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Inbjudan till markanvisningstävling

Huddinge kommun bjuder in till markanvisningstävling för en förskola i
natursköna Mellansjö/Svartvik precis bredvid Farstanäset.

Denna tävling vänder sig till byggaktörer som vill uppföra en förskola i Mellansjö/Svartvik på kommunens 
mark.

Huddinge är befolkningsmässigt Stockholms läns näst största kommun med ambitionen att fortsätta växa. 
Tack vare den ökande befolkningen planeras ett bostadsbyggande om cirka 1 600 bostäder per år fram till år 
2030. Samhällsservicen behöver byggas ut i takt med att fler bostäder färdigställs, bland annat i form av flera 
förskolor.

Huddinge kommun bjuder med anledning av detta, för första gången, in till en markanvisningstävling för att 
uppföra en förskola i natursköna Mellansjö/Svartvik.

Markanvisningstävlingen avser fastigheten Marmormjölet 9 som är belägen nära natur med bland annat 
Ågesta friluftsområde in på knuten. Fastigheten har även ett utmärkt läge längs ett viktigt kollektivtrafikstråk 
nära Ågestavägen. Med tillgång till en stor yta för barnens utemiljö finns goda möjligheter till nära 
naturupplevelser och vistelse utomhus. Mellansjö/Svartvik är ett planerat framtida utbyggnadsområde i 
kommunen, idag finns både fritidshus och permanentboende i området.

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2020-05-15.

Vi ser fram emot er ansökan!

Med vänliga hälsningar

Helené Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
Huddinge kommun
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Bakgrund
Fastigheten Marmormjölet 9 är belägen i området Mellansjö/Svartvik med ett nära läge
till Ågestavägen och de fina naturreservaten kring Orlången och Ågestasjön.

I Huddinge kommuns översiktsplan 2030 är det aktuella området utpekat som sekundärt
förtätnings- och utbyggnadsområde längs med ett viktigt kollektivtrafikstråk och ligger
intill ett reservområde för framtida bebyggelse.
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Figur 1. Blå markering visar området där fastigheten Marmormjölet 9 ligger. 



Området består huvudsakligen av blandad småhusbebyggelse och kännetecknas av sina
viktiga natur- och friluftsvärden med närhet till bland annat Ågesta Golfbana, flera ridhus
och Ågesta friluftsområde med fina skid- och löpspår. Mellansjö/Svartvik utgjordes
tidigare av jordbruksmark med beteshagar, slåtterängar, skog och en del mindre åkrar och
människor har bosatt sig här ända sedan förhistorisk tid.
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Figur 2. Närbild på fastigheten. I bilden finns en väg i mitten av fastigheten som idag är flyttad
till den södra delen av området (till den kommunala gatufastigheten) i enlighet med detaljplan.



Förutsättningar och krav

Detaljplan
Detaljplan för Mellansjö, Trångsund finns på: huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-
och-arbeten/gallande-detaljplaner/trangsund-skogas/0126k-13507

Riktlinjer
Riktlinjer och planeringsunderlag för byggaktörer finns på: huddinge.se/planeringsunderlag-byggaktor

Området/detaljplan
För området gäller detaljplan för Mellansjö, Trångsund (akt 0126K-13507), som vann laga
kraft 2002. Planhandlingarna finns tillgängliga på Huddinge kommuns webbplats samt
bifogad i tävlingsinbjudan, se bilaga 1.

Den aktuella fastigheten är cirka 4 300 kvadratmeter stor och utpekad som en tomt för
skolverksamhet. Fastigheten får bebyggas för skoländamål i högst två våningar, däremot
har kommunen beslutat att denna markanvisning gäller specifikt för förskola. Tidigare
har en väg korsat fastigheten som idag är flyttad till sitt rätta läge söder om området.
Marken kommer upplåtas i befintligt skick. Det aktuella området är detaljplanelagt och en
ändring av detaljplanen är inte aktuell. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med
detaljplanens bestämmelser och kommunens övriga riktlinjer vilka återfinns på Huddinge
kommuns webbplats. 
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Figur 3. Gällande detaljplan för området.



Markpris
För att erbjuda en större flexibilitet erbjuder Huddinge kommun möjligheten att lämna anbud 
på antingen ett fast pris eller som upplåtelse av tomträtt.

Fastigheten är värderad till 3 800 000 (tremiljoneråttahundratusen) kronor vilket är priset för 
anbud på fast pris.

Om Ni väljer att lämna Ert anbud som en tomträttsupplåtelse är avgälden 4,5 procent av 
marknadsvärdet, det vill säga 171 000 kronor per år de första tio åren. Se mer nedan under
”Genomförande- och tomträttsavtal”.

Förskoleverksamhet
Högmora, där Mellansjö/Svartvik ingår, är ett snabbt växande område som genomgår en 
omvandling från fritidshus till permanentboende vilket avspeglas i befolkningsutvecklingen. 
Behovet i området Högmora är enligt kommunens prognoser att 250 barn behöver tillgång till 
förskola år 2021. I området finns idag ingen förskola.

