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1 Allmän orientering 

1.1 Orientering om objektet 

Skövde Björkebacken 1:24 ligger på Fjällbjörksvägen, Björkebacken etapp 
2 (se fig. 1). Fastighetens yta uppgår till 3 024 m2. Fastigheten är markerad 
med röd ring i figur 1.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Karta över Skövde Björkebacken 1:24. 

1.2 Orientering om projektet och uppdraget 

För Skövde Björkebacken 1:24 gäller detaljplan för Björkebacken etapp 2 
(antagen 2015-06-01). 

Förhoppningen är att genom en intresseförfrågan finna en exploatör som 
kan avsluta husbyggnationen inom Björkebacken etapp 2. 

1.3 Kontaktuppgifter 

Vid frågor om denna intresseförfrågan kontakta Maria Toftby, mark- och 
exploateringsingenjör, tfn 0500-49 86 38, e-post maria.toftby@skovde.se. 
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2 Förfarande intresseförfrågan 

2.1 Former 

Ersättning utgår ej för upprättande av inlämnat förslag eller efterföljande 
arbeten.  

2.2 Underlag 

Denna intresseförfrågan omfattar följande handlingar: 
 
1. Inbjudan till intresseförfrågan, 2019-01-10 
2. Översiktskarta, bilaga 1 
3. Detaljkarta, bilaga 2 
4. Detaljplan för Björkebacken etapp 2  
5. Övergripande geoteknisk undersökning, PM Geoteknik 

Björkebacken Stöpen Nytt bostadsområde Skövde Kommun, bilaga 3 
6. Preliminär nybyggnadskarta (pdf och dwg), bilaga 4 
 
Frågor med anledning av denna förfrågan ska ställas skriftligen till 
kommunens kontaktperson. Lika och skriftliga svar på ställda frågor 
lämnas till samtliga som inbjudits att lämna intresseanmälan. 

2.3 Inlämnat förslag 

Det inlämnade förslaget ska lämnas i digital form i pdf-format och 
innehålla följande: 
  
1. Uppgift om exploatörens företagsform, säte och 

organisationsnummer. Kopia av registreringsbevis från 
Bolagsverket som inte är äldre än sex månader vid inlämnandet. 

2. Registerutdrag från Skatteverket som bevis att exploatören är 
registrerad för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift. Beviset/utdraget 
får inte vara äldre än sex månader vid inlämnandet. 

3. Upplysning från affärs- och kreditupplysningsföretag eller 
motsvarande som visar exploatören ekonomiska status. 
Upplysningen får inte vara äldre än sex månader vid inlämnandet. 

4. Kontaktuppgifter och beskrivning av företaget med angivande av 
ansvarig kontaktperson. 

5. Enklare beskrivning i text, volym bostäder. 
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6. Genomförandebeskrivning med tidplan som kortfattat redovisar hur 
exploatören tänker sig bedriva arbetet med projektet. 

7. Beskrivning av hur hyresrätter avses förvaltas. Det ska tydligt 
framgå tänkt mottagande bostadsföretags syn på långsiktigt ägande. 

8. Två till fyra referensprojekt som liknar det aktuella projektet, högst 
fem år gamla, som företaget genomfört. Roll i projektet, 
omfattningen av projektet och när det genomfördes ska framgå. 

Förslaget ska vara Skövde kommun tillhanda senast onsdagen den 20 
februari 2019. Den ska sändas till följande e-postadress: 
samhallsbyggnad@skovde.se. E-postens ämnesrad ska ange 
”Intresseförfrågan Skövde Björkebacken 1:24”. 

Kommunen kan komma att kräva in kompletterande uppgifter om 
kommunen bedömer att detta behövs för att kunna bedöma inlämnat 
förslag.  

2.4 Prövning av intresseanmälan 

Prövning av de inkomna förslagen sker genom en kvalificering (se 2.4.1) 
med en efterföljande utvärdering (se 2.4.2). 

2.4.1 Kvalificeringskrav 

Förslaget anses vara kvalificerad för utvärdering under följande 
förutsättningar: 
 
- Förslag som följer de anvisningar som angivits ovan under rubriken 

Förfarande intresseförfrågan. 
- Förslag vars intressent uppfyller grundkraven i 10 kap. 1-2 § § LOU. 
- Förslag vars exploatör är registrerad i aktiebolags- eller 

handelsregistret. 
- Förslag vars exploatör är registrerad för F-skatt, mervärdeskatt och 

arbetsgivaravgift hos Skatteverket. 
- Förslag vars exploatör uppvisar en kreditvärdighet som inte 

understiger Upplysningscentralens riskklass 3 (normal risk) eller 
likvärdig bedömning från annat affärs- och 
kreditupplysningsföretag. 

2.4.2 Utvärdering av inkomna förslag 

Bedömningen av förslagen och val av exploatör för tilldelning av mark 
utgår från en samlad bedömning av nedanstående kriterier. Kriterierna 
bedöms på en femgradig skala, 1–5, där fem är högsta poäng. Poängen i 
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de fyra kriterierna summeras och högst summa vinner. Kriterierna har 
samma värde vilket även framgår inom parantes. 

1. Gestaltning- och kvalitetsbedömning (20 %) 

Målbild: Att kunna utläsa en tydlig gestaltningsidé. 

2. Exploateringsgrad (30 %) 

Målbild: Att utnyttja tomten till maximal exploateringsgrad och antal 
bostäder. 

3. Genomförbarhet (50 %) 

Målbild: Att exploateringen genomförs på kortast möjliga tid för att få 
Björkebacken etapp 2 färdigställd. 

