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Vallentuna kommun bjuder in till en markanvisningstävling 
för trygghetsbostäder i västra Vallentuna tätort vid korsning-
en Snapptunavägen och Ekebyvägen. Grundtanken är att ska-
pa ett hållbart boende med bostadsrätter för en bred äldre 
målgrupp. Bostäderna ska innehålla lokaler för gemenskap 
och social samvaro. Tävlingen vänder sig till byggaktörer som 
tillsammans med kommunen är intresserade av att skapa bo-
städer för äldre som är hållbara, omsorgsfullt gestaltade och 
möjliggör för en aktiv livsstil och social gemenskap mellan de 
boende. Markpriset kommer att vara fast och utgör inte ett 
av bedömningskriterierna. Den byggaktör och det tävlings-
bidrag som på bästa sätt uppfyller de av kommunen satta 
skall-kraven och samtidigt bidrar med attraktiva mervärden 
kommer att erbjudas en markanvisning och får en chans att 
i samverkan med kommunen påverka projektet i ett tidigt 
skede genom att delta i detaljplanearbetet från start. 

Inbjudan

Utsikt över tävlingsområdet mot nordost, okt 2021. 
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Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning som antogs av kom-
munfullmäktige 2018 beskriver efterfrågan och behovet av bostäder 
för äldre. En generell trend är att personer över 65 år har en allt bätt-
re hälsa och bor kvar allt längre i sin ordinarie bostad. I Vallentuna 
ökar antalet äldre. Sammantaget medför detta att det finns behov av 
både ombyggnad och nybyggnation av bostäder för äldre. Framför 
allt nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus, främst med 
närhet till service och kommunikationer, efterfrågas. En del av denna 
efterfrågan gäller specifika boendeformer för äldre så som t.ex. se-
niorbostäder och trygghetsbostäder. Tillskott av boendeformer som 
trygghetsboende och seniorboende kan minska behovet av särskilda 
boenden för äldre. Markanvisningen för trygghetsboende på aktuell 
plats kan ses inom ramen för denna kontext.  

En förstudie genomfördes våren 2021 som utredde förutsättningarna 
för att ta fram en detaljplan och genomföra en markanvisning för ett 
trygghetsboende/ seniorboende inom den del av Vallentuna-Ekeby 
2:154 som utgör aktuellt tävlingsområde. Förstudien landade i att 
en markanvisning skulle ske under hösten -21/vintern -22 och att 
detaljplaneläggning påbörjas därefter.

Bakgrund

DEFINITION Trygghetsboende
Med trygghetsboende avses i aktuell markanvisning ett 
boende som riktar sig till och möter behovet hos en äldre 
målgrupp som vill ha mer trygghet och social gemenskap 
än i sitt nuvarande hem. De boende lever självständigt 
med möjlighet till gemenskap och aktiviteter. Bostaden 
är tillgänglig och funktionellt utformad för att vara trygg 
att åldras i. Boendet ska inte vara biståndsbedömt utan 
finnas på den vanliga bostadsmarknaden. 

Vallentuna tätort och Vallentuna kyrka.
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Tävlingsområdet är beläget i västra 
Vallentuna tätort längs Ekebyvägen 
och Snapptunavägen, ca 500 meter 
fågelvägen till Roslagsbanans station 
i Ormsta och ca 1 km från Vallentuna 
centrum. I angränsning till området 
finns en 4-h gård, ett parti med löv-
skog och buskvegetation i norr och 
vidsträckta gräsytor vid Snapptuna-
fältet i söder. I närområdet ligger flera 
bostadsområden. 

Tävlingsområdet

Läget

Tävlingsområdets lokalisering.
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Området upptar en yta om ca 12000 
kvadratmeter mark. Tävlingsområdet 
avgränsas i väst av Ekebyvägen och i 
söder av Snapptunavägen. I utbygg-
nadsfasen kan allmän plats komma att 
breddas för att inrymma ex. gångbana, 
plantering eller dagvattenanläggningar. 
Gränserna mot de allmänna vägarna 
är därför preliminära.  I norr avgränsas 
området av ett avvattningsdike och i 
öst till en gång- och cykelväg. Ett ca 10 
meters hänsynsavstånd är utlagt längs 
avvattningsdiket och gång- och cykel-
vägen för att säkra framtida grön- och 
rekreationsstråk utmed kvarteret. Även 
dessa gränser är preliminära och kan 
justeras vid planeringsskedet. 

