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Inbjudan till markanvisning 
Åby ängar etapp 1, kvarter 2 och 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Inledning  
Inlämnad intresseanmälan ska uppfylla alla krav enligt inbjudan. Kommunen förbe-
håller 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 förkasta anbud utan ersättningsskyldighet till någon av anbudsgivar-
na. Inbjudan gäller kvarter 2 och 8. Exploatör kan välja att lämna anbud 
på båda kvarteren eller enbart ett kvarter. Det ska tydligt framgå i anbu-
det vilket/vilka kvarter anbudet avser. 
 

 
”Med det goda småstadslivet i en nära 
och högt värderad natur- och kulturbygd 
bidrar Vallentuna kommun aktivt till en 
växande och hållbar storstadsregion.”  
Vision Vallentuna kommun 
 

Vallentuna centrum 

Vallentuna IP 

Vallentunasjön 
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Förutsättningar 
En detaljplan för Åby ängar etapp 1 har tagits fram av Vallentuna kommun. Detalj-
planen är utformad efter tidigare framtagen strukturplan för centrala Vallentuna. 
Detaljplanen är en del i ett större utvecklingsområde, se karta nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdeskarta med befintligt och planerad utveckling - planläggning. 
 
Åby ängar etapp 1 är en detaljplan som omfattar ett cirka 7 ha stort område, cirka 300 
meter öster om Vallentuna centrum. Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet 
till en del av småstaden Vallentuna. 
 
Detaljplanen möjliggör för cirka 380 lägenheter, centrumverksamheter i bottenvå-
ningar, en förskola, nya lokalgator samt fastställer pågående markanvändning för 
bilverksamheten Brabil i väster. Planen omfattar även natur- och parkområden. 
 
Bebyggelsen ska uppföras i måttlig skala upp till sex våningar. Olika hustyper och 
hushöjder ger området ett varierat uttryck. Till detaljplanen finns ett gestaltningspro-
gram som anger riktlinjer för utvecklingen i området. 

Åby ängar 
etapp 1 

Åby ängar 
etapp 2 

Åbyholm 

Östra Åby 

        Utställt förslag till detaljplan – bostäder/centrum 

      Pågående detaljplan - bostäder 

      Kommande detaljplan - bostäder 

      Kommande detaljplan – bostäder/centrum 

Vallentuna station - 
Roslagsbanan 
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Anvisningsområdet 
Markanvisningsområdet för kvarter 2 är cirka 4 300 m2 och för kvarter 8 cirka 
4 600m2. 
För markanvisningsområdena gäller förslag till Detaljplan för Åby ängar etapp 1 som 
anger en byggrätt för bostäder samt centrumverksamhet i bottenvåning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Markanvisningsområdena markerat med rött, gällande detaljplan ovan, flygfoto 
nedan. Gränserna är ungefärliga. Exakta gränser finns i avtalsbilagorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Smidesvägen 

Lidl 

BraBil 

Brandstation 

Kv 2 

Kv 8 

Kv 2 

Kv 8 
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Inlämningskrav – anbudets innehåll 
En beskrivning av: 

- 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 samt hur parkeringsfrågan är tänkt att lösas. 
- Bedömt antal lägenheter samt storlekar på lägenheter 
- Beräknad hyresnivå eller avgift för de olika lägenheternas storlekar. Redovis-

ning av kvarterets parkeringsbehov och antalet parkeringsplatser i garage. 
- Redovisning av hur mycket av fasadlängden eller hur stor del av bottenvå-

ningen som möjliggör användning som lokal. 
- Total bruttoarea (BTA) för förslaget. 
- Anbud på aktuellt markområde ska lämnas i kronor/m2 BTA ovan mark. Pri-

set bestäms utifrån max BTA som anges i detaljplanen, se förslag till markan-
visnings- och köpeavtal. Anbudet är det pris som kommer att gälla vid tid-
punkt för förvärv. Anbudet ska vara giltigt i fem månader från anbudsdatum. 
Värdetidpunkten ska vara den 7 juni 2014. 

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

- Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och tidplan. 
 
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 1:400 och 
fasader 1:200. 
 
