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Det är en option att under vissa villkor och tid få förhandla med kommunen om villkor och premisser för 
genomförandet av ny exploatering inom ett specifikt markområde under kommunalt ägande. När kommun 
ger markanvisning till en byggherre upprättas ett ramavtal för det aktuella projektet. 

Vad som är relevant att poängtera är att en markanvisning inte är ett ställningstagande från kommunens 
planmyndighet i detaljplanearbetet.

Genom en markanvisningsinbjudan erbjuds ett flertal intressenter inkomma med anbudsförslag.  Dessa 
kommer sedan utvärderas och beredas av tjänstemän och jury. Efter avslutad överläggning kommer kommu-
nen träffa markanvisningsavtal med ett- eller flera olika bolag som uppfyller samtliga kriterier för tävlingen 
och har tillämpat den bästa lösningen, utifrån vissa angivna bedömningsgrunder. 

Björn Stafbom
bjorn.stafbom@vallentuna.se

08-587 851 41

Tuna torg 1
186 86 Vallentuna

08-587 850 00

Vad innebär egentligen en markanvisning?

Vad är då en markanvisninginbjudan?

Vallentuna kommun Kontaktperson

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna
Besök: Tuna torg 1
Tfn: 08-587 850 00
sbf@vallentuna.se
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Inledning
Vallentunas stadskärna är under utveckling. Nybyggen i form av moderna och vack-
ra bostäder samt ett nytt kulturhus i centrum har inneburit ett stort utvecklingssteg 
framåt. Vägen mot att skapa en levande och urban stadskärna för samtliga boende 
men även kunna vara en attraktiv plats för näringslivsverksamhet, har startat och 
går en spännande framtid tillmötes. 

De senaste åren har Vallentuna varit en av de snabbast växande kommunerna i lan-
det. Detta medför självklart att det planeras och byggs mycket och i raskt takt inom 
kommunen. Den övervägande delen av planerad service, bostäder, arbetsplatser 
samt handel kommer att koncentreras till centrala Vallentuna, Lindholmen samt 
Karby och Brottby. Fram till år 2030 planeras det för ca 7000 nya bostäder inom 
Vallentuna kommun, en andel som utgör ungefär 3-4% av det totala behovet av nya 
bostäder inom Stockholmsregionen under perioden. 

I kommunens översiktsplan från 2010 presenteras ambitionen och visionen att om-
rådet kring Vallentuna station ska utvecklas till en kärna med starka småstadskvali-
teter. Förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda studeras och dubbelspårsutbygg-
naden pågår för fullt. Detta ger också en ökad motivation för att centrala Vallentuna 
ska kunna utveckla sina stadskvaliteter och följa översiktsplanens riktlinjer om håll-
bar tillväxt.  

Samtidigt som Vallentuna växer är det viktigt att bevara kommunens natur- och 
kulturmiljö. En av de primära aspekterna i kommunens utvecklingsarbete är att ta 
ett långsiktigt ansvar och på så sätt säkra välfärden i framtidens Vallentuna.

Vallentuna kommun bjuder härmed in till anbud för bostadsbebyggelse inom Val-
lentuna Prästgård 1:69 och angränsande område. Markanvisningsområdet är belä-
get i direkt anslutning till centrala Vallentuna, sociodukten, Prästgårdsparken och 
Vallentunasjön. 

Inlämnad intresseanmälan ska uppfylla alla krav enligt inbjudan. Kommunen för-
behåller sig fri prövningsrätt av inkomna projektidéer, då markanvisningstävlan inte 
faller inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). 

Kommunen har även rätt att avvisa anbud utan ersättningsskyldighet till någon av 
anbudsgivarna. Anbud som inte följer givna förutsättningar kan förkastas.

I Kommunplan 2016-2018, antagen 2015-06-08, presenteras kommunens tillväxt 
och utveckling. Där nämner man bland annat att;

”Vallentunas strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning... För att Vallentuna ska 
fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och verka i vill vi göra en klok avvägning 
mellan bostadsområden, arbetsområden, områden med höga kulturvärden, grönområ-
den och infrastruktur. Storleken på byggnaderna ska vara måttlig, liksom förtätningsgra-
den. Boendemiljöerna ska utvecklas med bibehållen närhet till naturen och småskalighet 
i åtanke För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle behövs dock en tätare bebyggelse i 
centrala lägen i våra tätorter.”

