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Inbjudan till markanvisningstävling 
Marks kommun växer och inbjuder härmed till markanvisningstävling för uppförande av 

bostadsbebyggelse på exploateringsområdet Smälteryd, del av fastigheten Lygnersvider 

1:29. 

Markanvisningstävlingen omfattar ca 200 bostäder fördelat på fyra tilldelningsområden.  

Markanvisningen genomförs genom ett jämförelseförfarande där ni ges möjlighet att 

lämna projektidéer, ritningar och beskrivningar. En anbudsgivare kan lämna in anbud på 

ett eller flera tilldelningsområden.  

Figur 1 – Områdesindelning 

Kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal med den eller de byggaktörer som 

bedöms ha den bästa lösningen för respektive delområde. Vinnarna får delta med förslag 

och synpunkter i kommunens detaljplaneläggning av området och tilldelas efter avslutad 

detaljplaneläggning ett eller flera delområden för utveckling av området i enlighet med 

tävlingsbidragets intentioner.  

Tävlingsbidraget ska utgå från i detta tävlingsprogram uppställda inlämningskrav.  

Utvärdering av anbuden sker enligt kommunens antagna riktlinjer för kommunal mark, 

markanvisning och exploateringsavtal, se bilaga A, samt enligt nedanstående 

bedömningskriterier.  



   

 

   

 

 

Vackra expansiva Sätila 
Sätila tillhör de mest attraktiva orterna i Marks kommun med omedelbar närhet till och 

utsikt över den vackra sjön Lygnern.  

Ortens läge i nordvästra delen av kommunen innebär ett nära avstånd till städer som 

Göteborg och Kungsbacka samt till Landvetters flygplats. 

I Sätila med dess natursköna omgivningar bor cirka 3700 personer. Orten tillhör en av de 

mest expansiva orterna i Mark. Här finns service i form av bland annat förskolor och 

skolor, äldreboende, vårdcentral, kollektivtrafik och livsmedelsaffär. Här finns också en 

camping och möjlighet till aktiviteter som minigolf, fiske och paddling samt ett rikt 

föreningsliv. 

Från Sätila finns anslutning med buss mot bland annat Göteborg, Skene, Kinna och 

Kungsbacka. Buss mot Göteborg, Skene och Kinna går varje halvtimme under morgon och 

eftermiddag, och övrig tid med en tur/timme på vardagar.  

 

 

 

 

Om Mark 
Marks kommun har omkring 35 000 invånare och består av en rad små och medelstora 

orter varav den största är Kinna, som också är administrativt centrum. 

Här finns de stora textilföretagen, som gjort sig kända över världen, och dessutom flera 

möbelfabriker. Men framför allt finns det i Mark en entreprenörsanda med många 

småföretag inom olika branscher. 



   

 

   

 

 

Smälteryd 
I Smälteryd ska ett nytt bostadsområde växa fram endast en kilometer från Sätila 

centrum. Inom området planeras för ca 200 bostäder. Området ligger i lantlig miljö, i 

direkt anslutning till Smälteryds naturreservat. Smälteryd ruvar på en historia som går 

långt tillbaka i tiden, se bilaga B.  

Området gränsar i öster till Storån som leder till sjön Lygnern. En gång- och cykelväg 

planeras för att förbinda området med Lygnern och dess badplats dryga halvkilometern 

söder om bostadsområdet. I väster avgränsas området av väg 1609; Fjäråsvägen.  

 

Figur 3 - Målpunkter i närområdet 

Marks kommun ser framför sig ett bostadsområde som knyter an till naturen och den 

lantliga miljön. Kommunen har en hög ekologisk, social och arkitektonisk ambition för 

Smälteryd, och ser ett område vars byggnation samspelar med omgivningen på ett bra 

sätt.  Vi ser framför oss genomtänkta gårdsmiljöer med god tillgänglighet som bjuder in 



   

 

   

 

 

till möten och social samvaro, och ett område vars klimatsmarta byggnader är uppförda i 

material som är valda med omtanke om både miljö och människa.     