Utvärderingen/bedömningen kommer att handläggas av en grupp 
tjänstemän bestående av mark- och exploateringsingenjör Maria Toftby, 
stadsarkitekt Claes Clausen och planarkitekt Anna Olsson.   

Beslut kommer eventuellt att behöva tas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de 
inlämnade förslagen.  

3 Markreservation och markanvisning 

3.1 Omfattning 

Uppdraget omfattar markreservation med efterföljande markanvisning 
för uppförande av bostäder på Skövde Björkebacken 1:24. 

Byggnation ska genomföras i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

Skövde Björkebacken 1:24 ska bebyggas med friliggande hus eller 
rad/parhus. 
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3.2 Detaljplan 

För fastigheten Skövde Björkebacken 1:24 gäller detaljplan för 
Björkebacken etapp 2, antagen 2015-06-01. 

 

3.2.1 Byggrätt 

Högst en fjärdedel av marken få bebyggas (i BYA). Med marken avses 
fastighetens totala yta, i detta fallet 3 024 m2. Detta ger en totalt byggrätt 
på 756 m2 BYA. I denna ingår eventuella komplementbyggnader.  
Huvudbyggnader ska rymmas inom på plankartan angivna byggrätter 
(egenskapsgränser).   

3.2.2 Utformning och utseende 

En generell tolkning av detaljplanen ger att: 

 Bostäder i två plan.  

 Friliggande hus eller par-/radhus.  

 Nockhöjd på 8 meter eller 7 meter med pulpettak.  

 Endast en huvudbyggnad per tomt. Komplementbyggnad får 
vara max 45 m2/tomt. ¼ av fastighetsarean får bebyggas.  

 Minsta tomtstorlek är 300 m2 för radhus samt 400 m2 för parhus.  

 Källare är ej tillåtet.  

 Största tillåtna taklutning är 38 grader. 

3.2.3 Utformning för en bullerfri utemiljö 

Trafikmängderna på Binnebergsvägen uppgår till ca 1700 fordon/dygn 
(NVDB Trafikverket). För att klara de riktvärden för trafikbuller som 
gällde när detaljplanen antogs (55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 
och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats) så anger detaljplanen en 
bestämmelse om att där den ekvivalenta ljudnivån på gatusidan 
överstiger 55 dBA ska minst hälften av varje lägenhets bostadsrum 
(sov- och vardagsrum) ha öppningsbart fönster i fasad med högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå. Varje bostad ska därtill ha en balkong 
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och/eller uteplats (gemensam eller privat) som ska utföras och/eller 
placeras så att den utsätts för högst 70 dBA maximal ljudnivå. 

3.3 Genomförande 

Beslut kommer eventuellt att behöva tas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Beslutet som tagits efter genomförd utvärdering kommer 
att innebära att utsedd exploatör får en markreservation på det aktuella 
området. Reservationen föreslås till tre månader. 

Markreservationen kommer sedan att ersättas med ett 
markanvisningsavtal som kan tecknas på sex månader. Beslut om ett 
sådant avtal tas eventuellt av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Under markanvisningens reservationstid måste ansökan om bygglov 
lämnas in och bygglov beviljas. Därefter tecknas ett köpeavtal.  

När bygglov erhållits ska exploatören betala angiven köpeskilling. När 
köpeskillingen är betald ska köpebrev upprättas och överlämnas. 

3.4 Organisation 

Mark- och exploateringsingenjör Maria Toftby leder arbetet med 
genomförandet av Björkebacken etapp 2.  

3.5 Tider 

Följande översiktliga tidplan är preliminär och gäller för projektet: 
 
2019-02-20 Sista dag för inlämnat förslag 
2019-03-06 Beslut om reservation 
Juni 2019 Beslut om markanvisningsavtal 
December 2019 Ansökan om bygglov 
Januari 2020 Beslut om bygglov 
Februari 2020 Köpeavtal 
Mars 2020 Byggstart 
 
Ovanstående tider är baserade på att beslut inte behöver tas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid val av inkommet förslag och beslut 
om reservation. Om beslut krävs av kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer tiderna att förändras. 
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3.6 Ekonomi 

Priset för bostäder avses exklusive anslutningar för VA, el, fjärrvärme och 
fiber. Köpeskillingen bestäms utifrån den byggrätt som anges i den laga 
kraftvunna detaljplanen. För friliggande småhus 350 000 kr/tomt, parhus 
230 000 kr/bostadsenhet, radhus 180 000 kr/bostadsenhet. 
 
Vid tilldelad markanvisning ska en anvisningsavgift på 1 % av 
köpeskillingen betalas till kommunen. Avgiften kommer i samband med 
upprättande av köpeavtalet, räknas som handpenning och avräknas från 
den totala köpeskillingen. Kommunen skickar ut en faktura när 
markanvisnings-avtalet är undertecknad av båda parter. 

Parkeringsbehovet för bostäderna måste lösas inom tomten. 
Parkeringsinlösen kommer inte att medges.  
 
Exploatören står för samtliga projekterings- och utredningskostnader, 
lagfartskostnader, fastighetsbildning samt anslutningskostnader som 
krävs för exploateringen. 

Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och 
anläggningsåtgärder inom kvartersmark och de projekterings- och 
anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande till allmän platsmark 
till följd av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. 

 
Skövde kommun kommer att ta ansvar för anspråk mot exploatören på 
grund av åtgärder eller kostnader som exploatören kan föreläggas eller ha 
med andledning av tidigare föroreningar på fastigheten eller i övrigt 
enligt bestämmelser i miljöbaken. 

Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga tillstånd som krävs för 
samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark. 

3.7 Rätt till uppdragsresultatet 

Skövde kommun har rätt att använda innehållet i de förslag som lämnas 
in. 


