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Fastigheten Tierp 61:1 

”Gamla Brandstationen” 

Inbjudan till markanvisning med anbud  

 

 
 

I direkt anslutning till Tierps järnvägsstation i ett av köpingens mest centrala kvarter.      

Byggrätten är generös och planbestämmelser som styr byggnationens utformning är mycket 

begränsade. Detta ger frihet till byggherren att sätta ett avtryck i Tierps stadsbild och bidra 

till hela ortens modernisering. 
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Inledning 
En markanvisning innebär att en byggherre reserverar ett visst kommunägt markområde. Det 

innebär att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden, men är heller ingen garanti 

för att kommunen kommer att sälja marken till just den byggherren. En markanvisning är 

alltid tidsbegränsad. Hur Tierps kommun arbetar med markanvisningar finns att läsa i 

”Riktlinjer för Tierps kommun”, antagen i KF. 

Området för markanvisning 
Området för anbudet utgörs av fastigheten Tierp 61:1 med en areal om 5 518 kvm och som 

ägs av Tierps kommun. Fastigheten har ett mycket attraktivt och centralt läge med närhet till 

pendling (tåg och buss), skola, Kulturhuset Möbeln och Tierps centrum. 

Fastigheten är detaljplanerad och lyder under Dp 1051 som är väldigt flexibel och avsedd för 

Bostäder (B), Centrumverksamhet (C) samt Verksamheter (Z).  

Fastigheten är uppdelad i två delar med en egenskapsgräns, där den ena, större delen (ca 4 330 

kvm) tillåter en byggnadsarea om 1 800 kvm med 14 m som högsta nockhöjd. Det innebär att 

det går att bygga 4 våningar vilket kan ge en byggrätt på upp till 7 200 kvm BTA beroende på 

utformning. 

Den andra mindre delen (ca 1 188 kvm) tillåter en byggnadsarea om 250 kvm och med en 

högsta nockhöjd om 10 m. Detta innebär att 3 våningar kan byggas vilket ger en byggrätt på 

750 kvm BTA. 

En uppskattning är att utifrån detta finns möjlighet till runt 100 lägenheter, fördelade på 2:or 

och 3:or och med hänsyn taget till biytor samt utrymmen för trapphus, korridorer etc. 

Möjlighet kan finnas att stycka av fastigheten vid egenskapsgränsen, och få två fastigheter. 

Planområdet utgörs idag av ”Gamla brandstationen”. Ny Räddningsstation är under 

uppförande och kommer att färdigställas under 2019. Idag finns byggnader på fastigheten där 

verksamhet för brand- och ambulanspersonal och fordon bedrivits under många år – dels en 

byggnad för verksamheten och ett garage för räddningsfordon. Kommunen kommer inte att 

riva några byggnader i samband med överlåtelsen, utan överlåtelsen kommer att ske i 

befintligt skick och med friskrivningsklausul, vilket innebär att byggherren bör ha utfört 

kompletterande undersökningar under tiden för markanvisningens giltighetstid. 

VA, fjärrvärme och fiber finns idag i området och samtliga taxor för dessa anslutningar 

bekostas av byggherren. 

I närområdet finns trevliga villakvarter med äldre villabebyggelse och Tierps hembygdsgård. 

Kommunen ser gärna att fastigheten bebyggs med bostäder då efterfrågan är stor i centrala 

Tierp. Kommunen ser gärna blandade upplåtelseformer med viss del hyresrätter och med 

motivering till valt förslag. 

Förutsättningar 
Förutsättningarna för att vara med och lägga giltigt anbud: 
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Information om området finns i plankartan och i Planbeskrivningen för DP 1051, vilka 

återfinns på kommunens hemsida, www.tierp.se 

Byggherren bekostar alla exploateringsåtgärder såsom byggnation, eventuell sanering och 

rivning på fastigheten, sina egna projekterings- och utredningskostnader, lagfarts- och 

bygglovskostnader samt för sina kostnader att träffa markanvisningsavtal. 

Anslutningsavgifter och taxor ligger på byggherrens ansvar, att ansöka om och bekosta. 

Parkering: Kommunen har ingen parkeringsnorm men redovisning av parkeringslösning 

skall ske. Parkering till boende och besökare ska ordnas inom fastigheten. 

Markförhållanden: Ingen undersökning av de geotekniska förhållandena har utförts. Enligt 

planbeskrivningen ligger stora delar av planområdet inom yttre vattenskyddsområde för 

grundvattentäkten Västland, enligt Länsstyrelsens förordnande från 2000.  