Förutsättningar 

Planarbete 

Ett planprogram för området runt Smälteryd är under framtagande, med ett förväntat 

antagande under 2020.   

Kommunen kommer i nära samarbete med vinnarna ta fram en detaljplan över 

tävlingsområdet med ambitionen att planen ska antas under kvartal 4, 2021.  

Upplåtelseform och byggrätter 

Det nya bostadsområdet ska inom delområde A bestå av lägre bebyggelse i form av 

friliggande småhus och/eller parhus.  

Inom delområde B ska bebyggelsen bestå av flerfamiljshus i två till tre våningar. För att 

skapa dynamik kan något hus med fyra våningar vara aktuellt.  

Inom delområde C önskas en bebyggelse med friliggande småhus, parhus eller radhus, 

eller en kombination av dessa.   

Bostäderna inom delområde D ska bestå av flerfamiljshus i upp till tre våningar. För att 

skapa variation kan inslag av radhusbebyggelse förekomma.  

Smälteryd ska erbjuda människor med olika behov, förutsättningar och önskemål ett brett 

utbud av boendeformer. En viktig del i detta är att erbjuda lägenheter med olika 

upplåtelseformer. Kommunen ser därför positivt på tävlingsbidrag med inslag av 

hyresrätter i byggnationen, vilket beaktas vid utvärderingen av de inkomna bidragen.  

Samtliga områden ska erbjuda utrymme till en yta för lek och social samvaro. 

 

Markförhållanden  

Geoteknik 

En detaljerad geoteknisk utredning har utförts i området, se bilaga C. Utredningen visar 

att slänten mot Storån är utsatt för erosion och att marken närmast ån inte är stabil. 

Kommunen ansvarar för och bekostar anläggande av erosionsskydd och 

markstabiliserande åtgärder. Ytterligare utredningar kan krävas inför byggnation, vilket 

byggherren ansvarar för och bekostar.  

Radon  

Marken inom tävlingsområdet bedöms som normalriskområde för radon. 

Markföroreningar 

En översiktlig markmiljöundersökning är beställd av kommunen. Om undersökningen 

påvisar markföroreningar tar kommunen kostnaden för behövlig sanering. 

 



   

 

   

 

 

Kulturmiljö / Arkeologi 

En översiktlig arkeologisk undersökning av äldre datum är utförd. Vid undersökningen 

påträffades en kulturhistorisk lämning bestående av aska och kol på ca 2 meters djup 

framför mangårdsbyggnaden. Fornlämningen är inte skyddsvärd, varför den inte utgör 

något hinder för exploatering av området.  

Länsstyrelsens preliminära bedömning är att det inte krävs någon ytterligare arkeologisk 

undersökning inom exploateringsområdet då marken redan är ianspråktagen för 

bebyggelse. Om arkeologiska, ej tidigare kända, lämningar påträffas inom området står 

kommunen för eventuella merkostnader som orsakas på grund av hantering av dessa 

lämningar. 

En mangårdsbyggnad med kulturhistoriskt värde finns inom tilldelningsområde B. 

Mangårdsbyggnaden kommer i detaljplanen att förses med rivningsförbud. Byggnaden är 

översiktligt beskriven i bilaga D.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten. Bebyggelsen 

ansluts till det allmänna VA-nätet. Storån utgör den naturliga lågpunkten i områdets 

närhet och är recepient för dagvatten. Dagvatten ska omhändertas lokalt.  Kommunen ser 

positivt på att öppna dagvattenlösningar anläggs där så är möjligt.   

Energi 

Fjärrvärme finns inte tillgängligt för området. Kommunen ser positivt på lösningar där 

förnybara energikällor nyttjas för bostädernas energiförsörjning.  

El och tele/opto 

Området kan anslutas till tele/fiber.  

Trafik 

Tävlingsområdet angörs via två infarter från Fjäråsvägen. Infarterna ansluter till en gata 

som löper genom området, med ungefärlig sträckning enligt Figur 1 ovan. Gatan anläggs 

av kommunen och kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Övriga gator som 

behövs för angöring till bostadskvarteren kommer att läggas ut som kvartersmark. Det är 

byggherrarna i respektive kvarter som gemensamt, via samfällighetsföreningar, ansvarar 

för finansiering och utbyggnad av kvartersgatorna.  

