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Sammanfattning 
 

Vallentuna kommun bjuder in till markanvisningstävling för LSS-grupp-

boende. Markanvisningsområdet omfattar en detaljplanelagd tomt i 

stadsdelen Nyby, belägen ca 2 km från Vallentuna centrum, som kommer 

upplåtas med tomträtt. Urval kommer ske utifrån ett antal grundkrav 

samt på pris. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 29 mars 

2019 för att kunna delta i urvalsprocessen. 

 

 

 

 

  

 FAKTA  Markanvisning  

 En Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och 

en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad 

tid och under givna villkor förhandla med en kommun om överlå-

telse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande. Genom en markanvisningsinbjudan erbjuds ett flertal 

intressenter att inkomma med anbudsförslag för markområdet. Det 

förslag som bäst uppfyller kommunens ställda kriterier vinner en 

markanvisning. Se riktlinjer för kommunala markanvisningar för 

mer information om markanvisning i Vallentuna kommun, rubrik 

Underlag. 

 

 

"Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer" 

Vision Vallentuna kommun 
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Bakgrund  
 

Nyby är beläget ca 2 km nordväst om Vallentuna centrum och detaljpla-

nerades år 2004. Området har sedan dess byggts ut med friliggande vil-

lor i modern utformning. I området finns mycket grönska och i detaljpla-

nen är stora områden med naturmark utlagda. 

 

Fastigheten Vallentuna-Nyby 1:21 som ligger inom planområdet mar-

kanvisas nu för LSS-gruppbostad, vilket är bostad med särskild service 

för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna med omfat-

tande tillsyns- och omvårdnadsbehov (LSS 9:9). 

 

Fastigheten är kommunägd och lokaliserad till östra delen av planområ-

det. I anslutning till fastigheten finns god tillgång till busstrafik. Buss-

hållplatsen Koltrastvägen som trafikeras av linje 660H, 660V och 687 

ligger precis intill fastigheten. Avståndet till station Ormsta på Roslags-

banan är ca 1,3 km.  

 

Vallentuna kommun har under åren behållit fastigheten outvecklad då 

det funnits osäkerhet om kommunens egna behov. Kommunen har nu 

identifierat ett behov av gruppboende LSS. Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen fick i oktober 2018 uppdrag av Kommunstyrelsens näringsliv- 

och planutskott att påbörja en markanvisningsprocess för fastigheten 

Nyby 1:21 i syfte att etablera gruppboende för LSS. 

 

 

 

 

 

Bild 1. Det blåa området visar Nyby 1:21 
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Ormsta station 

Bild 2. Översiktsbild från norr på Nyby 1:21. Det rödstreckade området visar ungefärlig utbredning av fastigheten. 

Vallentuna centrum 
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Anvisningsområde 

Markanvisningsområdet omfattar Vallentuna-Nyby 1:21. För fastigheten 

finns en gällande detaljplan, se bild 3. samt rubrik Underlag, som antogs 

i december 2004. Fastigheten är ca 3 228 kvm stor och ligger intill kors-

ningen mellan Koltrastvägen och Ekebyvägen. Idag är fastigheten be-

vuxen med barrträd och marken i och kring den utgörs av morän med 

något tjockare jordlager. 

 

Detaljplanen medger bostäder, vårdboende, förskola och/eller fritids-

verksamhet. Kommunen kommer anvisa marken för ändamålet LSS-

gruppboende. Tillåten byggnadsarea är 600 kvm och den sammanlagda 

bruttoaren får högst vara 1 000 kvm. Lokaliseringen av byggrätten inom 

fastigheten är styrd genom att del av fastigheten är utlagd som prickad 

mark, mark som inte får bebyggas med byggnad.  

 

Lokalgatorna inom detaljplanen är utlagda som kvartersmark. Fastig-

heten är ansluten till gemensamhetsanläggningen som försörjer villaom-

rådet avsedd för bl.a. va-ledningar, väg och gång- och cykelbana. Kom-

munen är huvudman för Ekebyvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbfakta 

Fastighetsstorlek: ca 3 228 kvm 

Användning: LSS-gruppboende 

Byggnadshöjd huvudbyggnad: 7 m, max 2 våningar 

BYA: 600 kvm 

BTA: 1 000 kvm 

VA: förbindelsepunkt finns 

Bild 3. Bilden till vänster är ett urklipp från detaljplanekartan där den röda 

fastigheten är Nyby 1:21. Bilden till höger är ett urklipp från illustrations-

planen för området. Båda planerna finns länkade under rubrik Underlag. 
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Markanvisningsprocess 
Kommunen söker en aktör som vill utveckla LSS-gruppboende på fas-

tigheten. Val av aktör kommer ske genom anbudsförfarande.  

