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

Beskrivning
Täppet bostadsområde ligger i Åhus med närhet till både havet och den fina tallskogen.
Området ligger med cykelavstånd till de flesta faciliteter i centrala Åhus, till havet och till
förskolor och skolor. Det finns ett välutbyggt cykelvägsnät och även god kollektivtrafik med
busslinje 551, som går sträckan Kristianstad–Rinkaby–Åhus–Yngsjö–Furuboda. Hållplats finns
i anslutning till väg 118. Fastigheten Hagtornen 2 planeras att bebyggas med bostäder för
omsorgs ändamål och planeras att byggas ut i kommunal regi.

Kristianstads kommuns vision och mervärden
Täppet bostadsområde i Åhus, blir Kristianstads kommuns nya bostadsområde i Åhus. Fullt
utbyggt ska området spegla människors behov och efterfrågan. De markanvisade områdena
ska, när de är fullt utbyggda, tillföra platsen nya mervärden och kunna spegla kommunens
befolkningssammansättning och passa såväl små som stora hushåll.
Därför önskas blandade bostadsstorlekar och upplåtelseformer, vilket ses som ett mervärde
tillsammans med en hög byggnadstäthet för området. Området ska bebyggas i enlighet med
detaljplanen. Möjliga bostadstyper är radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Området
ska byggas med tätare bebyggelse i ett eller två plan.
Bostadsområdet ska innehålla bostäder och boendemiljöer av god kvalitet. Mervärde är om
byggherren arbetar med mötesplatser innehållande aktivitetsmöjligheter och grönytor,
positivt är om delar av områdets befintliga träd kan bevaras. Fullt utbyggt ska området präglas
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av delaktighet, trygghet och hälsa för boende och besökande. De mervärden som skapas i det
nya bostadsområdet får gärna knyta an till Åhus och dess kulturhistoria.
Kommunen premierar kreativa och genomförbara mervärden som kommer från byggherren.
De mervärden som byggherren föreslår i markanvisningsprospektet kommer att skrivas in i de
avtal som tecknas i senare skede.

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 gäller främst 1:or och 2:or. 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: Stamfastighet del av Horna 3:12
Exploateringsgrad: Byggnadsarean i procent av fastighetsarean.
Fastighet
Hagtornen
Getapeln
Getramsen
4. Kamomillen
1.
2.
3.

Areal (kvm) Expl.grad

Antal våningar

5986
6139
10274
8951

1- kombination/ eller 2-plan, mervärde 2-plan
1- kombination/ eller 2-plan, mervärde 2-plan
1- kombination/ eller 2-plan, mervärde 2-plan
1- kombination/ eller 2-plan, mervärde 2-plan
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Prisindikation:
Enligt visionen ska fyra olika kvarteren, enligt ovan, bebyggs med blandade upplåtelseformer
och bostadstyper. Prissättningen kommer att variera utifrån bebyggelsens täthet. Bebyggs
kvarteren med en rimlig täthet i två plan alternativt en blandning av ett och två plan är
prisindikationen 1500 kr/kvm, BTA. Om kvarteren bebyggs med en lägre täthet med i
huvudsak bebyggelse i ett plan (mer än femtio procent beräknad på byggnadsarea) är
prisindikationen 2000 kr/kvm, BTA. Prissättningen utgår från BTA i inlämnad
bygglovsritning. Dock ligger inlämnat markanvisningsförslag till grund. Priset är exklusive
anslutningsavgifter och kommer att fastställas av kommunfullmäktige. Prissättningen gäller
BTA för uthyrningsbar bostadsyta, inglasade uterum/balkonger, loftgångar,
förrådsbyggnader, carport, garage. Miljöhus räknas inte in i prissättningen.
Om köparen gör kompletterande bostadsbyggnation efter denna försäljnings genomförande
har kommunen rätt att kräva ersättning för den utökade byggnationen, gäller ej för inglasning
av balkonger.