”Utbyggnaden i hela Vallentuna ska ske på miljömässigt goda villkor. En inriktning där 
kommunen ligger i framkant med alternativa och innovativa lösningar ska gälla i såväl 
planering för bebyggelse som infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. 
Genom en blandning av olika upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt) 
erbjuds invånarna större valfrihet och mer flexibilitet för att möta behoven i livets alla 
skeden.” 

”Vår strävan är att bebyggelsen ska vara i harmoni med omgivningarna. ... Vardags-
tryggheten i skolan, på torg och allmänna platser är viktig för att invånarna ska trivas i 
kommunen. Vid nybyggnation och utformning av bebyggelse, vägar och gångstråk ska 
trygghetsaspekterna tas med i stadsplaneringen.”  
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”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad 

natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt 

till en växande och hållbar storstadsregion.”



Förutsättningar
Den blivande tomten är en viktig del inom utvecklingsplanen av centrala Vallen-
tuna. Inom det program för centrala Vallentuna som är under arbete har tomten 
invid Gärdesvägen pekats ut som ett exploateringsområde som kommer fungera 
både som västlig entré till Vallentuna centrum, men även för att stärka kopplingen 
mellan bebyggelse och naturområde. 

Markanvisningsområdet är beläget cirka 100 meter ifrån Vallentuna centrum 
och stationsområdet. Utmarkerat med lila fält på kartan till höger. Området invid 
Gärdesvägen är en naturlig kopplingsnod, med olika angränsande bebyggelse på 
samtliga sidor vilket redovisas senare i dokumentet. 

I kommunens bostadsbyggnadsprogram (BBP15A) redovisas lägenheter i flerbo-
stadshus. Bostadsformen är inte definierad men det är dock viktigt att det sker i 
överensstämmelse med kommunens vision och övrigt arbete inom Vallentuna. 
Det är också viktigt att bejaka mångfald och nytänkande i hur bostäderna ut-
formas. Även blandningen av olika upplåtelseformer och storlekar för bostäder 
kommer att vara viktig framöver.

I Vallentuna finns ca 12 000 bostäder (årsskiftet 2012/2013) där majoriteten, ca två 
tredjedelar är småhus och ca en tredjedel är flerfamiljshus. Av lägenheterna i fler-
familjshusen är ca 9 % hyresrätter och resten bostadsrätter. För de närmaste åren 
avser dock Vallentuna att det bygga fler hyresrätter. Genom en blandning av olika 
upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt) och storlekar ska invånar-
na erbjudas större valfrihet och mer flexibilitet i sitt boende för att möta behoven i 
livets alla skeden.

Anbudsgivaren förväntas också redovisa sin miljöprofil i vilket man visar hur och 
på vilket sätt man arbetar med miljöanpassat byggande både under uppförande 
samt för färdigställda bostäder.
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Aktuella utvecklingsområden i centrala Vallentuna 

Kartan redovisar planerade, påbörjade och nyligen färdigställda projekt.
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Markanvisningsområdet är till ytan cirka 5000m2 stort. Gatukostnader kommer 
inkluderas i det bedömda markpriset. 

Väster om området finns en bebyggelsestruktur med enfamiljshushåll, s.k. egna-
hemsbostäder från 1950-talet. I motsatt rikt ning, öster om området, löper Cen-
tralvägen in mot centrum och stationsområdet med flerbostadshus i 2-3 våningar 
på bägge sidor. I bottenplan på dessa hus ryms diverse verksamheter som till 
exempel konditori, restaurang och mäklare. Direkt norr återfinns Vallentuna 
centrum och det nybyggda Kulturhuset och Biblioteket som skapar en spännande 
mötesplats för både unga och gamla. Söder om markområdet leder sociodukten 
över Väsbyvägen till Vallentuna kyrka, Björkby - Kyrkvikens naturreservat och den 
planerade våtmarksparken.

All parkering, utom handikapparkering förutsätts ske i underjordiskt garage. Par-
keringsnormen i centrala Vallentuna uppgår i dagsläget enligt följande för flerbo-
stadshus :

Inom området finns viss upplåten bostadsparkering för angränsande bostads- 
fastigheter, som ska säkerställas alternativt flyttas vid planläggningen. Kostnaderna 
för denna flytt eller iordningställande av ersättningsplatser regleras utanför denna 
markanvisning.