Kommunen ser behov av en kvartersgata som löper mellan område B och D för angöring 

till delområdena, vilket bör beaktas vid planering av områdenas utformning, samt vid 

beräkning av köpeskillingen.  

En gång och cykelväg är planerad för att binda samman Smälteryd med Sätila centrum. 

Kommunen planerar också för en gång- och cykelväg för anslutning mot Lygnern och 

södra delen av Sätila. Utefter strandbrinken, mellan tävlingsområdet och Storån, anläggs 

en gångstig med kommunalt huvudmannaskap. 



   

 

   

 

 

Parkering för cykel och bil 

Se bilaga E gällande parkeringsnorm. En ny parkeringsnorm för Marks kommun är under 

framtagande, och förväntas att antas under 2020. Det är troligt att den nya p-normen är 

gällande innan detaljplanen vinner laga kraft.   

Den p-norm som är under framtagande kommer att inkludera normvärden för 

cykelparkering. Marks kommun ser framför sig ett område där det ska vara enkelt att 

ställa ifrån sig cykeln, med cykelparkeringar av hög kvalitet anordnade i anslutning till 

bostäderna.   

Kostnader 
Exploatören bekostar lagfart, lantmäteriförrättning, bygglovavgift samt anläggningsavgift 

för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Det åligger också exploatören att bekosta 

anslutning till el-, tele-, och datakommunikation. Vidare bekostar och utför exploatören 

projektering, rivning av de befintliga byggnader som man inte avser att behålla samt 

byggande av samtliga anläggningar på kvartersmark och anslutning mot allmän 

platsmark.  

Exploatören erlägger en markanvisningsavgift om 10 % av anbudssumman enligt 

beskrivning nedan.  Om markanvisningsavtalet uppfylls avräknas 

markanvisningsavgiften i marköverlåtelseavtalet, varvid handpenningen anses vara 

betald. 

Kommunen bekostar och genomför samtliga åtgärder på allmän platsmark. 

Kommunen bekostar planarbetet med tillhörande utredningar. 

Tävlingsprocess för markanvisning 
Inlämnade bidrag kommer att granskas av en tävlingsjury bestående av kommunens 

kommunalråd (Lisa Dahlberg och Tomas Johansson), stadsarkitekt (Afshin Ghafoori), 

Översiktsplanerare och Landskapsarkitekt LAR/MSA (Åsa Hagnestål) och 

samhällsutvecklingschef (Victoria Bengtsson). 

En eller flera vinnare utses med vilken/vilka kommunen tecknar markanvisningsavtal 

senast inom fjorton (14) dagar från det att vinnaren utsetts. Om vinnaren inte 

undertecknat markanvisningsavtalet inom denna tidsfrist, har kommunen rätt att avbryta 

markanvisningen utan ersättningsrätt från någondera part.   

Avtalet är bindande under två år. Under avtalstiden ges exploatören möjlighet att 

tillsammans med kommunen utforma och slutföra detaljplanen. 

Markanvisningsavtalet kommer att regleras med en markanvisningsavgift. Avgiften är 10 

% av köpeskillingen som vinnaren angivit i sitt anbud. Avgiften ska vara kommunen 

tillhanda senast en månad efter det att markanvisningsavtalet undertecknats av båda 

parter. Uteblir inbetalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. 

I samband med att detaljplanen antas tecknas ett marköverlåtelseavtal som innehåller 

villkor för köpet samt reglerar detaljplanens genomförande. Priset på marken kommer att 



   

 

   

 

 

motsvara det vinnande anbudets pris med en indexkorrigering enligt fastighetsprisindex. 

Om markanvisningsavtalet uppfylls avräknas markanvisningsavgiften i 

marköverlåtelseavtalet, varvid handpenningen anses vara betald.   

