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INLEDNING 

Värmdö kommun befinner sig i en intressant fas med ett ökat antal 

innevånare och därmed ett stort behov av nya bostäder. Målet för Värmdö 

kommun är att framförallt fokusera dessa nya bostäder i befintliga 

centrumområden. Det är viktigt att hantera denna utvecklingsfas väl och att 

samordna matchningen av utbud och efterfrågan av olika typer av bostäder. 

Detta innebär att ökningen av bostadsbeståndet ska ske också med hänsyn 

till de särskilda behov som finns t ex för Värmdö kommuns äldre invånare. 

 

BAKGRUND 

År 2013 utfördes en utredning av hur Värmdö kommuns äldreomsorg bör 

utformas för att möta framtidens behov. Utredningen visade bland annat på 

att antalet äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt. Samtidigt antas den 

ökande livslängden generellt medföra flera friska år i livet då den enskilde 

inte är i behov av äldreomsorg. Sammantaget antas dessa tendenser medföra 

att behovet av äldreomsorg i Värmdö kommun kommer att öka i framtiden, 

framförallt bland de allra äldsta invånarna. 

 

Mot bakgrund av rapportens slutsatser beslutade kommunfullmäktige den 

29 januari 2014 att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att under 2014 

redovisa ett start-PM för trygghetsboende i anslutning till Gustavsgården. 

 

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre som är belägen 

centralt i Gustavsberg. År 2015 godkändes start-PM för trygghetsboende 

och planarbetet. År 2016 utarbetades ett detaljplaneförslag för ”Gustavsberg 

1:144 m.fl. trygghetsboende vid Gustavsgården” där en del av det 

intilliggande vägområdet ingår i planområdet (se fig. 1). Värmdö kommun 

är fastighetsägare till fastigheten Gustavsberg 1:144. Övriga fastigheter som 

omfattas av detaljplaneförslaget är Gustavsberg 1:7 som ägs av JM AB och 

Gustavsberg 1:45 som ägs av Gustavsberg-Ingarö församling. 
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Fig. 1: Flygfoto över fastigheter med tillhörande fastighetsgränsen. Detaljplanegränsen är 

utmärkt med röd linje.  

 

Förslaget var ute på samråd under hösten 2016. För det fortsatta planarbetet 

har efter samråd en utredning genomförts om hur trafiksäkerheten kan 

förbättras. I övrigt har planarbetet sedan dess till stora delar varit vilande. År 

2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att 

initiera en markanvisningsprocess genom tävlingsförfarande för 

trygghetsboendet. Innan detaljplaneförslaget ställs ut för granskning ska 

förslaget anpassas till det vinnande anbudet. 

 

ANVISNINGSOMRÅDE 

Markanvisningsområdet för trygghetsboende vid Gustavsgården är cirka 

5 000 kvm. Området utgör en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 som är 

drygt 1,1 ha stor. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå 

utformning om cirka 2 800 kvm BTA, vilket motsvarar ungefär 30-40 

hyreslägenheter med boendeform trygghetsboende. Marken ska upplåtas 

med tomträtt. 

 

Avgränsningen av anvisningsområdet samt ovan angiven byggrätt och 

lägenhetsantal är preliminära och kan komma att ändras under det fortsatta 

planarbetet. Detaljplanegränsen för samrådsförslaget är markerad med röd 

linje och anvisningsområdet anges med lila yta (se fig. 2). 
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Fig. 2: Flygfoto över anvisningsområdet. Detaljplanegränsen är utmärkt med röd gräns.  

 

Norra delen av anvisningsområdet består idag av hårdgjorda parkeringsytor 

och angränsar till Trallbanevägen. Södra delen av anvisningsområdet består 

av en bergskant som domineras av ett parti hällmarksskog med tallar, 

lövträd och ekar. Bergskanten sluttar ner mot Kyrkogårdsvägen i söder. 

Skogspartiet är utpekat som värdefullt, klass 1 i Gustavsbergs 

grönstrukturplan. Inkomna anbud ska tillvarata områdets naturvärden och 

ekologiska kopplingar till omgivningen med den nya bebyggelsen. Påverkan 

på dessa träd och berghällar ska i så stor mån som möjligt begränsas. De 

mest värdefulla träden i området har utpekats i grundkartan, som är bifogad 

som bilaga till markanvisningstävlingen.  