 

Genom markanvisningsinbjudan erbjuds intressenter att inkomma 

med anbudsförslag. Dessa utvärderas utifrån fasta förutsättningar, in-

lämnings krav och pris. Efter utvärdering av inkomna anbud kommer 

kommunen träffa reservationsavtal följt av tomträttsavtal med den an-

budsgivare som uppfyller samtliga krav och som har presenterat den 

bästa idéen utifrån angivna bedömningsgrunder. Den aktör som väljs 

ut ska ha ekonomisk stabilitet och en organisation som kan genomföra 

projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlämning av anbud 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 29 mars 2019. 

 

Inlämning ska ske genom Visma TendSign i anvisat format och bestå 

av:  

 

Anbudsformulär enligt bilaga 1, innehållande uppgifter om anbudsgi-

varen samt en presentation av det tänkta projektet, se rubrik Anbudets 

innehåll nedan. 

 

För anbud gäller att:  

 

 Anbudsformuläret ska vara korrekt ifyllt och underskrivet av be-

hörig firmatecknare. Utformning på formuläret får inte föränd-

ras.  

 

 Alla handlingar ska inlämnas på svenska. 

 

Förbehåll och reservationer i anbudet accepteras inte.  
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Fasta förutsättningar  

Fasta förutsättningar är krav som anbuden tydligt måste redovisa hur 

de uppfylls. Dessa måste accepteras för att kunna gå vidare i utvärde-

ringsprocessen. Det som är att anse som fasta förutsättningar för anbu-

den är:  

 

 Följa gällande detaljplan 

Inskickade förslag måste följa gällande detaljplan. Planhandling-

arna utgör förutsättningarna för projektets utformning. Plan-

handlingar finns att hämta under rubrik Underlag. 

 

 Fastigheten upplåts med tomträtt  

Tomträttsavtalet skrivs på 60 år med en årlig tomträttsavgäld 

som omförhandlas med avgäldsperioder om tio år, se bilaga 2 om 

förslag på tomträttsavtal. Upplåtelse av tomträtten sker i enlighet 

med kommande tomträttsavtal. Tomträttsavgälden sätts till: 

 

A=MV*0,04 

A=Årlig avgäld, betalning sker kvartalsvis 

 

Där MV är angivet pris för marken vid upplåtelsetidpunkten, 

eventuellt uppräknad med index. Om index är oförändrat eller 

sjunkit sker ingen justering. 

 

 LSS-gruppboende 

Byggnaden ska användas för LSS-gruppboende. Verksamheten 

ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-

hällslivet. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet att leva som andra.  

 

 

 

 6 lägenheter 

Byggnaden ska inrymma max 6 lägenheter för boende och vara 

handikappanpassad. Varje lägenhet ska vara ca 35-45 kvm stor 

samt att det ska finnas lokaler för allmänt utnyttjande och social 

samvaro. Lägenheterna ska vara fullvärdiga och grupperas i an-

slutning till personal- och gemensamhetsutrymmen. 

 

 Drift/förvaltning 

Anbudsgivaren ska kunna visa upp hur gruppboendet och verk-

samheten kan förvaltas och driftas. Tanken är att en privat opera-

tör ska driva verksamheten.    

 

 Gestaltning 

Området utformas med inspiration från trädgårdsstaden, se ge-

staltningsprogram och illustrationsplan under rubrik Underlag. 

Utgångspunkten är att knyta an den nya bebyggelsen med om-

kringliggande områden och i största möjliga mån bevara områ-

dets karaktär och natur. Material som är beständiga och åldras på 

ett bra sätt ska användas. 

 

 Utemiljö 

Utemiljön på kvartersmark ska vara inbjudande och anpassad ef-

ter människor med funktionsnedsättning. Kvartersmark avsedd 

för gemensam vistelse ska vara bilfri och locka till avkoppling och 

social samvaro. Befintlig vegetation ska i så stor utsträckning som 

möjligt behållas. Varje lägenhet ska ha tillgång till uteplats, helst 

trädgårdslik. 
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 Dagvatten 

Förslag ska ange dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande 

av dagvatten inom fastigheten genom filtrering och fördröjning. 

Se rubrik Underlag för att ta del av Oxundaåns dagvattenpolicy 

samt Svenskt vattens publikation P110. 

 

 Parkeringslösning 

Byggherren ska redovisa hur stort parkeringsbehov de ser i pro-

jektet och redovisa hur de tänkt lösa det behovet trafiksäkert inom 

kvartersmark. Gällande parkeringsnorm finns under rubrik Un-

derlag. 