Detaljplanens förutsättningar
Detaljplanen tillåter olika former av bebyggelse och våningsantal i 1- eller 2-plan inom
fastigheterna, planen är med kommunalt huvudmannaskap. För flerbostadshusen är
största tillåtna byggnadsarea 40 procent av fastighetsarean. Huvudbyggnaden skall placeras
minst 4,0 meter ifrån tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns. Komplementbyggnad
skall placeras minst 1 meter ifrån tomtgräns. Framför garage eller carport skall det finnas
utrymme för uppställning av fordon på egen tomtmark. För vidare information se
detaljplanen och tillhörande planbeskrivning.

Markförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta ligger planområdet inom ett område med jordar bestående av
sand och flygsand. Närliggande områden med likartade markförhållanden som har
exploaterats tidigare visar på goda grundläggningsförhållanden med god bärighet och
lättschaktade massor. I kommunens översiktliga markradonunderökning redovisas området
som lågriskområde med radonhalt <10kBq/m3.

Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Ansökan om fastighetsbildning är sökt och har vunnit laga kraft för det området i stort.

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. Beskriv gärna i text även kvaliteter för boendemiljöns
utemiljö gällande gröna miljöer med eventuellt aktivitetsinnehåll, cykel och bilparkering
för aktuellt kvarter.
Referensbilder eller illustrationer till projektidén
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•
•


•
•
•
•
•
•
•
•

Önskat kvarter
Antal bostäder per huskropp, samt totala antalet bostäder samt BTA, både per huskropp
och totalt
Beräknad byggnadsarea dels totalt, dels per våningsantal (1-plan/2-plan)
Upplåtelseform, lägenhetsstorlekar, antal våningar för varje huskropp
Förvaltning
Tidplan för byggstart och slutbesked
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
Indikationer på pris- och hyresnivåer.
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.

Beskrivna mervärden kommer att biläggas till kommande avtal för att säkra genomförandet.

Referensprojekt
Visa exempel på eventuella tidigare byggnationer med relevans för projektet samt referenskommun
där byggnation uppförts. Kontaktperson som kommunen kan kontakta om referens vill efterfrågas.

Bedömning
Området bedöms i sin helhet och stor hänsyn tas till hur inkomna förslag uppfyller kommunens
vision samt om mervärden tillförs till området i helhet. Mervärden och innovativa lösningar ger
fördelar i utvärderingen av inkomna markanvisningsförslag. De inlämnade förslagen utvärderas
gemensamt av kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet, miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Kommunen förbehåller sig fri
prövningsrätt.
Området bedöms i sin helhet där variationer inom området kommer att utvärderas. Området ska
bebyggas med tät bebyggelse med bibehållna kvaliteter. Kommunen ser positivt på samverkan
mellan byggherrar som lämnar gemensamma förslag, antingen på samma kvarter eller på olika
kvarter för att uppnå kommunens vision. Med variation menas bland annat variation i
bostadsstorlek och huskroppar, huskropparnas variation i byggnadshöjd, blandad upplåtelseform
för området som helhet. Indikationer på pris- och hyresnivåer. Vilka mervärden som tillskapas i
boendemiljöns utemiljö. Bevarande av träd räknas som ett mervärde. Viktigt är att kommunens
vision för området uppfylls. Om byggherren tidigare gjort byggnationer på kommunalmark
bedömer kommunen hur väl projektet genomfördes samt uppfyllde kraven när byggnationen stod
färdig.

Skall-krav som måste uppfyllas för att förslaget ska bedömas:
• Bolaget ska redovisa att det har ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att genomföra
projektet
• Bolaget ska redovisa referensprojekt som de själva byggt eller varit samarbetspartner i.
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Bedömningen görs utifrån dessa 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 boendemiljö
• 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
• Möjlighet för kommunen att hyra upp till fem procent av bostäderna för bostadssociala ändamål
• Att tidplanen indikerar att slutbesked kan ges 2022-10-30.
• Tidigare byggnationers genomförande och hur väl de uppfyllt ställda krav.