 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Hela detaljplaneområdets areal är cirka 2 ha. Planområdet angränsar till det 

kommunala särskilda boendet Gustavsgården i norr, en tidigare kyrkogård 

samt en privat grundskola i sydväst och en kyrkogård i öst. I övrigt är 

planområdet omgiven av bostadsbebyggelse som ingår i ett större 

riksintresseområde för kulturmiljövården. Det är kommunens uttalade vision 

att utvecklingen av Gustavsberg ska bidra till en hållbar stadsutveckling och 

att Gustavsberg åter ska bli känt för hög klass på arkitektur och design, där 

nya miljöer existerar i samklang med den riksintressanta kulturmiljön. 

Mötet mellan det nya och det gamla är en viktig bedömningsgrund. Särskild 

vikt kommer att läggas vid hur väl man lyckas förhålla sig till platsens 

karaktär. I detta ingår framförallt den folkhemsfunktionalistiska 

bebyggelsen från 1940- och 50-talet, signerat Olof Thunström. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i detaljplaneprocessen och stor hänsyn 
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kommer att tas till deras yttrande. Bebyggelsen måste även ta stor hänsyn 

till landskapsbilden och topografin i området. 

Väster om anvisningsområdet finns en befintlig gräsyta som föreslås 

omvandlas till en parkeringsplats för allmänheten. Öster om 

anvisningsområdet finns en anlagd gräsplan och en boulebana. 

 

Detaljplanens samrådsförslag medger möjligheten att flytta boulebanans 

läge inom detaljplaneområdet. Den östra delen av planområdet ligger 

betydligt lägre än västra delen och består huvudsakligen av berg och lera. 

Möjligheterna att infiltrera dagvatten är därför begränsade. 

 

Genom norra delen av planområdet sträcker sig Trallbanevägen vilket kan 

nås via lokalgatorna Villagatan, Gamla Svartens väg, Hästhagsvägen och 

Hästhagsbergsterrassen. I södra delen av planområdet finns 

Kyrkogårdsvägen vilken är en återvändsgränd som leder till Kyrkogården. 

 

Trallbanevägen är glest trafikerad och används framförallt av bussar och 

lokaltrafik. För Trallbanevägen föreslår samrådsförslaget kommunalt 

huvudmannaskap. I dagsläget uppfyller Trallbanevägens vägutformning 

dock inte den kommunala standarden. Vid rusningstider uppstår en högre 

belastning på grund av hämtning och lämning av barn vid angränsande 

grundskolan Lär. 

 

Efter samrådsskedet har en trafikutredning tagits fram. Åtgärder för att 

förbättra trafiksituationen inom planområdet består bland annat av att 

bredda Trallbanevägen, anlägga nya parkeringsplatser samt en gång- och 

cykelväg. En ritning i dwg-format av de planerade åtgärderna för vägens 

utformning och placering finns tillgänglig. 

 

Inom detaljplaneområdet för trygghetsboendet finns en nätstation på 

fastigheten Gustavsberg 1:144. Det finns inget krav att nätstationen måste 

stå kvar. Anbudsgivaren väljer fritt ifall nätstationen ska flyttas eller ej. Vid 

en eventuell flytt står anbudsgivaren för samtliga kostnader. 

 

TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Styrdokument 

För Gustavsberg finns ett grönstrukturplan och ett miljöprogram framtaget 

som ska följas. Anbudsgivaren ska även följa Värmdö kommuns 

dagvattenpolicy och tekniska handbok. Samtliga styrdokument finns som 

bilagor till denna inbjudan. 
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Detaljplan 

För området pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan. 

Detaljplaneprocessen befinner sig mellan samråd och granskning. 

Markanvisningsområdet består av kvartersmark och naturmark enligt 

samrådsförslaget. Anbudet kan avvika från föreslagna kvartersmarksgränsen 

om detta förbättrar förutsättningarna för värdefulla träd som är utpekat på 

bifogad grundkartan. Det aktuella samrådsförslaget medger byggnation för 

bostadsändamål på fyra våningar och en bruttoarea om 2 800 kvm, vilket 

motsvarar ungefär 30-40 lägenheter. 

 

Vi rekommenderar att anbudsgivarna studerar detaljplanens samrådsförslag 

noga innan man lämnar in tävlingsförslag. Samrådsförslaget finns via 

webblänken www.varmdo.se/markanvisning 

 

Boendeform, upplåtelseform 

Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Bostäderna ska ha boendeform 

trygghetsboende och lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. 