 

 Avfall 

Förslaget ska följa Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter, se ru-

brik Underlag.  

 

 Referensprojekt  

Anbudsgivaren måste kunna visa ett referensprojekt av liknande 

art som är i genomförandeskede eller slutförts samt hur förvalt-

ningen av boendet lösts. Kontroll av referensprojekt kommer gö-

ras. 

 

 Ekonomisk stabilitet och organisation 

Företaget ska ha ekonomisk stabilitet och en organisation som 

kan genomföra projektet. Ekonomisk stabilitet innebär att bola-

get ska kunna betala 10 % av angivet markpris med fritt eget ka-

pital alternativt visa upp proprieborgen från moderbolag motsva-

rande summa. Anbudsgivare ska inte ha några skatteskulder eller 

ha koppling till ekonomisk brottslighet.  

 

Anbudets innehåll 

 

 Ifylld anbudsmall enligt bilaga 1, samt nedanstående information 

redovisat på max 15 sidor. 

 

 Kortfattad information om bolagets organisation, historik samt 

affärsidé. 

 

 Projektidé för markanvisningsområdet och hur fasta förutsätt-

ningar uppfylles. Projektidén ska innehålla en redovisning av 

uppskattad bruttoarea (BTA), bedömt antal lägenheter och för-

slag på lägenhetsstorlekar inklusive en beskrivning av hur bolaget 

avser att genomföra projektet. Det är viktigt att exploatörens am-

bitioner med projektet framgår. Enkla skisser, situationsplan, fa-

sadskisser, illustrationer med skalangivelse, materialval och ku-

lörer ska komplettera exploatörens beskrivning av projektet. 

Samtliga skisser, planer och kartor ska vara i A3-format. Situat-

ionsplan 1:400 och fasader 1:100. Dessa kommer att utgöra bila-

gor till tomträttsavtalet. 

 

 Tidplan, kommunen är intresserad av när aktören avser lämna in 

bygglov, hur lång produktionstiden är samt när inflyttning kan 

ske.   

 

 Referens av ett(1) relevant och jämförbart projekt i syfte att visa 

att organisationen har den ekonomiska stabilitet och kunskap 

som krävs för att driva igenom projektet och förvaltningen. Refe-

rensprojektet ska vara slutfört eller i genomförandeskede.   
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Utvärdering 

 

Utvärdering sker i två steg av en tjänstemannajury. 

Steg 1: 

Kommunen utvärderar alla inkomna anbud för att se att de uppfyller 

kommunens fasta förutsättningar och krav på inlämning. Ansökningar 

som strider mot fasta förutsättningar eller inlämningskrav kommer att 

förkastas. Anbudsgivare som saknar visst material i inlämningskraven 

kan komma att ges möjlighet till komplettering.  

Steg 2: 

De aktörer som uppfyller fasta förutsättningar och inlämningskrav 

kommer utvärderas utifrån angivet pris. Det angivna markpriset måste 

vara marknadsmässigt. Utifrån angivet pris sätts sedan tomträttsavgäl-

den. 

 

Fortsatt förhandling kring villkor i anbudet kan krävas om flera förslag 

skulle bedömas som likvärdiga. 

Tilldelning 

Så snart utvärderingen är klar kommer kommunen att kontakta utvald 

aktör med ett erbjudande om att gå vidare och teckna ett initialt reser-

vationsavtal. Så fort parterna är överens kommer avtalet att ersättas 

med ett tomträttsavtal.  

 

Markanvisningsvillkor 
Ett markanvisningsavtal är tidsbegränsat till normalt två år från beslut 

om att godkänna sådant markanvisningsavtal. I detta fall kommer dock 

ett reservationsavtal tecknas istället för markanvisningsavtal och be-

gränsas till sex månader på grund av att tomten redan är detaljplane-

lagd. Reservationsavtalet ska ersättas av ett tomträttsavtal inom sex 

månader från tilldelning. Om inte ett bindande tomträttsavtal träffats 

inom dessa sex månader står det kommunen fritt att tilldela annan an-

budsgivare markanvisningen. Kommunen kan dock medge förlängning 

om förseningen inte beror på anbudsgivaren. Kommunen har även rätt 

att återta en markanvisning under den tidsbegränsade perioden om an-

budsgivaren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet 

i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen 

markanvisning ger inte bolaget rätt till ersättning. 

 

Kommunen har fri prövningsrätt av inkomna projektidéer då markan-

visningstävlan inte faller inom ramen för Lag om offentlig upphandling 

(LOU 2007:1091). Kommunen har även rätt att förkasta anbud utan er-

sättningsskyldighet till någon av anbudsgivarna. Kommunen medger 

ingen ersättning för anbudsgivning. 