Både anvisnings- och planområdet kan komma att justeras under planläggningen.

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Besök (inkl.)

0,6 0,8 1,1 1,2 0,1

Anvisningens planområde om totalt
ca 5000m2 stort. 
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Anvisningsområdet
Det är kommunens uttalade vision att området ska bidra till en hållbar stadsut-
veckling. Idag består Vallentunas centrala delar utav en blandad bebyggelse från 
olika tidsperioder. Den befintliga bebyggelsen är i olika volym och skala som 
tillsammans skapar en blandning av funktioner och verksamheter. Samtidigt som 
denna variation ger platsen dess karaktär, så berättar också den fysiska miljön, 
genom byggnadernas och de offentliga platsernas utformning en historia som är 
viktigt att ta hänsyn till.

Mötet mellan det nya och gamla är en viktig bedömningsgrund. Särskild vikt 
kommer att läggas vid hur väl man lyckas förhålla sig till platsens karaktär. I detta 
ingår såväl den medeltida kyrkan som flerbostadsbebyggelsen från 1950-talet, 
blandningen av bostäder och verksamheter, rekreationsytor m.m.  Inom Vallen-
tuna finns en rik kulturmiljö som man värderar högt och ser som en tillgång vid 
utveckling av samhället. 

Kyrkan och dess närmiljö är en av de byggnader som är starkt karaktärsskapande 
för hela Vallentunas stadsmiljö. Siktlinjen som sammanbinder kyrkan och Vallen-
tuna centrum både längs Centralvägen men också utmed Gärdesvägen är av stor 
vikt. Den tilltänkta bebyggelsen behöver på ett ödmjukt och harmoniskt sätt ta 
hänsyn till de utpekade siktlinjerna. I siktlinjen längs Centralvägen finns också ett 
gång- och cykelstråk över sociodukten som knyter samman ett stort kultur- och 
grönområde med centrum. Detta stråk fortsätter sedan nordöst över Roslagsba-
nan och sammanbinder till östra delarna av centrala Vallentuna. 

Den nya bebyggelse längst Gärdesvägen får i sin gestaltning inte dominera över 
kyrkans byggnadskaraktär och behöver beakta kulturmiljön. De årsringar av be-
byggelse som finns inom området speglar samhällets framväxt. I centrala delarna 
av Vallentuna finns spår från tidigare sekel och detta medföra att historien finns 
tillgänglig på platsen och kan därför användas som en tillgång. 

I väster gränsar området med ett villaområde från 1950-talet. Detta är en del av 
ett större bostadsområde som ligger utanför centrumstrukturen. Den planerade 
bebyggelsen behöver därför också möta de olika byggnadskalorna som återfinns 
om ömse sidor av anvisningsområdet.

I öster kommer bebyggelsen fungera som ett komplement till bostadskvarteret 
från 50-talet mellan Gärdesvägen, Skördevägen och Centralvägen. Detta medför 
att det behövs  skapas en bra livsmiljö för både de befintliga som de tilltänkta 
boende. 

Viktiga punkter att planera utifrån är de befintliga siktlinjer mot kyrkan för nuva-
rande bebyggelse, utpekade gångstråk, parkeringlösningen och grönstruktur. En 
annan viktig punkt är också hur de offentliga miljöerna  utformas, även i relation 
med innergården från de befintliga flerbostadshusen. Den rumsliga aspekteten har 
stort utrymme i bedömningen och därför kan den tilltänkta byggnadskaraktären 
också variera och vara te.x. flerbostadshus eller stadsradhus.

De nya bebyggelsens funktion blir också att utgöra en visuell entré till Vallentuna 
centrum, då den från Väsbybyvägen kommer att synas tydligt.
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Anvisningsområde

Flerbostadshus med viss lokalverksamhet

Villabebyggelse med enfamiljshus

Centrumbebyggelse

Bebyggelse med högt kulturmiljövärde

Betydelsefulla siktlinjer
 
Viktiga rörelsestråk

Skala 1:3000

100 m0 m 200 m
50 m



Inlämningskrav
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• Exploatörens namn, organisationsnummer, adress och kontaktperson. 