Avgränsning

Avgränsning av tävlingsområde.
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Naturgeografiskt karaktäriseras omgivande landskap av ett 
sprickdalslandskap med lerfyllda dalgångar och morän-
höjder. I dalgångarna har landskapet blivit uppodlat. Längs 
skogsbryn och på åkerholmar finns blandskog med ädellöv-
träd och på höjderna växer hällmarkstallskog. Historiskt har 
marken inom området tillhört byn Ekeby, en av flera byar och 
gårdar som ingått i Vallentuna socken. Tidigast kända karte-
ring av byn som då bestod av två gårdar är från 1635.

Förutsättningar

Historiskt landskap

Ovan: Ekeby 1947, gården t.h. ”lilla Ekeby” är bevarad.
Till vänster: Kartering över byn Ekeby från 1635. 
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Aktuellt tävlingsområde utgör idag en rest av vad som för ca 
60 år sedan fortfarande var ett tätortsnära jordbrukslandskap. 
Vad som återstår av detta jordbrukslandskap är det öppna 
landskapet vid Snapptunafältet sydöst om tävlingsområdet 
och bevarade delar av Ekeby gård, däribland ett gårdshus, ”lilla 
Ekeby” och ladugårdsbyggnader med tillhörande betesmarker 
som idag är en 4-h gård. På äldre flygbilder framkommer att 
marken inom tävlingsområdet varit åkermark.

Från 60-talet och framåt med början i öst vid Ormsta station 
har närområdet etappvis planlagts för bostadsområden i takt 
med att Vallentuna tätort expanderat.  Marken har ofta explo-
aterats med avsikten att varje område/kvartersgrupp säljs och 
utförs i ett sammanhang av en entreprenör. Bostadsområdena 
som angränsar till aktuellt tävlingsområde karaktäriseras i sin 
planering av funktionalitet, rationellt byggande och trafiksepa-
rering. De utgör överblickbara och avgränsade enheter byggda 
i en gemensam stil med radhus/kedjehus och till viss del fler-
bostadshus. Bostadsenheterna separeras av skogsallmänningar, 
Ekebyvägen och Snapptunafätet som tillsammans med aktuellt 
tävlingsområde utgör ett parkstråk. Ekebyvägen fungerar som 
en ringväg med matargator till bostäderna. Bostadsområde-
na knyts samman av gång- och cykelvägar som går genom 
skogsallmänningarna, längs parkstråket och i gångtunnlar 
under Ekebyvägen.

Från tätortsnära jordbrukslandskap till 
landsbygdsnära förortslandskap

Ungefär en halv kilometer norr om aktuellt tävlingsområde 
övergår tätortsbebyggelsen i det tidigare beskrivna jordbruks-
landskapet med gamla gårdar och byar.

Flygbild över området från 1960. Aktuellt markanvisningsom-
råde i gult.
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Nedan: I närheten av Foderby gård norr om tävlings-
området. Källa: foderbyfarmhouse.se. Ovan till höger: 
småhus under uppförande  i Ekeby på 70-talet. Nedan 
till höger: Flerbostadshus söder om aktuellt område. 
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Aktuell Översiktsplan för Vallentuna kommun antogs 2018. 
Planen anger att det i Vallentunas tätorter ska bli en tätare 
bebyggelse med småstadskvalitéer. Vallentuna tätort ska ut-
vidgas och utvecklas inom befintliga delar med utgångspunkt 
från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Utveckling 
av nya byggnader ska ske så att ny bebyggelse inte gör det 
svårare att nå omgivande grönstruktur. Tvärtom ska den tät-
ortsnära naturen gå att nå enkelt via stråk från ny bebyggelse. 
I Vallentuna tätort utvecklas befintliga servicepunkter så som 
centrala Vallentuna tätort men även nya utvecklas i såväl 
befintliga som nya stadsdelar.

En fördjupad översiktsplan håller på att tas fram för västra 
Vallentuna tätort, FÖP västra. Planen har ännu inga förankra-
de ställningstaganden kring aktuell plats men inriktningen är 
att platsen har förutsättningar som en lokal målpunkt i form 
av en servicepunkt och att området är strategiskt lokaliserat 
för bebyggelseutveckling. Kommande detaljplaneprocess för 
trygghetsboende kommer att arbetas fram parallellt med FÖP 
västra och är beroende av ett nära samarbete så att inrikt-
ningen på detaljplanen är förenlig med strategierna i FÖP 
västra.

