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Markanvisning Lingenäs bostadsområde
Kristianstads kommun vill undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder på
Lingenäs bostadsområde i Kristianstads kommun och bjuder därför in till markanvisning.
Samlad information hittar du på: www.kristianstad.se/markanvisning

Beskrivning
Lingenäs bostadsområde ligger precis intill den planerade Lingenässkolan och Berga förskola.
Kristianstads högskola ligger bara ett stenkast från bostadsområdet. Kristianstads centrum
finns på cykelavstånd. Området ligger i ett starkt regionalt pendlingsstråk och det är inte långt
till stadens citykärna med handelscentra. Busslinjer med hållplats i direkt anslutning till
området garanterar goda kommunikationer in till stadens centrum och dess tågförbindelser.

Kristianstads kommuns vision

Lingenäs bostadsområde, intill Lingenässkolan och Berga förskola, blir Kristianstads nya
bostadsområde på Näsby. Fullt utbyggt ska området spegla människors behov och efterfrågan.
Det markanvisade området ska, när det är fullt utbyggt, tillföra platsen nya värden och kunna
spegla kommunens befolkningssammansättning och passa såväl små som stora hushåll.
Därför önskas en blandad bostadsstorlek och om möjligt även upplåtelseform, vilket ses som
ett mervärde. Området ska bebyggas i enlighet med detaljplanen. Möjliga bostadstyper är
radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus i form av tätare bebyggelse med en
byggnadshöjd upp till max 11 meter.
Bostadsområdet ska innehålla bostäder och boendemiljöer av god kvalitet. Positivt är om delar
av områdets befintliga träd kan bevaras, ett mervärde är om byggherren arbetar med
grönytor. Bostäderna får gärna bilda kvarter och skapa rumsbildning. Fullt utbyggt ska
området präglas av delaktighet, trygghet och hälsa för boende och besökande. De mervärden
som skapas i det nya bostadsområdet får gärna knyta an till Biosfärområdet Kristianstads
Vattenrike och naturreservaten på Näsby fält och Isternäset.
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För att skapa Lingenäs bostadsområde krävs en god dialog och samverkan mellan alla
inblandade aktörer, eftersom skolan, förskolan och bostadsområdet delvis kommer att byggas
samtidigt.

Ambitionen är att bostäderna inom området ska få slutbesked till 2019-08-31.

Bostadslägenheter
Kommunen kan komma att vilja hyra bostadslägenheter för att vid behov integrera
underrepresenterade grupper, något som är föreskrivet i kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning. Lägenheterna kan komma att hyras upp till en volym av fem procent av
byggherrens nyproducerade lägenheter i denna markanvisning, alternativt i det befintliga
bestånd som byggherren innehar sedan tidigare. Bostäderna hyrs på samma villkor som på
den öppna marknaden och ska erbjudas kommunen innan de bjuds ut på marknaden. Behovet
av bostadsstorlekar varierar men vanligast är behovet störst av 1:or och 2:or. Ibland kan även
3:or och 4:or behövas. Bostadsrätter är också möjliga att bygga. I så fall kan kommunen vid
behov hyra bostadslägenheter för bostadssociala ändamål i något annat hyresbestånd som
byggherren tillhandahåller.

Fastighetsuppgifter
Fastighet: Kristianstad Majoren 1.

Areal (kvm)
13269

Exploateringsgrad
40

Byggnadshöjd
3-11 meter

Exploateringsgrad: Byggnadsarean i procent av fastighetsarean.

Prisindikation: 1400 kr/kvm, BTA, utifrån BTA i inlämnad bygglovsritning (ritningarna ska
lämnas senare i processen). Priset är exklusive anslutningsavgifter och kommer att fastställas
av kommunfullmäktige. Prissättningen förutsätter en rimlig täthet i bebyggelsen utifrån
planförutsättningarna.
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Detaljplanens förutsättningar
Detaljplanen tillåter olika former av bebyggelse och våningsantal inom fastigheten.
Detaljplanens planbeskrivning med illustrationsplan ger vidare information om
planförutsättningarna och utformningskraven. Detaljplanen har kommunalt
huvudmannaskap.

