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INBJUDAN TILL 
MARKANVISNINGSTÄVLING 

FYLLINGE IV KVADRANTEN 
ETAPP 2 
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INBJUDAN

Halmstads kommun bjuder härmed in till markanvisningstävling på Fyllinge IV kvadranten etapp 2. 
Området är beläget ca 5 km sydost om centrala Halmstad.

Bostadsbyggnationen i etapp 1 är under uppförande och beräknas vara färdigställt under kommande 
vinter. Etapp 1 innehåller en blandning av bebyggelse och här samlas flerbostadshus med rad- och parhus 
samt friliggande villor som sålts genom den kommunala tomtkön. Utbyggandet av allmän plats och in-
frastruktur i etapp 2 skall påbörjas under 2021 och beräknas stå klar under hösten 2022. 

I Fyllinge IV kvadranten etapp 2 eftersträvar Halmstads kommun en blandad bebyggelse och efterfrågar 
bostäder i form av bostads- och äganderätter. 

Genom att anordna en markanvisning hoppas Halmstads kommun att få in ett brett urval av tävlingsbi-
drag för hur området kan bebyggas för att på bästa sätt komplettera den befintliga bebyggelsestrukturen 
som finns på Fyllinge. Att underlätta och skapa goda förutsättningar för hållbart resande är grunden i 
områdets vision och ska genomsyra områdets utformning av allmänna ytor, kvarter och byggnader.  

De inlämnade bidragen skall utgå från detaljplanen och dess intentioner för området (redovisas i till-
hörande planbeskrivning) samt följa de inlämningskrav som redovisas i detta tävlingsprogram. Bedöm-
ningen sker utifrån formulerade bedömningskriterier i detta tävlingsprogram. Halmstads kommun kom-
mer att upprätta ett markanvisningsavtal med de exploatörer vars förslag utses som vinnare på respektive 
tilldelningsområde.

Tävlingen är öppen för alla!
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BESKRIVNING AV BYGGRÄTTEN

Det är totalt tio stycken kvarter som skall marktilldelas. Dessa områden kommer i tävlingen slås ihop och 
utgöra fem olika tilldelningsområden.

Varje aktör får lämna in bidrag på ett eller flera tilldelningsområden. Lämnar man in på fler områden 
skall det upprättas ett separat bidrag för varje tilldelningsområde, oberoende av varandra.

Områden som kommer tilldelas är (se karta):

1.   NORDEN 2 (1 873 kvm) och NATTVARDEN 2 (1 829 kvm) 
2. NATTVAKTEN 4 (1 983 kvm) och NATTBRISEN 1 (2 017 kvm) 
3. NATTVARDEN 1 (2 493 kvm) och NATTUGGLAN 5 (1 929 kvm) 
4. NATTHIMLEN 1 (2 793 kvm) och NORRSKENET 6 ( 3 366 kvm) 
5. NORDEN 1 (2 995 kvm) och NORDBON 1 (3 374 kvm) 

Inlämnade tävlingsbidrag skall följa detaljplanen 1106 K, KS 2014/0120. Utöver plankartan finns planbe-
skrivningen som underlag för utformningen av området.

En bärande idé är blandningen av olika hustyper med flerbostadshus, radhus och villor spridda över om-
rådet. Ett effektivt markutnyttjande ska ske då området tar högklassig jordbruksmark i anspråk. 

I etapp 2 kommer det bara vara tillåtet att bygga bostads- eller äganderätter. 
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I arbetet med detaljplanen var frågan kring ett hållbart resande central, ”cykeln står precis utanför dörren 
medan det krävs en kort promenad till bilen”. 
Lugna och trevliga gårdsgator med mycket lite biltrafik ska skapas. 

Parkering skall lösas inom kvartersmark. Gällande parkeringsnorm för Halmstads kommun skall efter-
följas.  För huvuddelen av bostäderna anordnas bilparkering på gemensamma parkeringsytor. Parke-
ringsplatser skall anordnas på de i detaljplanen anvisade ytorna för parkering för respektive tilldelnings-
område, men undantag görs för parkering för rörelsehindrade med tillstånd.