 

Den definition av trygghetsboende som avses är den enligt äldreboende-

delegationen (SOU 2008:113) och utformningen bör uppfylla den förhöjda 

nivån i den svenska standarden (SS 91 42 21:2006). 

 

Detta innebär bland annat att alla lägenheter ska ha tillgång till 

gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. 

Det ska även finnas möjlighet till gemensamma måltider.  

Bostäderna ska inte kräva biståndsbeslut och ingår i det vanliga 

bostadsbeståndet. Åldersgränsen ska vara 65 år eller äldre.   

 

Det finns möjlighet att söka investeringsbidrag för trygghetsboende via 

Boverket. Boverkets investeringsstöd gäller dock endast för lägenheter med 

hyresrätt. Som högst kan bidrag upp till 3 600 kr/m2 BOA beviljas. 

 

Parkering för bil och cykel 

Parkering för boenden och besökare till trygghetsboendet ska lösas inom 

kvartersmark. Anbudsgivaren ska utgå från ett parkeringstal på minst 0,5 

platser per lägenhet. 

 

Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och inskrivning av 

tomträttsupplåtelse hos lantmäteriet. 
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Gator och trafik/Byggtrafik 

Anbudsgivaren ska samordna tidplan för genomförande samt logistik och 

koordinering under byggtiden med kommunen. 

 

Gestaltning 

Anbudsgivaren är medveten om att anbudet ska vara genomförbart och att 

anbudet kommer att kopplas till markanvisningsavtalet, detta gäller även 

illustrationer och text rörande gestaltning. 

 

Anbudsgivaren förbinder sig att följa detaljplanens gestaltningsprinciper 

som kommer att tas fram under detaljplanearbetet. 

 

Värmdö kommun arbetar med en intern gestaltningsgrupp som består av 

tjänstemän ”Gestaltningsgruppen”. Innan anbudsgivaren ansöker om 

bygglov, ska handlingarna underställas och godkännas av kommunens 

mark- och exploateringsenhet samt kommunens gestaltningsgrupp. När 

handlingarna är godkända kan en bygglovsprövning göras. 

 

Kostnader 

 Anbudsgivaren betalar kostnader för erforderliga parkeringsplatser 

för boenden och besökanden, vilket ska anordnas inom 

kvartersmark. 

 Kommunen betalar kostnader för lantmäteriförrättning avseende 

fastighetsbildning av markanvisningsområdet. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader för inskrivning av tomträtt samt 

stämpelskatt. 

 Anbudsgivaren betalar samtliga anslutningsavgifter. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader avseende detaljmätning och 

lägeskontroller. 

 Anbudsgivaren betalar för en byggsamordnare, för projektering, 

genomförande och uppföljning. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader avseende upplåtelse av servitut eller 

bildande av gemensamhetsanläggningar. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader avseende nya stompunkter. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader avseende grundläggningsförhållanden 

inom markanvisningsområdet. 

 Kommunen betalar alla kostnader i samband med framtagandet av 

detaljplanen samt de övriga kostnader som följer av arbete med 

genomförandeavtal, tomträttsavtal och sidoavtal. Anbudsgivaren 

betalar för deras egna timmar som behövs för upprättande av 

samtliga avtal, t.ex. möten med Värmdö kommun. 
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 Kommunen betalar kostnaderna för de allmänna anläggningarna 

inom detaljplaneområdet. 

 Kommunen betalar saneringskostnader inför upplåtelsen av markan-

visningsområdet. 

 Anbudsgivaren betalar all utbyggnad av va-anläggningar inom 

kvartersmark. Anbudsgivaren ska därutöver erlägga va-anläggningsavgift 

enligt gällande va-taxa. 

 Anbudsgivaren bekostar den flyttning av ledningar och nätstationen som 

erfordras för detaljplanens genomförande. 

 Anbudsgivaren beställer och bekostar erforderlig radonmätning 

inom kvartersmarken. 

 Anbudsgivaren bekostar projektering och utför de 

anläggningsarbeten som krävs för att uppnå en god funktionell 

anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. 

