
 

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 
atvidaberg.se 

 

 

INBJUDAN TILL 

MARKANVISNINGSTÄVLING 

I ÅTVIDABERGS KOMMUN 

 
Avseende Åtvidaberg 5:42 (Kamrer Nilssons Park) 

 

Åtvidabergs kommun har med sina 11 500 invånare och perfekta läge mellan storstaden (Linköping) 

och kust med en närmiljö som erbjuder vacker natur, sjöar och ett rikt djur- och friluftsliv.  

Kommunen anvisar nu fastigheten Åtvidaberg 5:42 i centrala Åtvidaberg genom tävling, eftersom 

det finns många parallella förfrågningar.  

 

Välkomna att bidra till utveckling av Åtvidaberg! 
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1. Platsens förutsättningar  
Fastigheten Åtvidaberg 5:42 är belägen i Åtvidabergs tätort, ca 10 minuter från Åtvidabergs centrum 

och 15 minuter till golfbanan vid Jan Carls väg. I närheten finns såväl Folkets park, grönområden och 

kvartersidrottsplatser vilket erbjuder bra möjligheter till rekreation och aktiviteter. Bara 400 meter bort 

från fastigheten finner man bland annat Östgötaleden som erbjuder vackra stigar i Eklandskapet och 

vackra Adelsnäs park vilket innehåller flera äldre byggnader liksom den stora herrgården. 

 

Regionalt ligger Åtvidaberg bra till med ca 30 minuters restid till Linköping och ca 60 minuter till såväl 

Norrköping som Västervik. Pendling till Linköping kan ske såväl med expressbuss, tåg som bil och 

Trafikverket satsar för närvarande på riksväg 35 vilket planeras att bli 2+1 väg med 100km/h som 

rikthastighet vilket ytterligare kommer förbättra pendlingsmöjligheterna norr ut.  

 

Bland de större arbetsgivarna på orten finns Scanfil, Ternstedt Invent AB (Comfort) och Åtvidabergs 

hus. De senaste åren har flera företag expanderat och utvecklats. Från Åtvidaberg pendlar dessutom ca 

3000 personer dagligen till arbetsplatser i Linköping med omnejd. 

 

Fastigheten, Åtvidaberg 5:42, är sedan 22 oktober 2018 detaljplanerad med en ny detaljplan (dnr 2017-

389, Kamrer Nilssons Park). Detaljplanen tillåter enbart flerbostadshus på fastigheten och byggrätten är 

35 % av fastighetens storlek. Ut mot Jan Carls väg finns ett prickat område och i övrigt bör byggnaden 

placeras minst 4,5 m från tomtgränsen. Förutom Åtvidaberg 5:42 äger kommunen fastigheten 

Åtvidaberg 5:43 som är placerad väster om tomten och i övrigt omringas fastigheten till stor del av 

natur- och parkmark.  

 

Detaljplan, förenklad nybyggnadskarta och utredningar finns att hämta här: 

https://www.atvidaberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-tomter/Kamrer-Nilssons-Park. 

Åtvidaberg har haft en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder och i dagsläget är få tomter lediga i 

Åtvidaberg, Björsäter och Grebo tätorter och ökat antal bygglovsärenden. Åtvidaberg kommun har som 

mål att växa till 13 000 invånare och skapa bra förutsättningar för såväl arbetsliv som boende. 

Översiktsplanen, från 2018, anger bostäder för området. 

1.1. Fastighetsuppgifter 
Under hösten 2021 hörde många av sig om markköp samtidigt och Åtvidabergs kommun ser ett fortsatt 

behov av nya moderna lägenheter i Åtvidabergs tätort. Aktuell fastighet, Åtvidaberg 5:42, är 1029 m2 

och erbjuder en byggrätt om ca 360 kvm BYA samt 12 meter i byggnadshöjd.  

Fastigheten säljs exklusive kostnader för el, fiber, tele, vatten och avlopp. Fastigheten är belägen inom 

verksamhetsområde för vatten och avlopp och förutsätts anslutas till kommunalt vatten och avloppsnät.  

1.1.1. Uppgifter: 

- Fastighet: Åtvidaberg 5:42 

- Fastighetsstorlek: 1 029 kvm 

- Byggrätt (bya): 360 kvm 

- Byggnadshöjd: 12 m  

- Preliminär adress: Jan Carls väg 23  

- Detaljplan: Detaljplan för del av Åtvidaberg 5:3 m.fl. (Kamrer Nilssons Park) dnr 2017-389 



Sida 3 av 7 

 

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 
atvidaberg.se 

 

- Anslutningar: El, fiber och VA (Ren-, spill- och dagvatten) finns i närområdet. Fastighet är inte 

ansluten i dagsläget till något nät.  

