kriterier uppfyllda 

 Flertalet kriterier är uppfyllda 

 Flertalet kriterier uppfylls ej 

 Få/ inga kriterier uppfylls 

 

Följande kriterium uppfylls ej:_____________________________________________ 

 

Ekonomi och finansiering: 

 Alla kriterier uppfyllda 

 Flertalet kriterier är uppfyllda 

 Flertalet kriterier uppfylls ej 

 Få/ inga kriterier uppfylls 

 

Följande kriterium uppfylls ej:_____________________________________________ 

 

Vandel: 

 Alla kriterier uppfyllda 

 Flertalet kriterier är uppfyllda 

 Flertalet kriterier uppfylls ej 

 Få/ inga kriterier uppfylls 

 

Följande kriterium uppfylls ej:_____________________________________________ 

 

Projektorientering: 

 Alla kriterier uppfyllda 

 Flertalet kriterier är uppfyllda 

 Flertalet kriterier uppfylls ej 

 Få/ inga kriterier uppfylls 
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Följande kriterium uppfylls ej:_____________________________________________ 

 

 

Härmed intygas och garanteras riktigheten i lämnade uppgifter i detta 

dokument. 

 

 

För byggherren 

 

Datum: ____________  

 

 

 

Bolag:   Namnteckning: 

 

 

   _________________________ 

   Namnförtydligande: 

 

 

 