 Anbudsgivaren ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och 

anläggningsåtgärder inom kvartersmark, inklusive sprängnings- och 

schaktningsarbeten, anslutning till omgivande allmän platsmark och 

övriga kvarter (exempelvis stödelement) i samråd med kommunen. 

 Anbudsgivaren betalar kostnader avseende konstnärlig utsmyckning 

på allmän plats, vilket motsvarar en procent (1 %) av anbudsgivarens 

byggkostnader på kvartersmark. 

 

Kostnader för en eventuell flytt av nätstationen samt tillhörande ledningar 

ska bekostas av anbudsgivaren. Utförandet av flytten görs av ledning-

sägaren. Flyttkostnaderna är uppskattad i en offert från 2015 vilket bifogas, 

se bilaga 16. 

 

KVALIFICERINGSKRITERIER 

Alla anbudsgivare ska kvalificera sig enligt nedanstående 

kvalificeringskriterium. Värmdö kommun kan i samband med utvärderingen 

komma att kräva in material som styrker detta. Anbud, vars anbudsgivare 

inte uppfyller detta kriterium kommer att förkastas. Kriteriet ska vara 

uppfyllt vid ansökningstidpunkten. 

 

 Anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk ställning som 

krävs för genomförandet av uppdraget. Kommunen kan komma att 

kontrollera detta via Business Check kreditupplysning. Anbudsgivare 

med lägre rating än 5 eller motsvarande kan komma att uppmanas att 

skicka in bevis på företagets kapacitet eller kan komma att få anbudet 

förkastat. Anbudsgivare som av olika anledningar helt saknar rating, 

kommer att uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet.  
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TÄVLINGSKRITERIER 

Utvärderingen av anbuden görs av tjänstemannagrupp. För att utvärdera 

inkomna förslag poängsätts inkomna anbud enligt nedan. Plan- och 

exploateringsavdelningen kommer att föreslå markanvisning till den 

anbudsgivare som enligt tjänstemannagruppen fått högst totalpoäng samt i 

övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier. 

Beslut om markanvisning fattas av kommunstyrelsen efter förslag från Plan- 

och exploateringsavdelningen. 

 

Tema 1 – Prissättning, max 40p 

Tomträttsavgäld (Max 40 p) 

Utvärderingen kommer att premiera de anbud som erbjuder den högsta 

tomträttsavgälden. (0-40 p) 

 

Tema 2 – Gestaltning, max 25p 

Gestaltning och arkitektur (Max 10 p) 

Utvärderingen kommer att se till huruvida anbudsgivaren har arbetat 

med en bärande gestaltningsidé. Utvärderingen kommer att premiera 

arkitektonisk kvalité samt hur förslaget förhåller sig till områdets starka 

kulturhistoria. Bedömningsgrunden kommer att inkludera byggnadens 

formgivning, materialval, färgsättning och övriga detaljer. (0-10 p) 

 

Volym och funktion (Max 10 p) 

Utvärderingen kommer att premiera de anbud som påvisar anpassning 

till befintliga nivåskillnader och naturmiljön samt till omkringliggande 

bebyggelsens utformning. Det är viktigt att utformningen av utemiljön ska 

vara fysiskt tillgängligt för personer med nedsatts rörelseförmåga. T.ex. 

bör eventuella lutningar vara svaga och gångvägar vara hårdgjorda och 

släta.  

Utvärderingen kommer också att premiera de anbud som bäst anpassar 

bebyggelsens placering och funktioner i förhållande till omgivningen 

genom att det passar väl in i området. 

 

Kommunen lämnar öppet för anbudsgivare att föreslå parkering på mark 

eller i garage under mark. Anbudet ska redovisa antal och placering av 

parkeringsplatser. Anbudsgivaren ska utgå från ett parkeringstal på 

minst 0,5 platser per lägenhet.  

 

Utvärderingen kommer att premiera de anbud som föreslår att parkering 

sker i garage under mark. (0-10 p)  
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Tema 3 – Social och ekonomisk hållbarhet, max 25p 

Bostäder för äldre (Max 25 p) 

Innemiljö 

Utvärderingen kommer att se till huruvida förslaget skapar en god 

boendemiljö för äldre personer. Utformningen av boendet med 

lägenhetslösningar och tillgång till lokaler för gemensamma aktiviteter, 

såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation 

och tillgång till servicepaket eller liknande förutsätts.  