• Översiktlig beskrivning av exploatörens organisation.

• Beskrivning av projektet, där exploatörens ambitioner med projektet framgår 
samt upplåtelseform.

• Enkla skisser, situationsplan, fasadskisser, illustrationer med skalangivelse, 
materialval och kulörer.

• Bedömt antal bostäder samt storlekar på bostäderna.

• Beräknad hyresnivåer eller avgift för de olika bostäderna. Redovisning av 
områdets parkeringsbehov och dess lösning.

• Redovisning av bebyggelsensanvändningen, utifall andra verksamheter än 
bostad föreslås. 

• Total bruttoarea (BTA) för förslaget.

• Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och dess 
tidplan.

• Priset för markområdet ska lämnas uttryckt i kronor/kvm BTA ovan mark. 
Det slutgiltiga priset kommer baseras på byggrätten i kommande detaljplan. 
Värdetidpunkt är 1 oktober 2015. Det angivna priset justeras från värdetid-
punkten till tillträdesdagen efter index angivet i kommunens riktlinjer för 
kommunal markanvisning. Uppräkning sker med KPI.

• En beskrivning av liknande projekt som exploatören har uppfört (referens-
projekt) och/eller referenser som exploatören vill åberopa varav minst ett 
som är genomfört.   

Inkommande anbudsförslag förväntas innehålla en beskrivning av samtliga nedanstående punkter;

Ansökan ska omfatta 1 kopia, samt en omgång i pdf-format 
på CD eller USB-minne. Samtliga skisser, planer och kartor ska 
vara i A3-format. Situationsplan och sektioner i lämplig skala, 
förslagsvis 1:400. 

Det är mycket viktigt att ansökan innehåller tydligt redovisade 
förslag. Om det vid utvärdering inte går att göra bedömningen 
att vissa krav är uppfyllda kan kommunen komma att förkasta 
ansökan.



Bedömningsgrunder
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För att kunna göra en rättvis och grundläggande granskning baserat på dessa fem 
bedömningsgrunder har en utvärderingsmatris formats. Inom matrisen ingår ett 
flertal faktorer och underkategorier till de överliggande bedömningsgrunderna. 
Dessa bedöms enskilt, för att sedan ligga till grund för kommunens beslut.

Kommunen vill framhäva vikten av att varje bedömningsgrund inom markan-
visningen tas i anspråk vid utformande av förslaget. Därför kommer inte den 
viktade poängskalan eller samtliga bedömningsfaktorer att redovisas, men vad 
som ingår inom varje bedömningsgrund kan beskrivas enligt följande;

Miljömässig hållbarhet
Vid nybyggnation finns goda möjligheter att verka för ett miljömässigt hållbart 
samhälle. På Gärdesvägen ska ett livscykelperspektiv genomsyra projektet. Under 
byggskedet ska resurshantering vara effektiv och val av material ske med stort 
miljöfokus. 

En grönskande utemiljö hjälper till att forma en attraktiv boendemiljö såväl 
som det skapar viktiga ekosystemtjänster som t.ex. upptag av koldioxid, skapa 
mikroklimat, luftföroreningar och hantering av dagvatten. På Gärdesvägen ska 

den gröna utemiljön stärka den biologiska mångfalden i området och bidra till 
mervärde för de boende i området. 

Förslagen ska redovisa hur man möter de krav som ställs i Vallentuna kommuns 
miljöpolicy och energiplan.  

Social hållbarhet
Den sociala hållbarheteten handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet, 
attraktivitet, trygghet och jämlikhet. 

I Vallentuna förutsätts byggandet att skapa möjligheten till olika typer av 
människor att bo, arbeta och verka inom området. Mer konkret kan detta sägas 
innebära att skapa trygga och estetiskt tilltalande bebyggelsemiljöer med mötes-
platser såväl utomhus som inomhus. 

Det är viktigt att ha med sig förståelsen hur hus skapar rum utanför och mellan 
varandra. I markanvisningen innebär det att förslagen ska utformas på ett sätt då 
det uppfattas som tilltalande, inbjudande och trygg för människor att röras och 
vistas i. 