Planförutsättningar I Gällande detaljplan, D910502  Detaljplan för bostadsområ-
det Hammarbacken, är marken planlagd som Natur. Mark-
anvisningsområdet angränsar i söder till D950713, detaljplan 
för gruppboende på del av Vallentuna-Ekeby 2:154.

Utklipp från gällande detaljplan,D910502. Blå streckad linje utgör 
aktuellt tävlingsområde. Röd streckad linje utgör D950713.
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Området berörs inte av riksintresse för kulturmiljö. Det finns 
inga fornlämningar registrerade inom området och inte nå-
gon bebyggelse registrerad i RAÄ:s bebyggelseregister. När-
området är däremot tätt på fornlämningar. På betesmarken 
och slänten direkt väster om tävlingsområdet finns två grav-
fält och resterna av en kvarn registrerade. 

Marken inom tävlingsområdet har under senare tid upplå-
tits för bete till djuren på den närliggande 4-h gården. Innan 
det har marken använts som bollplan och historiskt har den 
utgjort åkermark fram till 60-70-talet.

Kulturmiljö

Aktuell markanvändning

Trafik

Anslutande väg till området är Ekebyvägen som är en kom-
munal väg. Vägen utgör huvudled med 50 km/h hastig-
hetsgräns. Den utgör en mindre ”ringled” som ansluter till 
bostadsområden i närområdet. Längs områdets södra gräns 
går Snapptunavägen som idag  är en bussgata med spår-
viddshinder vilket kan komma att ändras i samband med 
planläggningen. Gång- och cykelbana finns längs Ekebyvägen 
och genom grönstråket öster om området. Busshållplats finns 
i direkt anslutning med trafik mot Vallentuna centrum och 

pendlingsbuss mot Kista. Roslagsbanan med Ormsta station 
ligger ca 500 meter från området.

Parkering

Parkering ska föreslås i enlighet med Vallentuna kommuns 
parkeringsstrategi. Området är beläget inom zon 1 enligt par-
keringsstrategin. Parkering förutsätts ske i garage under mark.

Geotekniska förhållanden

Området ligger i en dalgång där terrängen sluttar nedåt mot 
Snapptunaån i öst. Vid Ekebyvägen är marknivån 16 möh och 
ca 14 möh längst i öst. I angränsande detaljplan, S870408, 
gjordes geotekniska undersökningar vid framtagandet. I den 
södra delen som angränsar till aktuellt tävlingsområde bestod 
det övre marklagret av 2-3 meter fyllnadsmaterial. Fyllnads-
materialet vilar på lös till halvfast lera med ett djup om ca 8 
meter innan fast botten av morän påträffas.  En geoteknisk 
utredning tillsammans med grundvattenmätningar ska tas 
fram i samrådsskedet av detaljplanen.
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Hydrologiska förhållanden

Området berörs delvis av översvämningsrisk på grund av  
närhet till Snapptunaån (ca 12 möh) och Snapptunafältet 
(ca 13 möh) som är en lågpunkt i landskapet. Det finns ett 
gammalt avvattningsdike som angränsar till tävlingsområdet 
i norr. Recipient för dagvatten är Vallentunasjön via Snapp-
tunaån och Ormstaån. Vallentunasjön omfattas av miljök-
valitetsnormer för vatten. Vid en äldre grundvattenmätning, 
1995-02-27,  inför byggande av gruppboendet direkt söder 
om tävlingsområdet uppmättes grundvattenytan till 12.7 
möh, ca 2,5 meter under marknivån.  

Dagvattenutredning med förslag till dagvattenhantering samt 
skyfallshantering behöver tas fram under samrådsskedet av 
detaljplanen. 

Teknisk försörjning

Området ligger utanför men i anslutning till verksamhetsom-
råde för VA och dagvatten. Området ska anslutas till verk-
samhetsområde. Allmänna VA-ledningar korsar det aktuella 
området vilket innebär att man kan komma att behöva flytta 
ledningarna.

Fjärrvärmenät finns framdraget till fastigheter söder om 
Snapptunavägen. Avfallshantering ska ske enligt riktlinjer för 
avfallshantering i Vallentuna kommun.  
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Kommunens idé
för tävlingsområdet

Tävlingsområdet ska utvecklas till ett hållbart bostadskvarter 
med bostadsrätter för en bred äldre målgrupp. Bostadskvar-
teret ska erbjuda gemensamma ytor som ger förutsättning till 
social gemenskap och en aktiv livsstil. Samtidigt ska bostä-
derna vara trygga, tillgängliga och funktionella så att det går 
att bo kvar och åldras med trygghet.