 

Extrakvaliteter kan t.ex. innebära hjälpmedel och tekniska lösningar för 

att underlätta det egna boendet, såsom badrum som är utrustat med en 

högteknologisk toalett, luftkonditionering etc.  (0-20 p) 

 

Utemiljö 

Utvärderingen kommer även att se till huruvida förslaget hanterar 

utemiljön för äldre. Exempel på detta kan vara anordning till entrén, 

utomhusaktiviteter för äldre, uteplats, gångstråk, värmeslingor m.m. (0-

10 p) 

 

Tema 4 – Ekologisk hållbarhet, max 20p 

Dagvattenhantering (Max 5 p) 

Beskriv vilken dagvattenhantering som kommer att användas inom 

projektet. Beskriv hur de föreslagna åtgärderna påverkar omgivningen. 

(0-5 p) 

 

Naturvärden (Max 5 p)  

Utvärderingen kommer att premiera förslag som på ett tydligt sätt 

tillvaratar områdets naturvärden och ekologiska kopplingar till 

Referensprojekt (Max 5 p) 

Anbudsgivarens referensprojekt ska bestå av ETT genomfört 

bostadsprojekt med boendeform trygghetsboende, som är utfört av 

anbudsgivaren. Det ska redovisas med foton från det genomförda 

projektet och med illustrationsbilder från ett tidigt skede. (0-5 p)  

 

Utvärderingen kommer att se till huruvida anbudsgivarens 

referensprojekt har arbetat med en bärande gestaltningsidé och hur det 

syns i det genomförda projektet.  

Tydliga koncept och nytänkande gestaltningsidéer kommer att premieras. 

Utvärderingen kommer även att premiera arkitektonisk kvalité samt hur 

väl förslaget prövar gestaltningsidéer utifrån platsens förutsättningar 

och kvalitéer. 
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omgivningen. (0-5 p)  

 

Förslag som bidrar med ekosystemtjänster som stärker och bygger vidare 

på områdets befintliga naturvärden och områdets behov av 

ekosystemtjänster kommer att premieras. 

Klimatavtryck (Max 10 p) 

Utvärderingen kommer att premiera förslag som redovisar en 

livtidskalkyl av byggnaden med en låg miljöpåverkan. (0-5 p) 

 

Utvärderingen kommer även att se till huruvida anbudsgivare redovisar 

byggnadens löpande energiförbrukning under byggnadens aktiva 

användande. (0-5 p) 

 

KRAV PÅ INNEHÅLL I ANBUDET 

Beskrivning av projektet ska göras i text och bild och anbudet ska utformas 

på svenska. Maximalt antal sidor (A4 format) för beskrivning i text regleras 

nedan. Det finns inget begränsat antal sidor för bilder och illustrationer. 

Anbudet ska presenteras med en innehållsförteckning där följande rubriker 

ingår: 

 

1. Uppgifter om Anbudsgivaren 

1.1. Uppgifter om Anbudsgivarens namn och organisationsnummer. 

1.2. Registreringsbevis (ej äldre än tre månader) för Anbudsgivaren samt hela 

ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare. 

1.3. En kontaktperson för Anbudsgivaren. 

1.4. En försäkran från Anbudsgivaren att tävlingsförutsättningarna efterföljs. 

1.5. Undertecknade personers fullmakt att företräda Anbudsgivaren vid 

markanvisningstävling och avtalstecknande med Värmdö kommun. 

 

2. Tema 1 - Prissättning (Max en sida text) 

2.1. Tomträttsavgälden 

 

3. Tema 2 - Gestaltning (Max tre sidor text) 

3.1. Gestaltning och arkitektur 

3.2. Volym och funktion 

3.3. Referensprojekt 

 

4. Tema 3 - Social och ekonomisk hållbarhet (Max två sidor text) 

4.1. Bostäder för äldre  

4.1.1. Innemiljö 

4.1.2. Utemiljö 

 

5. Tema 4 - Ekologisk hållbarhet (Max en sida text) 

5.1. Dagvattenhantering 

5.2. Naturvärden 

5.3. Klimatavtryck 
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Anbudet ska redovisa konceptuellt hur byggnad(er), typologi och entréer 

avses behandlas på platsen. Beskrivning av hur förvaltning av 

trygghetboendet ska ske måste redovisas samt att antal lägenheter ska anges. 