Det är mycket viktigt att ansökan innehåller tydligt redovisade förslag. Om det vid 
utvärdering inte går att bedöma om ett krav är uppfyllt kan kommunen komma att 
förkasta ansökan.  
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Bedömningsgrunder 
Förutsatt att inkommen intresseanmälan uppfyller samtliga formkrav enligt ovan sker 
bedömningen utifrån bedömningsgrunderna (ej rangordnade sinsemellan):  
 

- Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet  
- Arkitektonisk kvalitet, samspel med omgivning enligt gestaltningsprogram-

met 
- Referenser 
- Boendekostnad 
- Erbjudet markpris 
- Andel av bottenvåning som möjliggör användning som lokal  

Utvärdering 
Kommunen avser att anvisa mark till den anbudsgivare som lämnar det eller de bästa 
projektförslagen utifrån en sammanvägd bedömning av bedömningsgrunderna.   
 
Ansökningar som saknar efterfrågat material kan komma att förkastas alternativt 
kompletteras efter förfrågan från Vallentuna kommun. Kvalificering och utvärdering 
av ansökningarna sköts av en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, ord-
förande för teknik- och fastighetsutskottet, oppositionsråd, samhällsbyggnadschef, 
planeringschef samt exploateringschef. 

Övriga förutsättningar 
- 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 be-
ror på byggherren. Kommunen ska även ha rätt att återta en markanvisning 
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 er-
sättning. 

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

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

- Kommunfullmäktiges antagna program och riktlinjer ska följas. 
- Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. 

Projektering i samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med 
kommunen. 

- Eventuella myndighetsbeslut som förändrar villkoren i markanvisningen han-
teras av byggherren. 
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- Exploatören är medveten om att projektets genomförande förutsätter att 
politiska beslut fattas om markanvisnings- och köpeavtal.  

- Exploatören är medveten om att genomförandet av projektet startar sna-
rast efter att markanvisnings- och köpeavtal tecknats mellan exploatören 
och kommunen. I avtalet regleras villkor för försäljning och genomföran-
de.  

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

- Vallentuna kommun förbehåller sig rätten att i samband med bedömning-
en även utvärdera exploatörens förmåga att genomföra projektet.   

- Exploatören ska, vid produktion av hyresrätter, kunna visa hur bostäderna 
långsiktigt ska förvaltas. 

- Inlämnade situationsplaner, skisser och sektioner ska följa gällande de-
taljplan för markanvisningsområdet och ligga till grund för upprättande av 
bygglovhandlingar.  

- Exploatören står för samtliga bygglovskostnader, lagfartskostnader samt tek-
niska anslutningsavgifter.   

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

- Exploateringsbidrag utgår om 1 300 kr/m2 BTA.  
- Plankostnad utgår om 810 000 kr för kvarter 2 och 820 000 för kvarter 8. 
- 6 lägenheter för LSS-boende samt en personallägenhet ska inrymmas i kvar-

ter 2. 
- Inget tävlingsarvode utgår till anbudsgivarna.  

 

Inlämning av intresseanmälan 
Anbud lämnas i neutralt kuvert och märks "ANBUD VALLENTUNA CENTRUM 
ETAPP 1 " och sänds till:  
 
Vallentuna kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
186 86 Vallentuna  
 
Anbud kan också lämnas i kommunhusets reception (Tuna torg 1) eller efter stäng-
ning i kommunens brevlåda som är belägen vid ingången strax till höger om huvuden-
trén Tuna Torg 1. 
För kommunhusets reception gäller följande öppettider: måndag – fredag kl 08-16.15 
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 Underlag 
Nedan anges det material som kan laddas ner från kommunens hemsida via: 
 
www.vallentuna.se/markanvisningar 
 

- Anbudsinbjudan 
- Detaljplan för Åby ängar etapp 1 
- Gestaltningsprogram 
- Alla utredningar tillhörande Detaljplan för Åby ängar etapp 1 
- Förslag till kommande markanvisnings- och köpeavtal för kvarter 2 och 8 

 

Tidplan 
 
Datum Aktivitet 
11/4 2014 Utskick av annonsinbjudan 
27/5  Senaste dag för inlämning av anbud 
juni Utvärdering av inkomna anbud 
16 juni Beslut i näringslivs- och planutskottet 

Kontakt 
Vid frågor om anbudstävlingen, kontakta Anna-Carin Mattsson, exploateringschef vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
E-post anna-carin.mattsson@vallentuna.se eller telefon 08-587 851 31 
 
Vid detaljplanefrågor, kontakta Mats Eriksson, planeringschef vid samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
E-post mats.eriksson@vallentuna.se eller telefon 08-587 851 52. 
 
 

Vad händer sedan?  
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 markanvisningsavtal. Därefter kommer resultatet av tävlingen att redovisas, 
dels i den tjänsteskrivelse som ligger till grund för nämndens beslut och dels på 
kommunens hemsida enligt ovan.  