Exploatörerna står för eventuella projekterings- och utredningskostnaderna som kan krävas för att en 
överenskommelse om exploatering skall kunna ske mellan exploatören och Halmstads kommun. Det-
samma gäller också för samtliga lagfartskostnader, anslutningsavgifter för VA m.m. 

Det åligger exploatören att själv utföra eventuella erforderliga undersökningar för att kunna uppföra 
bebyggelse.

Beräknat tillträde till marken är Q4 2022.
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BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

Kvarteren och byggnadernas utformning ska ske utifrån gällande detaljplan, men även utifrån de riktlin-
jer och mål som finns redovisade i tillhörande planbeskrivning. 

Med utgångspunkt från dessa riktlinjer värderas tävlingsförslagen utifrån tre temapunkter; pris, arkitek-
tonisk gestaltning och hållbart resande. Det är utifrån en samlad bedömning av dessa tre temapunkter 
som tävlingen avgörs, med tyngdpunkt på lämnat pris enligt nedanstående beskrivning.

1. Pris - 
Halmstads kommun kommer ta betalt per BTA för flerbostadshusen och per bostadsenhet för rad- 
och friliggande enbostadshus. Redovisa pris per BTA samt antal BTA som skall byggas. Priset som 
anges i tävlingsbidraget skall anges som en totalsumma för hela det tilldelningsområde man lämnar 
in bidrag på.  

2. Arkitektonisk gestaltning - 
Tävlingsförslagen ska uppvisa en god anpassning i skala, form och material till omkringliggande 
bebyggelse, allmän plats och landskap. Kommunen värdesätter en hög arkitektonisk kvalitet och att 
husen byggs med ett effektivt markutnyttjande, variation och hållbara material.  Förslagen ska visa på 
en boendemiljö med god standard och en utemiljö som bidrar till goda boendekvalitéer. Kommunen 
ser positivt på förslag med varierade lägenhetsstorlekar i framförallt flerbostadshusen.  

3. Hållbart resande - 
Rörande hållbart resande eftersträvar kommunen att få in bidrag som visar på lösningar inom kvar-
teren där gång, cykel, kollektivtrafik och bil prioriteras i nämnd ordning. Det är viktigt att kunna visa 
att bidragen uppmuntrar till och möjliggör för en hög användning av hållbara transportmedel.  
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I N L Ä M N I N G S K R A V 
 
Tävlingsförslaget skall bestå av en skriftlig presentation som ska innehålla:
1. Sammanfattning

• Organisationsnummer och kontaktuppgifter
• Angivelse om vilket anvisningsområde bidraget avser.
• Kortfattad beskrivning av förslaget med bärande idéer om gestaltning samt hur förslaget är tänkt 

att uppmuntra till hållbart resande. 

2. Tid och ekonomi
• Preliminär tidplan för genomförandet av projektet.
• Köpeskilling - ska lämnas som ett totalbelopp av hela tilldelningsområdet. Redovisa även pris per 

BTA.
• Redovisa upplåtelseform.
• Redovisa BTA, BYA och antal bostadsenheter/lägenheter som ämnas byggas.
• Exploatörens ekonomiska förutsättningar, upplägg och finansiering för att kunna genomföra pro-

jektet på ett tillfredsställande sätt.
• Registreringsbevis (inte äldre än sex månader). 

3. Ritningar och illustrationer
• Situationsplan - karta i skala 1:400 med byggnader, utemiljö och parkeringslösningar både för 

cykel och bil.  
• Planlösning - planritning med eventuell utomhusmiljö för de olika boendetyperna i skala 1:100 

(minst ett lägenhetsplan i flerbostadshusen och planritningar för minst ett radhus/enbostadshus). 
Redovisa tillgång till biutrymmen. 

• Fasader och sektioner – redovisning av bebyggelsens utformning, fasad- och takmaterial, anpass-
ning till gaturum i skala 1:100.

• Illustrationer- redovisa minst ett gatuperspektiv i färg. 