Anslutningar: Kommunal dagvattenhantering och V/A samt fjärrvärme och fiber finns 

indraget till nuvarande byggnad. Byggherren ansvarar för anpassning av dessa till sin 

byggnation. 

Ekonomiska förutsättningar för markanvisningen: Köparen svarar för och bekostar 

eventuell avstyckning. Kommunen har bekostat framtagandet av detaljplan vilken finansieras 

genom planavgift enligt fastställd taxa vid kommande bygglov. Eventuell ändring av 

detaljplanen bekostas av byggherren. 

Markanvisningsavtal på ett år kommer att tecknas med det vinnande anbudets byggherre. 

Bygglov ska vara ansökt och beviljat innan överlåtelsehandling tecknas. Området ska vara 

utbyggt och klart senast två (2) år efter tillträdet. Området får inte överlåtas innan 

byggnationen är klar. Kommunen kan medge tidsförlängning, i motsvarande mån 

fördröjningen, om godtagbara skäl finns.  Om detta villkor inte uppfylls utgår vite som 

regleras i överlåtelsehandlingen. Anbudspriset skall vara giltigt under det år som 

markanvisningsavtalet gäller. Därefter kan anbudspriset justeras en gång per år enligt index 

som regleras i överlåtelseavtalet, om kommunen begär det. 

Ekonomi och avtal 
Pris på byggrätter och mark är värderad av Properate AB i april 2019 inför försäljning av 

fastigheten. 

Lägsta anbudspris för fastigheten Tierp 61:1: 10 miljoner kronor. I lägsta anbudspris har 

hänsyn tagits till kostnader för rivning av befintlig byggnad. 

Anbudsförfarandet säkerställer att marken inte säljs till ett för lågt pris. 

Anbud innehållande pris lägre än utgångspriset uppfyller inte kriterierna och förkastas 

därmed. I markpriset ingår fastigheten med befintliga byggnader. Respektive 

anslutningsavgifter, bygglovsavgift, kostnad för eventuell avstyckning samt planavgift ingår 

inte i anbudspriset. Inga investeringar på kvartersmark utförs.  

Vid tecknande av markanvisningsavtal ska en handpenning om  10 % av anbudspriset tas ut, 

vilken erläggs i samband med markanvisningsavtalets tecknande. Handpenningen betalas för 
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del av köpeskillingen och avräknas köpeskillingen vid köpets fullbordan. Om markanvisning 

inte leder till överlåtelse av fastighet har kommunen rätt att behålla handpenningen. 

Anbudsvinnaren ska erbjudas att teckna markanvisningsavtal med kommunen i vilket följande 

styrande delar preciseras: 

 Kommunens avsikt att sälja byggrätten och marken med äganderätt 

 Anbudsvinnarens avsiktsförklaring för exploateringens omfattning, tidplan och 

utförande 

 Överlåtelsehandling ska upprättas när bygglov har beviljats 

 Köpeskillingen 

 Giltighetstid för avtalet och andra administrativa bestämmelser 

Former för markanvisning och bedömning 
Anbud ska uppfylla samtliga inlämningskrav enligt denna inbjudan. Anbud som 

inkommit efter sista inlämningsdag eller som inte uppfyller inlämningskraven ses som 

ogiltiga. 

 
Inlämningskrav: 

 Anbudet ska vara giltigt under sex månader och ange den totala köpeskillingen 

för markområdet. 

 Anbud lämnas på hela fastigheten 

 Fastigheten säljs för bostadsbyggande och har valfri upplåtelseform och dessa ska 

redovisas i anbudet 

 Två referensobjekt, det vill säga likartade projekt som anbudsgivaren har uppfört. 

 Exploateringsbolagets namn, organisationsnummer, adress och kontaktperson 

med kontaktuppgifter. 

 Registreringsbevis på exploateringsbolaget samt behörighetshandling som 

styrker undertecknande parts rätt att företräda företaget. 

 Skatteverket blankett SKV 4820, högst tre månader gammal. 

 Kortfattad programförklaring gällande ställda kriterier med Byggherrens 

resonemang kring följande fråga: Vilka mervärden kan ni införliva i ert projekt 

som bidrar till att stärka platsen och konceptet?  

Kriterier 
I inlämnade förslag kommer vi att ta hänsyn till: 

Markpris 
Markpriset är en viktig bedömningsgrund tillsammans med andra kriterier. 