Vid överlåtelse av mark använder kommunen sig av byggnadsskyldighet förenad med ett 

vite. Tidsfristen för byggnadsskyldigheten fastställs i dialog med byggherren, men uppgår 

maximalt till 18 månader från det datum köpebrevet undertecknats av parterna. 

Förfarandet innebär att exploatören erhåller full lagfart på fastigheten vid överlåtelsen. 

Inlämningskrav 
Tävlingsbidragen ska bestå av en skriftlig presentation med följande innehåll: 

Ekonomi 

a) Redovisad köpeskilling i kronor för det aktuella delområdet, 

b) Redovisning av den tävlandes förutsättningar och ekonomi för att kunna 

genomföra projektet, 

c) Beskrivning av företaget, 

d) Uppgifter om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktperson samt 

undertecknande personers fullmakt att företräda bolaget vid markanvisningen och 

avtalstecknande med kommunen. 

e) Aktuellt registreringsbevis för företaget 

Referensobjekt 

Den som vill medverka i tävlingen ska redovisa ett jämförbart referensobjekt, eller ska på 

annat sätt kunna styrka att man har förmågan att bygga det man föreslår i sitt 

tävlingsbidrag. 

Redogörelse av föreslagen bebyggelse 

Förslaget ska innehålla en översiktlig redogörelse till vilken en situationsplan ska bifogas. 

Av förslaget ska det gå att utläsa en tydlig gestaltningsidé med utformning av såväl 

bebyggelse som gårdar, gångstråk, siktlinjer och landskapsrum.  

Redovisning av den tävlandes tankar och avsikter för att främja ett ekologiskt hållbart 

bostadskvarter. Exploatören förväntas aktivt arbeta in ekologiskt fördelaktiga lösningar i 

området och i bostadshusen, i enlighet med regionala miljömål för Västra Götaland och 

Agenda 2030 (se regionala miljömål som finns att ladda hem från tävlingens hemsida), 

men behöver inte redovisa dessa i detalj i sin intresseanmälan.  

Redovisning av den tävlandes tankar och avsikter för att främja ett socialt hållbart 

bostadskvarter. Social hållbarhet är ett relativt brett begrepp som kan omfatta många 

typer av åtgärder och företeelser på många plan. Det kan handla om att det finns 

attraktiva platser för människor att mötas och samverka, men också andra typer av 

aktiviteter som kan bidra till grannsamverkan och sammanhållning i området. 

Exploatören förväntas aktivt arbeta in lösningar som stimulerar social hållbarhet i sitt 

projekt, men behöver inte redovisa dessa i detalj i sin intresseanmälan.  



   

 

   

 

 

Redovisning av den tävlandes tankar kring hur områdets bevarandevärda byggnad kan 

användas. (Gäller endast för tävlingsbidrag, delområde B.) 

Utväderingskriterier och bedömning 
Område A, C, D 

Tävlingsbidragen kommer bedömas efter tre olika kvaliteter: 

a) Bidragets idé om bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter och delområdets 

utformning, 

b) Bidragets idé för att främja ett ekologiskt hållbart bostadskvarter, 

c) Bidragets idé för att främja ett socialt hållbart bostadskvarter. 

Område B 

Tävlingsbidragen kommer att bedömas efter fyra olika kvaliteter: 

a) Bidragets idé om bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter och delområdets 

utformning. 

b) Bidragets idé för att främja ett ekologiskt hållbart bostadskvarter, 

c) Bidragets idé för att främja ett socialt hållbart bostadskvarter, 

d) Bidragets idé gällande användningen av mangårdsbyggnaden med kulturvärde. 

Generellt 

Maximalt utdelas 10 poäng inom varje kategori. Den totala poängen viktas sedan mot 

priset enligt nedan presenterat exempel. 

Den tävlande som erbjudit högst pris för det aktuella delområdet tilldelas andelspoängen 

1. Övriga anbudsgivare får andelspoäng utifrån deras andel av det högst erbjudna priset.  

Andelspoängen multipliceras med den totala poängen från bedömningen av förslagets 

kvaliteter.  