Boendekoncept för en bred äldre målgrupp

Gestaltning och kvartersutformning

Utformning och gestaltning av kvarteret ska anknyta till det 
närliggande jordbrukslandskapet och skapa småstadskvali-
téer mellan de av grönstråk och vägar separerade bostads-
områdena. Mellan kvarteret och befintliga bostadsområden 
ska siktlinjer i landskapet beaktas och gröna stråk mot natur 
tillvaratas. 

Kvartersutformningen ska möta och aktivera omgivande 
gator t.ex. genom gathus med fasadliv i gatukanten och 
huvudentréer mot gatan. Skala, höjd och form ska följa 
småstadens karaktär. Typen av bostadshus inom kvarteret kan 
varieras, t.ex. gathus inordnade i en kvartersstruktur längs 
med omgivande gator och smalhus/stadsradhus innanför. 
Byggnaderna inom kvarteret kan med fördel variera i höjd, 
från två till max fyra våningar. 

Bostadsgården ska erbjuda ett hemtrevligt rum för de bo-
ende med grönska, god solinstrålning och utrymme för 
umgänge och aktiviteter. Kvarterets gestaltning och uttryck 
ska vara sammanhållet men gärna med subtil variation som 
samspelar med helheten.

Ett mervärde är om kvarteret kan erbjuda lokaler/funktioner i 
markplan till nytta för både boende i kvarteret och närområ-
det, ex. restaurang eller närservice.
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Miljö och klimat

Vallentuna kommun har en rik natur med varierande och 
unika landskap och gröna värdekärnor som har stor be-
tydelse för såväl växter och djur som för samhället i stort. 
Närheten till grönska, stora naturvärden och tydliga, levande 
kulturmiljöer attraherar besökare och invånare. Vallentuna 
kommun ska genom den fysiska planeringen verka för att 
minska samhällets miljö och klimatpåverkan. Utvecklingen 
i kommunen ska vara långsiktigt hållbar från planering till 
genomförande och efter färdigställande.

 I. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska.

II. Invånarnas och företagens möjligheter att göra håll-
bara val ska öka.

För att minska miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten 
hanteras avfall enligt den så kallade avfallstrappan. I första 
hand ska mängden avfall minimeras, så att mindre mängder 
råvaror behöver utvinnas eller material produceras överhu-
vud taget. 

Avfall ska därefter återanvändas i så hög grad som möjligt, 
återvinnas för att minska uttaget av jungfruliga råvaror, och 
användas för energiutvinning. Deponering kommer i sista 
hand. 

Kommunens energiplan uppmuntrar till hållbara uppvärm-
ningsalternativ samt utgör ett underlag och för att visa en 
inriktning för kommunens arbete för att ingå i ett långsiktigt 
hållbart energisystem där energitillgången tryggas på både 
kort och lång sikt och där energihushållning främjas och ska 
ligga som grund för ett långsiktigt samhälle. 

Naturmiljö i Vallentuna.
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Former för 
genomförande

Detaljplanearbete

Byggaktören förväntas delta aktivt i detaljplanearbetet och 
ansvara för samt bekosta de utredningar och övrigt arbete 
som krävs för planens framtagande.

Fastslaget byggrättsvärde

Byggrättspriset för bostäder har värderats till 5 500 kr/kvm 
ljus BTA och kommer att indexeras enligt markanvisningsav-
talet fram till dess att överlåtelseavtal kan tecknas. 

Om det i kommande detaljplan blir aktuellt med lokaler för 
handel eller motsvarande som ingår i markanvisningen kom-
mer priset för dessa att fastställas enligt senare värdering 

Markanvisningsavtal

Vinnande byggaktör ska snarast efter att tävlingen avgjorts 
teckna ett markanvisningsavtal med kommunen. Avtalet 
innebär att byggaktören får ensamrätt att förhandla med 
kommunen om överlåtelse av markområdet. Avtalet ger 
grunderna för kommande överlåtelse och reglerar kostnads-
ansvar för framtagandet av detaljplanen samt de villkor som 
gäller för att byggaktören i senare skede ska få köpa marken.