Förskolan ska uppföras i privat regi och inrymma plats för minst 60 barn. Byggaktören 
förväntas hitta och samarbeta med både en långsiktig förvaltare samt en verksamhetsutövare 
för förskolan. Kommunal drift av förskolan är inte aktuellt och därför behöver en 
principöverenskommelse redovisas avseende hur driften ska hanteras.

Förskolebyggnad
Förskolan ska utformas i max två plan med plats för minst 60 barn och ligga i direkt 
anslutning till gården. Det är önskvärt med en placering av byggnaden som tar hänsyn till 
solens uppvärmning för att barnen ska ha en bekväm inomhusmiljö.

Kommunen lägger stor betydelse vid att byggnaden förhåller sig väl till sin omgivning. Det är 
en fördel om byggnaden utformas med naturnära material och annars bör äkthet i material 
eftersträvas.

I linje med kommunens övergripande mål ska förskolebyggnaden vara ett föredöme för 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. Byggnaden bör vara inbjudande 
och välkomnande. Materialen bör kunna utvecklas och åldras över tid.

Byggnaden ska vid färdigställande uppfylla följande krav:
• Varma utrymmen ska vara energieffektiva och värmekällan ska tillgodoses genom ett

miljöeffektivt system.
• Byggnaden ska certifieras i enlighet med minst Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.
• Byggnaden ska innehålla minst mottagningskök och följa Boverkets byggregler (BBR).
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Riktlinjer 
Riktlinjer som nämns ovan och planeringsunderlag för byggaktörer finns på: huddinge.se/planeringsunderlag-
byggaktor 

Förskolegård
Förskolegården ska placeras i direkt anslutning till förskolan och vara lämplig för lek, utevistelse
och erbjuda en blandad vegetation som är vald utifrån platsens förutsättningar. Den ska vara
mångfunktionell och gynna barn och ungas sociala utveckling med pedagogiskt lärande i framkant.
Det ska finnas möjligheter att vistas på både soliga och skuggiga platser med viss variation i
terrängen för att bidra till barnens motoriska färdigheter, och om detta finns naturligt ska det i
största möjliga mån bevaras.

De rekommendationer av friytor för barn som Boverket redovisar är framtaget utifrån forskning
som påvisar hur viktiga friytor är för barns möjligheter till lek och socialt samspel. Barn som har
tillgång till att leka på stora områden med kuperad mark och mycket växtlighet rör sig cirka 20
procent mer än de barn som inte har tillgång till den typen av miljöer. Utemiljön är också en del av
lärandet då lek bidrar till både barnets fysiska och psykiska utveckling men även dennes hälsa och
välbefinnande. Inom detta projekt ska en friyta på minst 40 kvadratmeter per barn uppnås i linje
med Boverkets rekommendationer.

Trafik och parkering
Parkering, såväl som lastning och lossning, ska ske inom egen fastighet. Antal parkeringsplatser
gällande både cykel och bil ska följa Huddinge kommuns riktlinjer. Cykel- och bilparkering för
såväl personal som för hämtning och lämning av barn ska anordnas i omedelbar närhet till
förskolan.

Transporter och leveranser ska kunna anordnas på ett säkert sätt och lekytor, gård samt huvudentré
ska skyddas från detta. Parkering, lastningsmöjligheter, miljöhus med mera ska inte inkräkta på
friytan.
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Genomförande- och tomträttsavtal
Markanvisning tecknas för en utbyggnad i överensstämmelse med detaljplanen.

Markanvisningsavtalet ska reglera överlåtelsen/upplåtelsen samt genomförandet av
exploateringen bland annat avseende byggnadernas utförande och disposition. Avtalet ska
också omfatta villkor för försäljning/upplåtelse av mark, samt tidplan enligt nedan för
exploateringens genomförande och driftstart för förskoleverksamheten.

Om anbud lämnas på tomträtt
Tomträttsavtal tecknas efter projektering när byggaktören erhållit bygglov och därmed
visat att den kommande bebyggelsen uppfyller kraven i markanvisningsavtalet. Tomträtt
upplåts för en första upplåtelseperiod om 60 år. Avgäldsregleringsperioden är 10
år.Tomträtten kommer att upplåtas mot en årlig avgäld, som för första avgäldsperioden
(10 år) beräknas efter formeln:

Årlig avgäld = 0,045 x fastighetens marknadsvärde (3 800 000 kronor), det vill säga 171
000 kr per år.

Om anbud lämnas på tomträtt kommer det tomträttsavtal som tecknas bifogas mark- och
genomförandeavtalet.
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Anbud och anbudsprocess
Tidplan
Tävlingsförslaget ska ha inkommit till Huddinge kommen senast 2020-05-15.

Efter detta datum kommer en utvärdering ske för att välja ut det förslag som kommunen
avser att arbeta vidare med för genomförande av projektet. Det valda förslaget kommer
sedan lämnas till Samhällsbyggnadsutskottet som fattar beslut om tilldelning av
markanvisning. Efter detta kommer förhandling om mark- och genomförandeavtal
påbörjas. Detta avtal förväntas vara godkänt och undertecknat senast 2020-10-01.