Mångfald i boendet 
Kommunen har en grundläggande strävan att främja mångfald i boendet inom kommunen 

som helhet men även inom olika områden. Vi ser därför positivt på en variation när det gäller 

upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. 
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Konkurrens och mångfald på marknaden 
Kommunen vill främja goda konkurrensförhållanden. Fler företag, både stora och små, ska 

ges möjlighet att etablera sig och kommunen strävar efter att få in fler intressenter inom 

samma område. 

Boendekostnader 
Kommunens invånare är beroende av att det produceras bostäder som många har råd att 

efterfråga. Vi vill gynna producenter som är villiga att bygga bostäder av god kvalitet till rimliga 

priser. 

Arkitektonisk gestaltning 
Kommunen anser att arkitektonisk gestaltning är viktig, och det är därför viktigt att idéer kring 

utformning och arkitektur redovisas i anbudet. 

Miljöanpassad byggnation 
Byggskedet är en stor andel av en byggnads totala miljöpåverkan. Kommunen ser positivt på 

att byggherren är miljöcertifierad och använder miljöberäkningsverktyg för byggnader som 

baseras på livscykelanalysmetodik. Byggherren ska redovisa hur konstruktioner och 

byggnadssätt (inklusive logistiklösningar under byggfas) med låg miljö- och klimatpåverkan 

tillämpas.  

Hållbar energianvändning utöver byggnadstekniska krav  
Energianvändningen ska vara högst 55 kWh/kvm och år med sikte på 45 kWh/kvm och år. 

Kommunen ser positivt på passiv och plusenergihus liksom lösningar för egen hållbar 

energiproduktion. 

Hållbara lösningar för de boendes transporter 
Kommunen ser positivt på mobilitetslösningar som främjar gång, cykel och kollektivresande  

och delningslösningar som minskar behovet av egenägd bil. Detta inkluderar även hållbara 

parkeringslösningar för såväl cykel som bil och andra fordon. 

Tidplan för genomförande 
Kommunen är angelägen om en snabb bostadsproduktion. Tidplan för byggnation ska 

redovisas i intresseanmälan. 

Främjande för ökad integration 
Kommunen har en grundläggande strävan att främja integrationen i kommunens olika 

områden. Kommunen önskar få fram byggherrarnas idéer kring hur ökad integration kan 

uppnås genom egna insatser.  

Bidragande till ökad sysselsättning 
Kommunen vill ta ett större ansvar för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Vi ser 

positivt på om byggherren kan bidra med arbetstillfällen såsom praktikplatser och/eller 

lärlingsplatser under byggnationstiden. 

Åtgärder för att underlätta för boende att främja en hållbar miljö 
Kommunen vill underlätta för kommuninvånarna att vara miljö- och klimatsmarta och vill att 
byggherren redovisa idéer på åtgärder som underlättar för boende i bostadsområdet att leva 
mer miljömedvetet. Exempel på detta skulle kunna vara att avfall kan sorteras genom bättre 
återvinningsmöjligheter, vilka möjligheter som ges för den boende/slutkunden att själv påverka 
sin energi- och vattenförbrukning med mera. 
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Byggnation med blandade funktioner 
Kommunen eftersträvar en blandad stadsbebyggelse där bostäder, verksamheter och 

kommunal servicefunktioner blandas. I detta ingår även funktioner som stärker den sociala 

hållbarheten, som gemensamhets- och föreningslokaler, och utemiljöer som inbjuder till 

gemensamma aktiviteter.  

 

Bedömning 
Inlämnade förslag kommer att utvärderas utifrån överensstämmande och uppfyllelse av 

nedanstående grundkrav: 

 

 Obligatoriska handlingar ska vara inkomna senast kl. 16.00 den 2019-09-30 (det 

räcker således inte att det är poststämplat den 30 september 2019 då postgången kan 

ta flera dagar). 

 

Anbuden skickas till: 

Tierps Kommun, Mark och Exploatering,  

Centralgatan 7, 815 80 TIERP.  

Märk kuvertet ”Markanvisning 2019 ”Gamla Brandstationen” 

 

 Byggherre ska bedömas vara en fullgod samarbetspartner med tanke på kompetens, 

ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal 

och påbörjade projekt samt hur byggherre har genomfört tidigare projekt. 