Av förslaget till markanvisningsavtal framgår även fördelning 
av kostnader och ansvar mellan Kommunen och Byggaktören

Det vinnande bidragets projektidé är ett åtagande som 
fastställs i markanvisningsavtalet och byggaktören ska kunna 
implementera de kvaliteter som beskrivs i projektidén. Väl 
motiverade förändringar som håller samma kvalitet som täv-
lingsbidraget eller högre kan komma att accepteras.

Preliminärt markanvisningsavtal framgår av bifogat underlag.
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Preliminär tidplan

28 okt 2021 Startdatum för markanvisningstävling

20 dec 2021 Sista dag för inlämnande av tävlingsbidrag

Feb 2022 Beräknad tid för beslut om vinnare av  
  markanvisning

Mar 2022 Undertecknande av markanvisningsavtal 

Q2 2022 Detaljplanearbete påbörjas

Q2 2024 Antagande av detaljplan

2025  Byggstart

Fördelning av kostnader och ansvar

Byggaktören bekostar:

 æ Framtagandet av detaljplanen genom erläggande av   
den faktiska kostnaden  enligt kommunens timtaxa

 æ Erforderliga planutredningar

 æ Lagfart för blivande fastighet

 æ Lantmäteriförrättning för avstyckning av blivande 
fastighet 

Kommunen bekostar:

 æ Gatukostnadsersättning för ut- eller ombyggnad av 
allmän plats ingår i köpeskillingen.

 æ Eventuell ledningsflytt som krävs för genomförande av 
detaljplanen

 æ Eventuell efterbehandling av markföroreningar till den 
nivå som krävs för att området ska kunna användas för 
avsett ändamål i kommande detaljplan.
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Tävlingsförslagets innehåll

Skallkrav på tävlingsförslaget

 æ Lägenheter i form av bostadsrätter för en bred målgrupp av 
äldre/seniorer

 æ Bostäderna ska inte vara biståndsbedömda utan finnas på den 
vanliga bostadsmarknaden.  

 æ Gemensamma utrymmen för gemenskap, sociala aktiviteter 
och en aktiv livsstil både inomhus och utomhus

 æ Bostäderna ska vara funktionellt planerade och göra det möj-
ligt att bo kvar när man åldras och om man får funktionshinder.

 æ Trygghetsboendets storlek ska gynna trygghet och social sam-
varo hos de boende.

 æ Beskrivning av konceptet och redovisning av på vilket sätt 
förslaget uppfyller skallkraven och kommunens idé/vision 
samt vilka mervärden kopplat till kommunens vision förslaget 
kommer att tillföra. 

 æ Redovisning av hur skallkrav, boendekvaliteter och mervärden 
förvaltas och säkerställs över tid. 

 æ Redovisning av en arkitektonisk idé för tävlingsförslaget 
tillsammans med referensprojekt avseende utformning och 
gestaltning av kvarteret (ej illustrationer)

 æ En situationsplan med kvartersutformning där bebyggelsens 
fotavtryck, typologier, våningsantal, huvudentréer och gårds-
utformning redovisas. Det ska av situationsplanen framgå hur 
föreslagen kvartersutformning förhåller sig till befintlig bebyg-
gelse, gator och grönstruktur. Utrymme för parkering i enlig-
het med kommunens parkeringsnorm för flerbostadshus ska 
redovisas. Parkering förutsätts ske i garage under mark. 

 æ Redovisning av kvarter i fasadskiss/sektion

 æ Redovisa exploateringsdata, exploateringstal,  ungefärligt total 
BTA (ovan mark) med ungefärligt antal lägenheter samt andel 
gemensamma ytor.  

 æ Presentera vilka aktörer som kommer att medverka för genom-
förande av projektet från start till mål

 æ Alla inlämnade handlingar ska vara skrivna på svenska.

 æ Tävlingsförslaget ska redovisas i text och bild på max 10  
A4-sidor exkl.  situationsplan och fasadskiss/sektion.

Redovisning av tävlingsförslag

16MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR TRYGGHETSBOENDE
I VÄSTRA VALLENTUNA TÄTORT

VALLENTUNA KOMMUN 
20211028



Tävlingsförslagets innehållUtvärdering & bedömning

 æ Visar förslaget realistiska och  ekonomiskt gångbara förslag. Erfaren-
het och kunskap från tidigare projekt är meriterande. 

 æ Tävlingsbidrag kommer att bedömas utifrån rimlighet och genomför-
barhet. Vid utvärdering kan kompletterande frågor komma att ställas 
avseende genomförbarheten i tävlingsbidraget. 