Handlingar som ska redovisas med projektidén:
Beskrivning, genomförande och organisation
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

En beskrivning av projektidén i text och bild som ger en vision av bostadens och
boendemiljöns kvaliteter och gestaltning och de eventuella mervärden som tillförs för att
tillmötesgå efterfrågan och behov.
Illustrationer till projektidén alternativt referensbilder
Önskad markareal och eventuellt område om del av området önskas
Antal bostäder per huskropp och totalt samt BTA, både per huskropp och totalt
Upplåtelseform(er), lägenhetsstorlekar, antal våningar för varje huskropp
Förvaltning
Tidsplan för byggstart och slutbesked
Redovisning av omsorgsfullt planerade parkeringsytor för cykel och bil
Beskrivning av kommunens möjlighet att hyra bostadslägenheter för bostadssociala
ändamål genom denna markanvisning, alternativt i annat befintligt hyresbestånd. Gäller
vid uppförande av både hyresrätter och/eller bostadsrätter.
Beskrivning av hur en delad förvaltning kan komma att ske om byggherren/byggherrarna
uppför blandad upplåtelseform med både hyresrätter och bostadsrätter.
Utdrag från bolagsverket, registreringsbevis och firmatecknare för ingående företag
Samarbetspartners (arkitekt och byggherre/byggföretag) för projektets genomförande
och tidigare utförda arbeten, tillsammans eller var för sig
Beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet
Kristianstads kommun kan även be om ytterligare redovisning av företagets ekonomi,
erfarenhet och organisation.

Referensprojekt

Visa exempel på eventuella tidigare byggnationer med relevans för projektet samt referenskommun
där byggnation uppförts.

Bedömning

Området bedöms i sin helhet och stor hänsyn tas till hur förslagen uppfyller kommunens vision
samt om mervärden tillförs till området. De inlämnade förslagen utvärderas gemensamt av
kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet, miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen och C4 teknik. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Området bedöms i sin helhet där variationer inom området kommer att utvärderas. Kommunen ser
positivt på samverkan mellan byggherrar som lämnar gemensamma förslag, till exempel om
bostäder med olika upplåtelseformer uppförs. Med variation menas bland annat variation i
bostadsstorlek och huskroppar, huskropparnas variation i byggnadshöjd, eventuell blandad
upplåtelseform och indikationer på pris- och hyresnivåer. Viktigt är att kommunens vision för
området uppfylls.
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Skall-krav som måste vara uppfyllda för att förslaget ska bedömas:
• Bolaget ska kunna visa att det har ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att genomföra
projektet.
• Bolaget ska redovisa referensprojekt som visar på minst samma volym som den inlämnade
projektidén.

Bedömningen görs utifrån nedanstående urvalskriterier:

• I vad mån projektidén uppfyller detaljplanens förutsättningar
• Textens och illustrationernas beskrivning om hur en tät bebyggelse uppnås med bibehållen god
kvalitet och gestaltning av bostad och boendemiljön
• Nytänkande och innovation och de eventuella mervärden som projektidén tillför området.
• De bostadssociala mervärden som skapas i området , till exempel mötesplatser med
aktivitetsinnehåll
• Variationer av upplåtelseform och bostadsstorlekar inom området
• Variation i byggnadshöjd inom området
• Att bil- och cykelparkeringar planeras omsorgsfullt och harmonierar med bostäder och
boendemiljö. Yteffektiva parkeringar genom p-däckslösningar eller underjordiska garage ger ett
mervärde.
• Möjlighet för kommunen att hyra upp till fem procent av bostäderna för bostadssociala ändamål
• Att tidsplanen indikerar att slutbesked kan ges 2019-08-31

Förutsättningar och villkor

Intresseanmälan för markanvisning på fastigheten ska vara Kristianstads kommun tillhanda
senast 2017-12-12.
Slutbesked för bostäderna ska ske senast 2019-08-31

Fastigheten kommer att ingå i ett verksamhetsområde för kommunalt vatten, spillvatten och
dagvatten. Serviser till fastigheten för vatten och spillvatten är anlagda. Läge och nivåer på
anslutningspunkterna för dagvatten finns anvisade. Fjärrvärme och fiber finns framdraget till
fastigheten.