Tidplan för anbud 

 3 juni 2019 Markanvisning med anbud öppnar 

 30 september 2019 Sista dag för inlämning av anbud 

 25 oktober 2019 Vinnande anbud meddelas 

 3 december 2019     Markanvisningsavtal/försäljning godkänns av Kommunstyrelsen 

 Utvärdering 
En jury bestående av utskottet samhällsbyggnad samt kommunarkitekten utvärderar de 

inkomna anbuden och har full beslutsrätt att utse ett vinnande anbud. Tierps kommun 

kommer att anvisa marken till den byggherre som bäst bedöms uppfylla önskvärda kriterier 

och som inkommer med i övrigt kompletta och godkända handlingar. Anbud som inte 

kommit in i tid eller där handlingar saknas eller är bristfälliga kommer att förkastas. 

 

Skulle flera anbudsgivare lämna lika anbud kommer bedömning att göras av 

jurygruppen. Efter avslutad bedömning kommer resultatet att delges alla anbudsgivare. 

 

Markanvisningsavtal inför försäljning tecknas med vinnaren. Viss anpassning av avtalet 

kan ske för att förtydliga byggherres val av lösningar. 
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Kontaktpersoner från Tierps kommun 
Maria Pettersson, Exploateringsansvarig,  

Tel: 0293-218198, E-post: maria.pettersson@tierp.se 

 

Adam Nyström, Kommunarkitekt  

Tel: 0293-21 81 37, E-post adam.nystrom@tierp.se 

 

Bakgrund 
I Tierps kommun bor idag drygt 21 000 invånare och befolkningen ökar stadigt. Tierp är 

kommunens centralort och här bor drygt 6 000 personer. Placeringen av centralorten är 

strategiskt bra med goda kommunikationer och närhet till påfart E4. Med Upptåget – 

pendeltåget som trafikerar sträckan Uppsala-Gävle – tar man sig till Uppsala på 36 minuter 

och till Gävle på 22 minuter. Anslutningståg går sedan från Gävle och Uppsala, så det är lätt 

att ta sig vidare. Många av SJ-tågen stannar också i Tierp för direkttransport både norrut och 

söderut. Med SJ:s direkttåg åker du från Tierp till Stockholm på drygt en timme. Upplands 

Lokaltrafiks busslinjer förbinder hela kommunen. 

I Tierp finns grundskolor, gymnasieskola, förskolor och barnomsorg. Kulturhuset Möbeln 

mitt i Tierp är också under till- och ombyggnad. 

Strax utanför Tierp finns också Tierp Arena – dragracingbanan som arrangerar EM-

deltävlingar i dragracing, rallycross samt många fler aktiviteter. 

Tierp är kommunens största utvecklingsort och 

invånarantalet ökar ständigt. Många har sett 

fördelarna med den mindre kommunens möjligheter 

till pendling, lägre bostadskostnader, mindre 

barngrupper i förskolor och skolor, och väljer av 

många anledningar att flytta utanför 

storstadsregionerna.  

Utbudet av service i Tierp är brett och växer hela tiden. Ett nytt Handelsområdet är under 

exploatering, där bland annat Dollarstore med flera är på väg att etablera sig. 

Kommunen förbereder också för 500 nya bostäder i den del av Siggbo som går under namnet 

Trädgårdsstaden och som är belägen mellan länsväg 292 och Siggebobäcken och som 

kommer att angränsa till Triangelparken, ett område för flerbostadshus som kommer att 

släppas på markanvisning till sommaren 2019. 

I närområdet till Siggbo finns också Företagsparken där lättare industrier och försäljning 

etablerar sig. 

Tierps kommun erbjuder också en fantastisk oexploaterad kustremsa med bland annat 
fågeltorn, fiskehamnar, kultur- och naturreservat, havsbad från klippor eller sandstränder. I 

kommunen finns många vackra bruksmiljöer, bland annat Lövstabruk, Strömsbergs bruk 

och Ullfors bruk.  

 

mailto:maria.pettersson@tierp.se
mailto:adam.nystrom@tierp.se
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Detaljplan Dp 1051: 



 

Plankartan och hela planbeskrivningen återfinns på Tierps kommuns hemsida: 

http://csmdocs.tierp.se/detaljplaner/Dp1051/Dp1051.pdf 

http://csmdocs.tierp.se/detaljplaner/Dp1051/Dp1051_beskr.pdf 

 

http://csmdocs.tierp.se/detaljplaner/Dp1051/Dp1051.pdf
http://csmdocs.tierp.se/detaljplaner/Dp1051/Dp1051_beskr.pdf