 æ Hur väl är boendekonceptet anpassat till den äldre målgruppen? 
Både för en aktiv livsstil och möjlighet att bo kvar när man åldras.

 æ Vilka mervärden för en äldre målgrupp erbjuder tävlingsbidraget?

Boendekoncept för en bred äldre målgrupp

Gestaltning och utformning
 æ Innehåller tävlingsförslaget en tydlig arkitektonisk idé som bygger 

vidare på och utvecklar kommunens idé?

 æ Hur väl uppfyller tävlingsförslaget kommunens idé om kvartersut-
formning?

 æ Hur väl lever det arkitektoniska uttrycket, presenterat i referenspro-
jekt och fasadskiss, upp till kommunens idé avseende gestaltning?

 æ Innehåller tävlingsförslaget lokaler/funktioner som är till nytta för 
både boende och närområdet? T.ex. lokaler för närservice/restau-
rang?

Miljö och klimat
 æ Innehåller projektidén innovativa lösningar för att bygga med låg kli-

matpåverkan, nyttja förnyelsebar energi samt uppmuntra till hållbara 
livsstilsval för boende?

 æ Kommer tävlingsbidraget att kvalitetssäkras enligt något certifierings-
system?

 æ Vad har byggaktören för hållbarhetspolicy/ambition och hur har 
detta implementerats i tidigare projekt?

 æ Bedöms projektidén bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 
genom att, utöver lagkrav, minska avfallsmängderna, återvinna och 
göra resurseffektiva val?

 æ Visar byggaktören på förslag till miljömässigt väl valda materialval 
med låg klimatpåverkan?  

 æ Kommer system för att säkerställa att giftfria material och varor an-
vänds i byggnationen att användas?

 æ Visar projektidén en utformning av kvarterens utemiljö ska erhålla 
både rekreativa värden samt att främja biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster?

Genomförbarhet

Form för utvärdering
Tävlingsbidragen kommer att utvärderas och beredas på tjänstemanna-
nivå och därefter kommer ett politiskt beslut att fattas. 

Kommunen förbehåller sig rätten att utvärdera byggaktörs ekonomi, sta-
bilitet och dokumenterade förmåga att genomföra liknande projekt och 
kan komma att förkasta tävlingsbidrag om ett genomförande bedöms 
som osäkert. Tävlingsbidrag kommer också att förkastas om det inte föl-
jer givna förutsättningar under avsnittet ”Redovisning av tävlingsförslag”. 
Kommunen medger ingen ersättning för anbudsgivning.

De inkomna förslagen kommer att värderas i en sammantagen bedöm-
ning utifrån de villkor och beskrivningar som presenteras i detta täv-
lingsprogram samt utifrån följande utvärderingskriterier (utan inbördes 
ordning):
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Inlämning och underlag

Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingsförslaget ska vara inlämnat senast den 20 december 
2021. Kommunen använder sig av TendSign som plattform 
för inlämning. I TendSign har ärendet följande rubrik ”Mark-
anvisning för Trygghetsboende Ekeby KS 2021.320”.  

Ställs via TendSign senast den 6 december för att svaren ska 
kunna lämnas i tid. Frågor och svar publiceras i TendSign. 

Frågor under tävlingstiden

Kontakt

Kontaktpersoner angående markanvisningen är :

Anders Nahlbom  Jesper Kramers
Projektledare   Planarkitekt
Tfn 08-587 851 38  Tfn 08-587 848 35
anders.nahlbom  jesper.kramers
@vallentuna.se  @vallentuna.se 
 

Underlag

 æ Avtalsmall för markanvisningsavtal

 æ Primärkarta i dwg med tävlingsområdet 

 æ Parkeringsstrategi för Vallentuna kommun

 æ Riktlinjer för kommunala markanvisningar

 æ Utdrag ur kulturmiljöwebben, pdf. 

Sekretess

Under pågående tävling är inlämnade tävlingsförslag se-
kretessbelagda. Därefter gäller följande: Handlingar som 
kommer in till kommunen utgör allmänna handlingar. Som 
huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga. Vissa 
delar av handlingarna kan dock sekretessbeläggas. Ange i 
underlaget om någon del av tävlingsunderlaget innehåller 
uppgifter som kan omfattas av sekretess samt ange skälen 
till detta. Kommunen gör sedan en självständig prövning 
i samband med en eventuell begäran om utlämnande av 
handlingar. Kammarrätten kan vid ett överklagande komma 
till annat ställningstagande.
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