 

Vidare gäller följande: 

 

 Projekt som avbryts till följd av myndighetsbeslut ger inte rätt till 

ny markanvisning eller rätt till ekonomisk ersättning. 

 

 Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga god-

kännande. Det gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

 Kommunfullmäktiges antagna program och riktlinjer ska följas. 
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 Byggherren är medveten om att projektets genomförande kan för-

utsätta att politiska beslut fattas.  

 

 Byggherren är medveten om att genomförandet av projektet star-

tar snarast efter att reservations- och tomträttsavtal tecknats mel-

lan bolaget och kommunen.  

 

 Kommunen förbehåller sig rätten att i samband med bedöm-

ningen även utvärdera byggherrens förmåga att genomföra pro-

jektet.   

 

 Byggherren ska, vid produktion av hyresbostäder, kunna visa hur 

bostäderna långsiktigt ska förvaltas. 

 

 Byggherren står för samtliga bygglovskostnader, lagfartskostna-

der samt tekniska anslutningsavgifter. Det inkluderar kostnader 

för dagvattenhantering enligt separat avtal med Roslagsvatten. 

 

 Exploatören bär kostnader för återställande/iordningställande av 

allmän plats som föranleds av exploatörens arbeten. 

 

 Kommunen äger rätt att, efter att markanvisning tilldelats, under 

en begränsad tid ställa ut det vinnande förslaget publikt samt att 

publicera materialet på kommunens hemsida samt i press och 

massmedia.  

 

 Kommunen har ingen kännedom föroreningar eller fornläm-

ningar inom området. 

 

 Inget tävlingsarvode utgår till anbudsgivarna. 

Tidplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidplanen är preliminär och ändringar kan ske. Se hemsidan för aktu-

ell tidplan och uppdateringar. 

 

 

 

2019-02-22 Utskick av inbjudan 

2019-03-22  Sista dag för att ställa frågor  

2019-03-29 Sista dag för inlämning av anbud 

2019-04- Tillkännagivande av vinnare  
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Kontakt 
Frågor under anbudstiden ställs genom TendSign och ska vara kommu-
nen tillhanda senast den 22 februari för att svar ska kunna lämnas i tid. 
 
Kontaktperson angående markanvisningen är: 
Niklas Karlsson  
Exploateringsingenjör 
Tfn: 08-587 848 56 
niklas.karlsson@vallentuna.se 
 
 
Kontaktperson angående LSS är: 
Johan Hildingsson 
Strateg med inriktning lokalförsörjning och analys 
Tfn: 08-587 862 87 
johan.hildingsson@vallentuna.se 

 

 

 
 

 

 

Underlag 
 
Planhandlingar Nyby. Detaljplan och planbeskrivning.  
Planhandlingar för Nyby 
 
Illustrationsplan och gestaltningsprogram 
Illustrationsplan 
 
Riktlinjer kommunala markanvisningar 
Riktlinjer markanvisning 
 
Dagvatten  
Oxundaåns dagvattenpolicy 
Svenskt vatten P110 
 
Parkeringsnorm 
Parkeringsnorm 
 
Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter 

Avfallsföreskrifter 

 

Geodatapaket beståendes av primärkarta(dwg), höjddata samt ortofoto 

kan levereras vid förfrågan. 

Bilagor 
 
Bilaga 1: Anbudsformulär 
 
Bilaga 2: Förslag tomträttsavtal  
 

mailto:niklas.karlsson@vallentuna.se
file://///vallentuna/dfs/vallentuna/SBF/Gemensam/Projekt/1324%20Markanvisning%20Nyby%201_21/08%20Markanvisning/johan.hildingsson@vallentuna.se
https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/gallande-detaljplaner/nyby-d20041203/
https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/gallande-detaljplaner/nyby-d20041203/
http://dok.vallentuna.se/file/bo%20och%20bygga/markanvisning/g%C3%A4rdesv%C3%A4gen/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20kommunala%20markanvisningar_rev%2020150216.pdf
http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/dagvatten/Dagvattenpolicy-Oxunda-2016-A4.pdf
http://vav.griffel.net/filer/p110_del1_jan2016.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/trafik%20och%20v%C3%A4gar/parkeringsnorm/P-norm%20f%C3%B6r%20bost%C3%A4der%20i%20Vallentuna%20kommun.pdf
http://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/2.%20bygga%2C%20bo%20och%20milj%C3%B6/2.2%20%20lokala%20f%C3%B6reskrifter/2.2.2%20Avfallsf%C3%B6reskrifter.pdf