Förutsättningar och villkor
Intresseanmälan för markanvisning på fastigheten ska vara Kristianstads kommun tillhanda
senast 2020-01-27.
Enligt kartan ovan är de kvarteren som är markerade med rött möjliga att bebygga med 1planhus, 2-planhus eller kombination av båda. Kommunen ser en tätare bebyggelse där 2-plan
dominerar som ett stort mervärde för samtliga kvarter. För området som helhet vill
kommunen se blandade upplåtelseformer, variation i bostadsstorlekar och huskroppar samt
variation i huskropparnas byggnadshöjd. Viktigt är att hänsyn tas till utomhusmiljön.
Infrastrukturen i området är utbyggd. Byggstart i området kan ske när
markanvisningstilldelning erhållits och villkor i avtal uppnåtts. Tidpunkten för slutbesked
beräknas att ske senast 2022-10-30 för samtliga kvarter.
Villkor och eventuella viten kommer att säkerställas i avtal som tecknas senare i processen.
Avtalet innehåller bland annat villkor om hur genomförandet av beskrivna mervärden
säkerställs, byggstart och slutbesked samt information om vitesförelägganden vid avtalsbrott.
Fastigheterna för tätare bebyggelse kommer att ingå i ett verksamhetsområde för kommunalt
vatten, spillvatten och dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. Serviser till fastigheten för
vatten och spillvatten kommer att vara anlagda. Lägen och nivåer på anslutningspunkterna för
dagvatten kommer att anvisas och måste följas. Fiber kommer finnas 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 sex 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.
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Markanvisningen kommer att ske till de som har de mest fördelaktiga förslagen enligt
urvalskriterierna, i syfte att uppnå utbyggnad av samtliga kvarter i området enligt kommunens
vision. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.
Kristianstads kommun förbehåller sig rätten att avbryta markanvisningsprocessen.
Kommunens ambition är att redovisade kvarter ska ingå i denna markanvisning, men
kommunen förbehåller sig rätten att endast markanvisa del av området oberoende av antal
inkomna förslag. Fastigheterna säljs i befintligt skick.

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

Plankarta
Planbeskrivning
DWG-fil Täppet bostadsområde, Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30 och i höjd RH2000.
Geoteknik, planeringsunderlag för närliggande område
Geoteknik, undersökning för närliggande område
Villkor och viten som kommer ingå i markanvisningsavtal och/eller köpekontrakt

Nedan levereras till de som får markanvisningstilldelning
• DWG-fil VA-anslutningspunkter, med höjder.

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 de
utvalda byggherrarna fortsatt dialog med kommunen om utvecklingen av området. Slutligen
erbjuds tecknande av markanvisningsavtal alternativt köpekontrakt.
Planerat tidsprogram
Utskick av intresseanmälan för markanvisning
Inlämning av projektidé
Dialogmöte med vald(a) exploatör(er)
Erbjudande om markanvisning
Kommunstyrelsen beslut
Köpekontrakt måste vara tecknat senast
Startbesked ska erhållas senast
Slutbesked /interimistiskt slutbesked senast
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Frågor om markanvisningen
Marieth Johansson, marieth.johansson@kristianstad.se 044 - 13 40 89

Inlämning av material
Allt material lämnas i tre exemplar i pappersformat, samt i digitalt format (USB, inte via mejl).
Redovisningen ska innehålla både textbeskrivning och illustrationsmaterial.
Projektidé inlämnas senast 2020-01-27 i slutet omslag märkt:
”Intresseanmälan för markanvisning ”Täppet bostadsområde.”
”Markanvisningsformulär” ska lämnas in för projektidé.
Skicka uppgifterna till:
Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret/ Mark- och exploatering
Täppet bostadsområde
Marieth Johansson
291 80 Kristianstad
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För mer information
Mark- och exploateringsenheten
Marieth Johansson,
marieth.johansson@kristianstad.se
Tel: 044 -13 40 89

Intresseanmälan markanvisning Täppet,
Åhus
2019-11-18

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