4. Företagsinformation
• Kortare beskrivning av företaget med namn, adress och kontaktperson. 
• Relevanta referensobjekt, ett eller två stycken.

Er intresseanmälan skickas in till markanvisning@halmstad.se senast 2021-12-15. Tävlingsbidraget ska 
skickas in digitalt i form av en PDF och märkas med ”Markanvisning på Fyllinge IV Kvadranten etapp 2” 
samt ert företags namn. Tävlingsbidrag som inkommer för sent förkastas. 

Tävlingsförslaget ska bestå av beskrivande text (totalt max fyra A4-sidor) samt ritningar och skisser i A3 
format. Det bolag som lämnar in tävlingsbidraget är det bolag som kommunen kommer att teckna över-
låtelseavtal med.

De tävlingsbidrag som lämnas in kommer att bedömas av representanter från kommunledningsförvalt-
ningen via mark- och exploateringsavdelningen samt planavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltning-
en samt bygg- och miljöförvaltningen.

Halmstads kommun förbehåller sig en fri prövningsrätt av inkomna bidrag och har rätt att förkasta in-
komna förslag utan ersättningsskyldighet. Beslutet kan inte överklagas.

Samtliga vinnande bidrag samt markanvisningsavtal skall godkännas av kommunens beslutande instans.
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PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR MARKANVISNINGEN

• 15 okt 2021    - Markanvisningen skickas ut
• 15 dec 2021    - Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag
• Jan-feb 2022    - Urval av aktörer
• Mars-april 2022  - Beslut om vilka aktörer som får markanvisning samt    

      tecknande av markanvisningsavtal

FÖRUTSÄTTNINGAR MARKANVISNING 
 

• Inlämnade bidrag skall avse exploatering enligt gällande detaljplan 1106 K, KS 2014/0120.
• Exploatörerna uppmanas att noga kontrollera detaljplanen så den efterföljs.
• Fastigheterna överlåtes i befintligt skick.
• Exploatörerna ansvarar för och bekostar hanteringen av eventuella överskottsmassor.
• Senast fastslagna parkeringsnorm för Halmstads kommun gäller.
• Markanvisningen är tidsbegränsad.
• För den exploatör som erhåller ett tilldelningsområde kommer ett markanvisningsavtal att tecknas 

mellan exploatören och kommunen. Markanvisningsavtalet kommer innehålla villkor, som tex bygg-
plikt inom viss tid, och om villkoren uppfylls kommer fastigheten/fastigheterna att säljas.

• Köpeskillingen kommer att indexregleras vid tillträde med hjälp av SCBs fastighetsprisindex (för 
flerbostadshusen kommer index för hyreshus att användas).

• För planförutsättningar, mål och riktlinjer se detaljplan med tillhörande planbeskrivning
• Tidigast byggstart är fjärde kvartalet år 2022.
• För mer information läs ”Riktlinjer för markanvisningar”. 
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TILLGÄNGLIGT MATERIAL 

• Kartor i DWG och pdf 
• Plankarta 1106 K, 2014/0120
• Planbeskrivning Fyllinge 20:393, IV Kvadranten KS 2014/0120
• Översiktlig geoteknisk utredning inför detaljplan för del av Fyllinge 20:393, 2014-11-10
• Parkeringsnorm för Halmstads kommun, antagen 2016-12-12, § 139
• Riktlinjer för markanvisningar, Halmstads kommun

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Daniel Ek,  exploateringsingenjör, kommunledningsförvaltningen
Per-Erik Linders, planarkitekt, kommunledningsförvaltningen
Kajsa Sparrings, stadsarkitekt, bygg- och miljöförvaltningen
Stina Alexandersson, trafikmiljöingenjör, teknik och fastighetsförvaltningen 
Susanne Holmquist Jönsson, bygglovshandläggare, bygg- och miljöförvaltningen

Vid frågor kontakta tävlingsansvarig

Daniel Ek
daniel.ek@halmstad.se

Exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret



       9 ( 9 )  