Ett mervärde för området är om det finns möjlighet för kommunen att hyra bostadslägenheter
för bostadssociala ändamål, antingen i de bostadslägenheter som tillkommer genom denna
markanvisning eller genom att hyra i byggherrens befintliga bestånd. Kommunen ska beredas
möjlighet att hyra bostäder på marknadsmässiga villkor innan bostäderna bjuds ut på
marknaden. Kommunen ska lämna besked senast 6 veckor efter erbjudandet. Om beskedet
uteblir har kommunen inte möjlighet att ställa krav på att hyra bostadslägenheterna. Syftet
med hyresmöjligheten är att, vid behov, integrera underrepresenterade grupper.

Kommunen lämnar ingen ersättning för nerlagt arbete eller andra kostnader uppkomna för
inlämning av intresseanmälan.

Markanvisningen kommer att ske till den eller de som har det mest fördelaktiga förslagen
enligt urvalskriterierna, i syfte att uppnå utbyggnad av området enligt kommunens vision.
Bedömningen sammanfattas i en skriftlig dokumentation.
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Kristianstads kommun förbehåller sig rätten att avbryta markanvisningsprocessen. Fastigheten
säljs i befintligt skick.
Villkor och eventuella viten kommer att säkerställas i avtal som tecknas senare i processen.
Avtalet innehåller bland annat villkor om byggstart och slutbesked samt information om
vitesförelägganden vid avtalsbrott. Läs mera under www.kristianstad.se/markanvisning.

Planeringsunderlag
Dessa markanvisningsdokument för området finns tillgängliga och kan hämtas på
www.kristianstad.se/markanvisning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plankarta
Planbeskrivning
DWG-fil Majoren 1, Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30 och i höjd RH2000.
DWG-fil VA-anslutningspunkter, med höjder
Geoteknik, planeringsunderlag
Geoteknik, undersökning
Borrprofiler
Borrpunkter
Villkor och viten

Kompletterande information

Eventuella frågor eller önskemål om kompletterande uppgifter skall efterfrågas skriftligt. Dessa
uppgifter skickas bara till den som efterfrågat dem.

Processteg och tidsplan
Byggherren lämnar in en projektidé och därefter gör kommunen ett urval. Sedan erbjuds
den/de utvalda byggherren/-arna fortsatt dialog med kommunen om utvecklingen av
området. Slutligen erbjuds tecknande av markanvisningsavtal alternativt köpekontrakt.

Utskick av intresseanmälan för markanvisning
Inlämning av projektidé
Dialogmöte med vald(a) exploatör(er)
Erbjudande om markanvisning
Inlämning av situationsplan med mera
Möjlig byggstart
Slutbesked för byggnation
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Frågor om markanvisningen
Marieth Johansson, marieth.johansson@kristianstad.se 044-134089

Inlämning av material
Allt material lämnas i tre exemplar i pappersformat, samt i digitalt format (USB, inte via mejl).
Redovisningen ska innehålla både beskrivning i text och illustrationsmaterial.

Projektidé inlämnas senast 2017-12-12 i slutet omslag märkt:
”Intresseanmälan för markanvisning Lingenäs bostadsområde, Majoren 1”
”Markanvisningsformulär” ska lämnas in för projektidé.
Skicka uppgifterna till:
Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret/ Mark- och exploatering
Lingenäs bostadsområde, Majoren 1
Marieth Johansson
291 80 Kristianstad

Kristianstads kommun | Markanvisning

8

För mer information
Mark- och exploateringsenheten
Marieth Johansson,
marieth.johansson@kristianstad.se
Tel: 044 -13 40 89

Intresseanmälan markanvisning
Lingenäs bostadsområde
2017-10-06

Kommunledningskontoret | Mark- och
exploateringsavdelningen
Marieth Johansson | 044-13 40 89
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