Exempel: 

Bidrag 1 (högst pris) får 30 kvalitetspoäng och har ett pris på 10 000 000 kr. 

Andel av högsta pris (andelspoäng): 10 000 000/10 000 000 = 1 

Totalpoängen blir (kvalitetspoäng x andelspoäng): 30 x 1 = 30 poäng 

Bidrag 2 får 23 kvalitetspoäng och har ett pris på 7 500 000 kr. 

Andel av högsta pris (andelspoäng): 7 500 000/10 000 000 = 0,75 

Totalpoängen blir (kvalitetspoäng x andelspoäng): 23 x 0,75 = 17,25 poäng 

Bidrag 3 får 35 kvalitetspoäng och har ett pris på 9 000 000 kr. 

Andel av högsta pris (andelspoäng): 9 000 000/10 000 000 = 0,9 

Totalpoängen blir (kvalitetspoäng x andelspoäng): 35 x 0,9 = 31,5 poäng 

I detta fall hade Bidrag 3 vunnit markanvisningen.  



   

 

   

 

 

Inlämning 
Anbud till markanvisningstävlingen ska lämnas in digitalt på USB-minne och vara 

poststämplat senast den 18 februari 2020.  Anbudsformulär, bilaga F, med grundläggande 

anbudsuppgifter ska bifogas anbudet.  

Försändelsen ska märkas ”Tävlingsbidrag Smälteryd (KS 2019-624 253)” och sändas till: 

Marks kommun 

Kommunledningskontoret 

Dnr:KS 2019-624 253 

511 80  KINNA 

Visning av området 
Visning av området kommer att ske vid två tillfällen: 

Tisdag den 26 november kl 13:30 

Måndag den 2 december kl 09:30 

Anmäl ert deltagande för visning till sue@mark.se senast tre arbetsdagar innan aktuellt 

visningstillfälle.  

Vinnare utses 
Vinnarna av markanvisningstävlingen kontaktas per telefon. Övriga deltagare meddelas 

via e-post. Marks kommun äger rätt att publicera vinnande förslag, helt eller delvis, på 

sin webbplats.  

Förteckning 
Bilaga A Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal 

Bilaga B Smälteryds historia 

Bilaga C PM Geoteknik, ÅF Infrastructure 2019-07-10 

Bilaga D Översiktlig beskrivning av mangårdsbyggnaden 

Bilaga E Parkeringsnorm Marks kommun 

Bilaga F Anbudsformulär 

Frågor 
Frågor rörande markanvisningen ska vara skriftliga och sändas till sue@mark.se. Frågor och 

kompletterande uppgifter kommer att hanteras och besvaras fram till den 4 februari, 2020. 

Frågor som inkommer efter ovan angivet datum kommer inte att beaktas. 

All e-post ska märkas med rubriken ”Tävlingsbidrag Smälteryd (KS 2019-624 253)” i  

ämnesrutan. Frågor och svar kommer att publiceras på kommunens hemsida, 

http://mark.se/smalteryd 

Fri prövningsrätt 
Marks kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsbidrag. Kommunen har 

rätt att förkasta inkomna tävlingsbidrag. Ersättning för inlämnat material medges ej.  

mailto:sue@mark.se


   

 

   

 

 

 

Tidplan 
Från 2019-11-12 kan inbjudan om markanvisning med bilagor, samt .dwg-filer över området 

laddas hem från Marks kommuns hemsida http://mark.se/smalteryd 

En grov tidplan ser ut som följer: 

12 nov 2019  Publicering av inbjudan om markanvisningstävling 

4 feb 2020  Sista dag för inlämning av frågor 

18 feb 2020  Sista dag för inlämning av tävlingsbidraget 

mars/apr 2020 Vinnare utses, markanvisningsavtal tecknas 

juni 2020  Planarbetet påbörjas 

okt 2021  Beslut om antagande 

nov 2021  Detaljplanen vinner laga kraft 

2022  Infrastruktur byggs och byggnation inom kvartersmark påbörjas 