- P-normen är 1 plats/lägenhet. 

2. Tidplan 
Följande preliminära tidplan finns för markanvisningstävlingen: 

 

- Utskick av denna inbjudan till intressenter   5 april 2022 

- Sista dag för frågor avseende tävlingen.    27 maj 2022 

- Sista dag då svar lämnas avseende tävlingen.   3 juni 2022 

- Sista dag för inlämnande av anbud.     17 juni 2022 

- Beräknad tid för beslut om vinnare och markanvisning 30 juni 2022 

 

Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer att erbjudas möjlighet att teckna markanvisningsavtal 

med Åtvidabergs kommun för berörd fastighet. Markanvisningen kommer gälla i 12 månader. Om 

vinnaren inte tecknar markanvisningsavtal kommer erbjudandet gå vidare till nr. 2. Om 

markanvisningsavtalet hävts har nr. 2 i markanvisningstävling inte rätt att få erbjudande om att teckna 

markanvisningsavtal.  

 

Dialog med Mark- och exploateringsingenjören samt bygglovskontoret avseende bygglov kan ske så 

snart tävling är avgjord och företag som får markanvisning förutsättes starta bygget inom 6 månader och 

vara klar inom 18 månader från bygglov vinner laga kraft. Markköp genomförs när bygglov erhållits, 

varpå byggstart ska ske enligt tidplan ovan. 

3. Tävlingsupplägg  

3.1. Anbudsinlämnade  
Intresserade exploatörer inbjuds att delta i markanvisningstävlingen genom att senast den 27 maj 2022 

inkomma med anbud för kvartersmarken. Anbud skickas till klas.liljestrand@atvidaberg.se alternativt 

med post till: Åtvidabergs kommun, C/o Mex, Box 206, 597 25 Åtvidaberg 

 

Anbudet ska innehålla följande information: 

- Bolagsstruktur 

- Vilken upplåtelseform är tänkt för fastigheten. (Ex. hyresrätter, bostadsrätter eller annan typ av 

upplåtelse) 

- Hur fastigheten kommer ägas/förvaltas de kommande 5 åren 

- Eventuella stöd som är tänkt att sökas. (ex. stöd för byggandet av hyresbostäder) 

- 1-2 referensprojekt. Referensprojekten bör innehålla (1) prospekt, (2) bilder på byggnaden efter 

färdigställande samt (3) kontaktuppgifter till kontaktperson hos berörd kommun. 

- Anbudspris 

 

Kommunen förbehåller sig rätten att be om komplettering av inkompletta anbud alternativt 

diskvalificeras inkompletta anbud. Kommunen kan komma att ställa in markanvisningstävlingen om för 

få godtagbara ansökningar inkommit eller om inkomna anbud väsentligt understiger senast utförda 

fastighetsvärderingen för berörd fastighet. 

mailto:klas.liljestrand@atvidaberg.se
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3.2. Övrig tävlingsinformation 

Funktionär och tävlingsansvarig 

Klas Liljestrand, Mark- & exploateringsingenjör hos Åtvidabergs kommun.  

Frågor och svar: 

Frågor kan ställas via e-post klas.liljestrand@atvidaberg.se. Ange rubriken ” Fråga - 

Markanvisning Kamrer Nilssons Park”.  Frågor och svar kommer att publiceras anonymt på 

webbsida på https://www.atvidaberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-tomter/Kamrer-

Nilssons-Park. 

Upplåtelse till Åtvidabergs kommun m.m. 

Åtvidabergs kommun bedömer inte att fastigheten är lämplig för gruppboende, trygghetsboende eller 

liknanden och är således inte intresserad av att förhyra del eller hela byggnaden.  

3.3. Kvalificering  
För att vara kvalificerad för att delta i markanvisningstävlingen ska följande krav vara uppfyllda: 

- Bolaget, bolagskoncernen, ägarna samt ledande befattningshavare får inte, under de senaste 10 

åren, ha brutit mot miljö-, skatte-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, vara i konkurs eller 

vara föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, under tvångsförvaltning, eller att en 

person med ledande befattning har näringsförbud. Vidare får bolaget eller bolag inom 

koncernen under de senaste 10 åren ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, förlorat eller 

återtagit näringsverksamhet. 