Förutsatt att inkommen intresseanmälan uppfyller samtliga formkrav enligt ovan sker bedömningen 
utifrån följande bedömningsgrunderna (ej rangordnade sinsemellan):

• Miljömässig hållbarhet

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet   

• Arkitektonisk kvalitet, samspel med omgivning   

• Erbjudet markpris / BTA
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Bedömningsgrunder fort .
Småhus och bostadsrätts boende dominerar i Vallentuna. Kommunen ser po-
sitivt på att nya bostäder ökar mångfalden i utbudet. Genom en blandning av 
olika upplåtelseformer och storlekar erbjuds invånarna större valfrihet och mer 
flexibilitet i sitt boende för att möta behoven i livets alla skeden.

Att invitera till olika funktioner och blanda verksamheter inom bebyggelsen 
skapar tillfällen för upplevelser samt möten. Genom användandet av öppna 
fasader och omsorgsfullt tänkande kring material och detaljer lockas människor 
till platsen. Detta skapar integration och gör att platsen inte känns exkluderan-
de. Att ge uppgov till att samla människor på platsen skapar en vital plats med 
rörelse omkring sig, vilket också medför en ökad trygghet till platsen samt stärker 
möjligheten till goda sociala nätverk.

Ekonomisk hållbarhet
Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och tidplan. Det 
är viktigt att bolaget kan uppvisa att man ensamt eller genom moderbolag har 
den ekonomiska stabiliteten och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. I 
bedömningen är det även meriterande ifall hänsyn tagits till värnandet av lokala 
produkter och tjänster, för att på så sätt värna om den lokala ekonomin. 

En bostadsbebyggelse som på ett flexibelt sätt kan möta efterfrågan och om-
forma sitt utbud kan ses som ekonomisk hållbara, i den mån att den tjänar ett 
långsiktigt mål. 

Arkitektonisk kvalitet, samspel med omgivning
Kommunen eftersträvar en hög arkitektonisk kvalitet i alla sina nybyggnadspro-
jekt. Förslagen ska på ett tydligt sätt visa överensstämmelse med kommunens 
vision om småstadskaraktär. Detta bedöms genom att se till formgivning, ma-

terialval, färgsättnings, byggnadshöjd, volym och hur dessa faktorer gestaltas i 
relation till den omgivningen. 

I bedömningen kommer även utformningen av de offentliga rummen och 
placeringen av bebyggelsens byggnadskroppar att vägas in. Inom bedömningen 
kommer samspel med kulturmiljö att vara en viktig faktor. Tillgänglighet för alla 
ska uppvisas, samt hur bil- och cykelparkering tänkt lösas.

Erbjudet markpris /BTA
Anbudet ska vara uttryckt i kronor per kvm BTA och vara giltigt under tre måna-
der. Det förväntas också innehålla situationsplan och redovisande av bebyggelse-
typen ex. flerbostadshus och/eller stadsradhus samt våningsantal.

I det fall exploatören väljer att bygga flerbostadshus är förutsättningen att all 
parkering ska förläggas i garage under mark.

 
Kommunen avser att anvisa mark till de de bästa projektförslagen utifrån 
en sammanvägd utvärdering utav bedömningsgrunderna. Ansökningar 
som saknar efterfrågat material kan komma att förkastas, alternativt 
kompletteras efter förfrågan från Vallentuna kommun. 

En beredningsgrupp bestående av tjänstemän inom Vallentuna kommun 
kommer göra en värdering och samlad bedömning av de inkomna bidra-
gen. 

Det slutgiltiga beslutet av de inkomna bidragen tas av en jury bestående 
av kommunstyrelsens arbetsutskott.



Övriga förutsättningar
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• Kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal med den byggherre 
som lämnat det bästa förslaget enligt bedömningsgrunderna beskrivna på 
sidan 11.

• Markanvisning tidsbegränsas normalt till högst två år från kommunstyrelsens 
markanvisningsbeslut. Om inte ett bindande köpeavtal träffats inom dessa 
två år står det kommunen fritt att göra en ny markanvisning. Kommunen 
kan dock medge förlängning. En förutsättning för detta är att förseningen 
inte beror på byggherren. Kommunen ska även ha rätt att återta en markan-
visning under den tidsbegränsade perioden om byggherren uppenbart inte 
avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte byggherren 
rätt till ersättning.

• Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. 
Det gäller även överlåtelse till närstående företag.

• Kommunfullmäktiges antagna kommunplan och riktlinjer ska följas.

• Projekt som avbryts till följd av ändrade förutsättningar för detaljplanering 
eller andra myndighetsbeslut ger inte rätt till ny markanvisning eller rätt till 
ekonomisk ersättning.

• Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet.

• Projektering i samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med kom-
munen. Projektet förutsätter att en detaljplaneprocess startas.

• Exploatören bekostar detaljplanearbetet och alla erforderliga utredningar 
som krävs för att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft.

• Markanvisning är inte kommunens ställningstagande som planmyndighet i 
detaljplaneprocessen. Detaljplan för ny bebyggelse prövas i särskild ordning i 
enlighet med plan- och bygglagen

• Eventuella myndighetsbeslut som förändrar villkoren i markanvisningen 
hanteras av byggherren.

• Vallentuna kommun har fri prövningsrätt av inkomna ansökningar. Ansökan 
som inte följer givna krav på redovisning kan komma att förkastas.

• Vallentuna kommun kommer att kontrollera följande uppgifter om bolagen;
 - Registreringsbevis 
 - Att bolaget ensamt eller genom moderbolag har ekonomisk stabilitet  
 och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

• Vallentuna kommun förbehåller sig rätten att i samband med bedömningen 
även utvärdera exploatörens förmåga att genomföra projektet.

• Vallentuna kommun äger rätt att efter att markanvisningstävlingen avgjorts 
under en begränsad tid ställa ut det vinnande förslaget publikt samt att publ-
icera materialet på kommunens hemsida samt i press och massmedia.

• Inget tävlingsarvode utgår till anbudsgivarna. 



Vad händer sedan?

Tidplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna
Besök: Tuna torg 1
Tfn: 08-587 850 00
sbf@vallentuna.se
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Så snart utvärderingen är klar kommer kommunen att kontakta vinnande 
exploatör med ett erbjudande om att teckna markanvisningsavtal med villkor 
för försäljning och genomförande.

I avtalet förs försäljningspriset in liksom de krav kommunen bedömer vara 
lämpliga att reglera i ett avtal. Övriga bärande komponenter i ansökan tas 
med som viktiga utgångspunkter i kommande köpeavtal. Kommunstyrelsens 
näringslivs- och planutskott fattar beslut om godkännande av upprättat mar-
kanvisningsavtal. Därefter kommer resultatet av tävlingen att redovisas, dels 
i den tjänsteskrivelse som ligger till grund för nämndens beslut och dels på 
kommunens hemsida enligt nedan.

2/11  Utskick av annonsinbjudan.
1/2  Senaste dag för inlämning av anbud.
Våren 2016 Juryarbete färdigställt, beslut.
 

Tidsplanen är preliminär och ändringar kan ske. Se hemsidan, för uppdate-
ringar och aktuell tidplan.

Inlämning

Underlag

Anbud lämnas i neutralt kuvert och märks ”ANBUD GÄRDESVÄGEN ” och 
sänds till:
Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
186 86 Vallentuna

Anbud kan också lämnas i kommunhusets reception (Tuna torg 1).
Kommunhusets reception har följande öppettider:
Måndag – fredag kl 08-17. 
Vid helgdagar hänvisas till hemsidan för gällande öppettider.

Anbud ska vara inlämnat senast 2015-12-31.

• Anbudsinbjudan.
• Befintlig detaljplan för markanvisningsområdet.
• Kommunplan 2016-2018.
• Översiktsplan 2010-2030.
• Energiplan.
• Miljöpolicy för Vallentuna kommun.
• Vallentuna kulturmiljöprogram och Vallentunas kulturmiljöwebb, tillgänglig 

via www.vallentuna.se/kulturmiljo

Material kan laddas ner från kommunens hemsida, samt via:  
www.vallentuna.se/markanvisningar



Kontakt
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Vid detaljplanefrågor, kontakta Björn Stafbom, vid samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post bjorn.stafbom@vallentuna.se eller telefon 08-587 851 41

Vid exploateringsfrågor, kontakta Anders Nahlbom, vid samhällsbyggnadsförvaltningen.
E-post anders.nahlbom@vallentuna.se eller telefon 08-587 851 38




