
Inbjudan till markanvisning i Åhus 
Kristianstads kommun vill exploatera mark för bostäder  i Åhus, på fastigheterna 
Tätörten 1 och Älgörten 1 och  bjuder därför in till markanvisning.
Samlad information hittar du på: www.kristianstad.se/markanvisning.
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Markanvisning Åhus 
Tätörten 1 och Älgörten 1

Fastighetsuppgifter 
Areal: 
Tätörten 1  - 14 382 m² 
Älgörten 1  -  9786 m²
Exploateringsgrad: 40 %

Prisindikation:  1400 kr/kvm BTA, utifrån BTA i 
inlämnad bygglovsritning (ritningarna ska läm-
nas senare i processen). Priset, exklusive anslut-
ningsavgifter, fastställs av kommunfullmäktige. 
Prissättningen förutsätter en rimlig täthet i 
bebyggelsen utifrån planförutsättningarna.

Beskrivning
Området är beläget i Täppetområdet i Åhus, med 
närhet till både havet och den fina tallskogen. 
Goda kommunikationer finns genom busslinjen 
nr 551. Hållplats finns i anslutning till väg 118.

Kristianstads kommuns vision
Kommunen är intresserade av att området 
bebyggs i enlighet med detaljplanen och att det 
utvecklas med flerbostäder i form av tätare be-
byggelse i ett eller två plan. Bostadsområdet ska 
innehålla bostäder och boendemiljöer
av god kvalitet. Kommunen ser positivt på en 
variation av bostadstyper, upplåtelseformer 
och bostadsstorlekar. Området ska präglas av 
delaktighet, trygghet och hälsa för de boende 
och besökande och motsvarar  befolkningens 
efterfrågan och behov.

Detaljplanens förutsättningar
Detaljplanen tillåter: Bostäder i två våningar. För 
flerbostadshus är största tillåtna byggnadsarea 
40 % av fastighetsarean. Huvudbyggnaden skall 
placeras minst 4,0 meter ifrån tomtgräns eller 
sammanbyggas i tomtgräns. Komplettment-

byggnad skall placeras minst 1 m ifrån tomt-
gräns eller sammanbyggas i tomtgräns. Framför 
garage eller carport skall finnas ett 6,0 meter 
fritt utrymme för uppställning av fordon på egen 
tomtmark. 

Detalplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

För vidare information se: 
Detaljplanen och tillhörande planbeskrivning. 

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

Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom plan-
området.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheterna är bildade.



Beskrivning, genomförande och organisation 
•  projektidé: beskriv i text och bild den slutliga 

kvalitet- och gestaltningen av bostad och 
boendemiljön, samt eventuella mervärden 
som tillförs för att tillmötesgå efterfrågan och 
behov. 

•   illustrationer till projektidén
•  illustrationer ska redovisa eventuell etappin-

delning
•  antal bostäder och bostadsstorlek
•  upplåtelseform
•   tidplan för byggstart och slutbesked (samtliga 

etapper)
•  utdrag från bolagsverket, reg.bevis och
 firmatecknare
•   eventuella samarbetspartners (arkitekt och
 byggherre/byggföretag) för projektets
 genomförande och tidigare utförda
 arbeten tillsammans eller var för sig
•  beskrivning av bolagets ekonominska
 förutsättningar att genomföra projektet
•   vidare kan Kristianstads kommun be
 om ytterligare redovisning av företagets
 ekonomi, erfarenhet och organisation.

Referensprojekt
 Visa på tidigare byggnation.

Material
 Allt material lämnas i tre exemplar i pappers-

format, samt i digitalt format (USB ej mail). 
 Redovisningen ska innehålla både beskrivning 

i text och illustrationsmaterial.  

Bedömning
 Varje område bedöms var för sig. 
 De inlämnade förslagen kommer att
 utvärderas gemensamt av Kommunlednings-

kontorets mark- och exploateringsenhet samt 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

 Kommunen ser positivt på samverkan mel-
lan intressenter, speciellt i kvarteret Tätörten. 
Kommunen kommer utöver bedömningskriti-
erna att ta hänsyn till att området som helhet 
visar på en variation av bostadstyper, upplå-
telseformer och bostadsstorlekar. 

 Bedömningen sammanfattas i en skriftlig do-
kumentation.

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.

•  Referensprojekt som stödjer inlämnad
 projektidé.

Förslagen bedöms utifrån nedanstående
kriterier 
•  Förslaget bedöms i vad mån det uppfyller
 detaljplanens förutsättningar. 

•   Projektidén bedöms utifrån text och illustra-
tion om hur en tät bebyggelse uppnås med 
bibehållen god kvalitet och gestaltning av 
bostad och boendemiljön samt i vilken mån 
förslaget redovisar en varierande bostads-
storlek. Vid större volym även eventuell 
diffrentiering av upplåtelseform. Nytänkande 
och innovation bedöms samt  de eventuella 
mervärden som projektidén tillför.

 
•  Utslagsgivande post om så behövs är de
 inlämnade referensprojekten där bedöm-

ningen sker utifrån helhetsperspektivet
 av byggnationen.

 

Handlingar som ska redovisas med

projektidén:



Förutsättningar
Intresseanmälan för ett eller båda områdena
ska vara Kristianstads kommun tillhanda senast 
2017-01-09

Fastigheterna säljs i befintligt skick. 

Möjlighet till anslutning av kommunalt vatten
och avlopp finns till båda kvarteren.  
 
Marköverlåtelse sker till den/de förslagslämnare 
vars förslag bedömts mest fördelaktigt enligt re-
dovisade bedömningsgrunder och kommunens 
vision. 

Villkor kommer att säkerställas i marköverlåtese-
avtal, vilket även kan komma att innehålla 
vitesklausuler bl.a. för byggstart och slutbesked.

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

Kristianstads kommun förbehåller sig rätten
att avbryta markanvisningsprocessen.  

Planeringsunderlag
De planeringsunderlag som finns tillgängliga för 
området kan hämtas på 
www.kristianstad.se/markanvisning.

Kompletterande information 
Eventuella frågor eller önskemål om komplet-
terande uppgifter skall efterfrågas skriftligt.
Om dessa uppgifter är av stort intresse
för flera byggherrar redovisas de på hemsidan. 

Frågorna ställs till:
Marieth Johansson
marieth.johansson@kristianstad.se
044-134089

Alternativt till:

Kommunledningskontoret
Marieth Johansson
Mark- och exploatering
291 80 Kristianstad

Processteg och tidsplan
Byggherren lämnar in en projektidé och därefter
gör kommunen ett urval. Vid tilldelning till flera 
byggherrar kan det eventuellt behövas en fördju-
pad och gemensam dialog om utvecklingen av 
området innan markanvisningsavtal 
undertecknas.  

Inlämning av projektidé           2017-01-09
Dialog och erbjudande om 
markanvisning            2017-02
Inlämning av situationsplan m.m.    2017-06

Inlämning
Projektidé inlämnas senast 2017-01-09  i slutet
omslag märkt:
”Intresseanmälan för markanvisning 
Åhus”

Observera att om förslag på projektidé lämnas 
till båda kvarteren ska komplett projektidé 
lämnas för varje kvarter. 

”Markanvisningsformulär” ska lämnas in
för varje projektidé.

Till:
Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret
Mark- och exploatering
Marieth Johansson
291 80 Kristianstad