Idékonceptet illustreras och beskrivs med text i form och skala enligt nedan, 

i syfte att på bästa sätt lyfta fram de bärande tankarna. 

 

Anbud ska följas av:  

 

 Situationsplan i skala 1:1000 

o Placering av byggnad(erna) 

o Utformning mellan byggnad(er)/utformning av gård(ar) 

o Planlösning av lägenheter 

 

 Perspektiv – minimum tre stycken 

o Perspektiven ska visa den övergripande gestaltningen (med 

möten, volymer i relation till befintlig bebyggelse och natur, 

rörelsemönster osv). 

 

 Fasadritning på samtliga hustyper 

 

 Två sektioner som särskilt beskriver byggnadernas anpassning till 

områdets topografi. 

 

Samtliga dokument ska inges i pappersform i tre exemplar samt i 

digital form på USB-minne. 
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FÖRFARANDE/UTVÄRDERING 

Anbuden utvärderas av en tjänstemannagrupp (utvärderingsgruppen) från 

Värmdö kommun mot angivna tävlingskriterier. Värmdö kommun kan i 

samband med utvärderingen komma att kalla till ett möte. 

Anvisningsområdet tilldelas den anbudsgivare som får högst totalpoäng. 

Anbud kommer dock att förkastas om det inte följer givna 

tävlingsförutsättningar eller om anbudsgivaren inte uppfyller uppsatta 

kvalificeringskriterier. 

 

Värmdö kommun förbehåller sig, inom ramen för gällande 

författningsbestämmelser, fri prövningsrätt och rätten att avbryta 

förfarandet. 

 

Efter att utvärderingsgruppen har lagt fram förslag till vinnande anbud 

föreslås kommunstyrelsen besluta om att av markanvisningsavtal ska 

tecknas med den vinnande anbudsgivaren. Därefter vidtar 

detaljplaneprocessen. Vid det tillfälle som kommunfullmäktige antar 

detaljplanen föreslås också att kommunfullmäktige beslutar om att ett 

markgenomförandeavtal ingås samt att kommundirektören får i uppdrag att 

teckna ett tomträttsavtal samt sidoavtal. Tomträttsavtalet och sidoavtalet 

kommer att vara bilagor till markgenomförandeavtalet. 

 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer Värmdö kommun att 

ansöka om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning av 

markanvisningsområdet. När fastighetsbildning är genomförd tecknas 

tomträttsavtal och sidoavtal med vinnande anbudsgivaren. 

 

Fullföljande av markupplåtelse förutsätter att markanvisningsavtal, 

markgenomförandeavtal, tomträttsavtal, sidoavtal och detaljplan beslutas av 

kommunfullmäktige samt att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

UNDERLAGSMATERIAL 

Inbjudan till markanvisning för trygghetsboende vid Gustavsgården finns på 

kommunens hemsida www.vamdo.se/gbergtavling med länkar till de 

handlingar som kan ha betydelse för arbetet. 
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ANSÖKAN 

Ansökan ska vara inkommen senast den 20 december 2018 kl. 17:00  

Handlingarna ska levereras i slutet omslag utan avsändare eller 

firmabeteckning, märkt: 

 

”Markanvisning Trygghetsboende. Till Rick Hoogduyn” 

 

Tävlingsbidrag ska sändas till: 

Värmdö kommun 

Att; Rick Hoogduyn 

Skogsbovägen 9-11, 

134 81 Gustavsberg 

 

Ansökan kan också lämnas i Värmdö kommuns reception på 

Skogsbovägen 9-11. 

 

Frågor under tävlingsperioden skickas via Värmdö kommuns hemsida 

senast den 10 december 2018. 

 

 

Bilagor 

1. Utkast markanvisningsavtal 

2. Utkast markgenomförandeavtal 

3. Utkast tomträttsavtal 

4. Utkast sidoavtal 

5. Grundkarta 2016-04-12 (dwg-format) 

6. Karta över området  

7. Fastighetsförteckning  

8. Geoteknisk utredning 

9. Dagvattenutredning 

10. Plankarta samråd 

11. Planbeskrivning samråd 

12. Gustavsberg miljöprogram 

13. Gustavsberg grönstrukturplan 

14. Värmdö kommuns dagvattenpolicy 

15. Teknisk handbok 

16. Offert flytt av transformatorstation  

17. Riktlinjer för markanvisning



 

 

 


