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Stadsbyggnadsförvaltningen

Ersättningserbjudande
Till dig som har koloniarrende inom förorenat område på
Kopparhögarnas koloniområde
Enligt miljönämndens beslut från den 5 december 2019 får kolonilotterna på
förorenad mark inte arrenderas ut efter 31 december 2021. Det innebär att du
inte kan ha kvar din kolonilott efter detta datum. Du kan välja mellan tre olika
alternativ till ersättning, se baksidan av denna blankett.
Kryssa för det alternativ du önskar och skicka tillbaka blanketten till
stadsbyggnadsförvaltningen i medföljande svarskuvert. Därefter blir du
kontaktad av stadsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
Vi behöver ditt svar senast 1 december 2020.
Ersättningserbjudandet gäller endast de som har undertecknat arrendeavtal
med löptid från 14 mars 2019.
Vid frågor, ring 0418-47 03 15 mellan klockan 10-12 eller
mejla charlott.ericsonviklund@landskrona.se

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan:
Koloniadress:
Personnummer:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Telefon:
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Kryssa i ett alternativ

Alternativ 1: Jag önskar att återlämna mitt arrendeavtal
till staden och få en ersättning om 75 000 kronor.




Kolonisten rensar själv lotten på allt ovan mark så som
byggnader, staketsektioner, all lös egendom, skräp och
byggnadsmaterial.
Kolonisten ansvarar för att eventuell elanslutning blir
bortkopplad samt att vattenledningar stängs/blindas.
Plintar, växter och annat som är nedgrävt ska lämnas
kvar på lotten.

Alternativ 2: Jag önskar att återlämna mitt arrendeavtal
till staden och få en ersättning om 50 000 kronor.




Kolonisten rensar all lös egendom, både inne i stugan och
på kolonilotten. Allt skräp ska vara bortforslat från lotten.
Byggnader, elanslutning och vattenledningar ansvarar
staden för.
Kolonisten måste dock själv avsluta sitt elabonnemang
hos Landskrona energi.

Alternativ 3: Jag önskar att flytta min kolonistuga till en
ny tom kolonilott inom området och få en
etableringsersättning om 15 000 kronor.






Kolonisten lämnar tillbaka de arrendeavtal som är
tecknat för kolonilotten inom förorenat område och
tecknar ett nytt avtal med staden på tom kolonilott inom
området.
Kolonisten flyttar samtliga byggnader från gammal till ny
kolonilott. Växter, plintar eller annat material som haft
kontakt med marken får inte flyttas med för att minimera
risken att den nya kolonilotten förorenas. Kolonisten
ansvarar och bekostar själv samtliga åtgärder som
uppkommer vid en flytt.
Staden bekostar ny bygglovsansökning. Staden bekostar
också nytt elabonnemang om detta funnits på tidigare
kolonilott.