- Bolaget ska ha en omsättning om minst 10 000 000 kr för vardera av de senaste 2 åren 

- Bolaget ska ha en kreditrating om 10 eller bättre än hos Inyett 

- Bolaget ska inneha F-skatt 

- Att bolaget i övrigt uppfyller kraven i Åtvidabergs kommun riktlinjer för markanvisningar och 

lämnar in komplett anbud. 

3.4. Utvärdering 
Inlämnade anbud som är kvalificerade enligt punkt 3.3 ovan kommer att utvärderas enligt nedan 

kriterier för att få ut ett utvärderingspris. Utvärderingspriset kommer tas fram genom att anbudspriset 

erhåller påslag/avdrag enligt vad som anges i punkten 3.4.1. Högst utvärderingspris kommer att utses till 

vinare och erbjudas att teckna markanvisningsavtal med Åtvidabergs kommun.  

Utvärderingen av anbuden kommer att ske av minst två tjänstemän från Åtvidabergs kommuns 

samhällsbyggnadsförvaltning.  

3.4.1. Bedömningskriteriet 

Framtagande av utvärderingspris kommer att ske enligt följande.  

 Anbudspris 

mailto:klas.liljestrand@atvidaberg.se?subject=Fråga%20-%20Markanvisning%20Kamrer%20Nilssons%20Park
https://www.atvidaberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-tomter/Kamrer
https://www.atvidaberg.se/download/18.510ef4417d14cc072feb84a/1637320544087/riktlinjer%20fo%CC%88r%20markanvisningar.pdf
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Anbudspriset ska lämnas i anbudet och ska avse hela köpeskillingen. D.v.s. anbudspriset ska 

inte lämnas såsom kr/kvm, kr/bta eller liknande.  

 

 Upplåtelseform 

Åtvidabergs kommun ser främst att det byggs bostadsrätter på berörd fastighet. Av den 

anledningen kommer exploatör som åtar sig att enbart uppföra bostadsrätter eller äganderätter 

på fastigheten att erhålla påslag med 100 % av anbudspriset. För övriga upplåtelseformer är 

påslaget 0 %.  

 

 Byggnadens utformning 

Inkomna anbud kommer att utvärderas av två tjänstemän avseende byggnadernas estetiska 

värden samt efterlevnad av detaljplan. Den exploatör som har bäst utformning kommer erhålla 

påslag med 15 % av anbudspriset. Den med näst bäst kommer erhålla påslag med 10 % osv. nr 

4 och sämre placerade anbud kommer få 0 % påslag/avdrag på sitt anbudspris. 

 

 Referensprojekt 

I anbudet kan exploatören välja att lämna ett eller två referensprojekt. Varje lämnat 

referensprojekt ger ett påslag med 5 % av anbudspriset. Därtill kommer den exploatör som har 

bäst referenser att erhålla påslag med 15 % av anbudspriset. Den med näst bäst kommer erhålla 

påslag med 10 % osv. nr 4 och sämre placerade anbud kommer få 0 % påslag/avdrag på sitt 

anbudspris. 

4. Särskilda villkor för markanvisningen 
Åtvidabergs kommun har i sina riktlinjer för markanvisningar angett ett antal villkor som ska tillämpas 

och vissa villkor som kan tillämpas. Särskilt bör det i denna markanvisningstävlingen uppmärksammas 

följande: 

- Markanvisningen är på 12 månader från att markanvisningsavtal träffas. 

- Markanvisningsavgift utgår med 5 % av anbudspriset, dock lägst 15 000 kr. 

- Bankgaranti eller motsvarande säkerhet om 500 000 kr ska lämnas som säkerhet för att bolaget 

uppfyller kraven i markanvisningen. 

- Byggnationen ska färdigställas inom 2 år från att köpekontrakt tecknas.  

- Bygglov ska beviljas i enlighet med föreslagen byggnad i anbudet innan köpekontrakt tecknas. 

4.1. Viten 
För att säkerställa att kraven som Åtvidabergs kommun har i markanvisningen kommer Åtvidabergs 

kommun ha vitesklausuler för att säkerställa fullgörandet av åtagandena enligt punkt 4. Vitesbeloppet 

kommer att vara 500 000 kr vid avtalsbrott.  
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Bilaga 1, Ortofoto över fastigheten 
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Bilaga 2, Urklipp av detaljplan 2018-10-22 (Ej i skala) 

 