Byggnation ska påbörjas så snart som möjligt i samband med tecknande och
verksamhetsstart för förskolan är beräknad till senast 2022-02-01.

Utvärderingskriterier
Utvärdering kommer utföras av en utvärderingsgrupp bestående av representanter från
samhällsbyggnadsavdelningen och lokalplaneringssektionen på Huddinge kommun.

Följande kriterier utvärderas

1. Hur väl förslaget bedöms ge en god förskolemiljö.
          1.1 Bedömning sker utifrån byggnaders och förskolegårdens anpassning till
                fastigheten och landskapet, byggnaders utformning och placering (inklusive
                fasader, material och färger) samt förslagets arkitektoniska helhetsgrepp.

2. Hur byggaktören arbetar med social och ekologisk hållbarhet.
          2.1 Bedömning sker utifrån hur byggaktören arbetat med social och ekologisk
                hållbarhet i referensprojekt/-en.

3. Kompetens avseende förvaltning av skollokaler och liknande objekt.
          3.1 Bedömning sker utifrån förklaring kring hur förvaltning ska ske här och hur den
                har hanterats i referensobjektet/-en.

4. Kompetens avseende organisation för planering och byggproduktion.
          4.1 Bedömning sker utifrån förklaring kring hur genomförandet ska gå till,
                ekonomisk genomförbarhet av projektet samt hur väl referensobjektet/-en
                genomförts.
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Vid utvärdering kommer utvärderingskriterierna att poängbedömas i en skala från 1 till 5, där
5 är bäst. För samtliga punkter gäller att 5 poäng ges för det förslag som bedöms bäst uppfylla
utvärderingskriteriet. 4 poäng för det näst bästa förslaget, 3 poäng för det tredje bästa, osch så
vidare. 

Den slutliga utvärderingen görs efter sammanräkning av kriteriepoängen med viktning enligt
följande:

• 40 % gånger kriterie 1
• 20 % gånger kriterie 2, 3 respektive 4

Exempel
Inkommet förslag bedöms vara det bästa att uppfylla kriterie 1 (5 poäng), det tredje bästa att
uppfylla kriterie 2 (3 poäng), näst bäst på kriterie 3 (4 poäng) och femte bäst på kriterie 4 (1
poäng). Förslaget får då den sammanlagda poängen:

(5*0,3) +(3*0,2) +(4*0,2) +(1*0,2) = 3,1 poäng

Anbudets innehåll
Anbud ska lämnas avseende byggnation och förvaltning av byggnad för förskoleverksamhet.
För att anbudet ska anses komplett ska tävlande lämna in nedanstående bidragshandlingar.
Huddinge kommun reserverar sig för att inte beakta bidrag som inte uppfyller ska-kraven
enligt nedan. Av bidraget ska tydligt framgå hur ställda krav uppfylls.

Följande handlingar ska lämnas in till Huddinge kommun

Praktiska handlingar
• Handlingsförteckning.
• Tydligt val av om anbudet gäller på fast pris eller för en tomträttsupplåtelse.

Om förskoleverksamheten
• Minst ett referensprojekt på tidigare byggd förskola/skola som är pågående alternativt

genomfört under de senaste 10 åren.
• Principöverenskommelse med den förskoleaktör som ska driva verksamheten och

referensobjekt.
• Förslag till gårdsmiljö.
• Förslag till byggnadskoncept med byggnadens area, rumsfunktioner, fasadritningar, en

beskrivning hur förslaget förhåller sig till omgivningens karaktär samt situationsplan över
fastigheten.
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• Arkitektonisk idé innehållande hur hänsyn tas till platsen, platsens kvaliteter och vad
projektet kan bidra med till sin omgivning.

• En kortfattad beskrivning av byggaktörens vision och mål med förskolan.
• En kortfattad beskrivning av byggaktörens erfarenhet och förmåga att genomföra

projektet.

Om byggaktören
• Byggaktörens namn, adress, organisationsnummer.
• Byggaktörens miljö- och hållbarhetspolicy.
• Registreringsbevis, högst tre månader gammalt.
• Senaste årsredovisning samt ekonomisk prognos för innevarande år.
• Undertecknade personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudstävling och

avtalstecknande.
• Ratingintyg, högst tre månader gammalt enligt Upplysningscentralens soliditets-/

likviditetsbedömning.
• Namn på byggaktörens kontaktperson med telefonnummer och e-postadress.

Anbudets form
Allt material som ingår i anbudet ska inlämnas i digital form på ett USB-minne och totalt 
uppgå till maximalt 25 MB.

Ingen ersättning för inlämnade anbud utbetalas.

Anbud ska märkas ” Markanvisning förskola Mellansjö” och skickas eller lämnas till:

Huddinge kommun
Mark- och exploateringssektionen
Kommunalvägen 28
141 48 Huddinge

Kommunens besöksadress är: Kommunalvägen 28, Huddinge.

Tilldelning av mark
Efter att kommunstyrelsen fattat beslut om markanvisning redovisas resultatet av 
tävlingen på tävlingens webbplats, huddinge.se/markanvisningstavling-mellansjo, samt i 
det tjänsteutlåtande som tas fram.

Huddinge kommun reserverar sig för att inte tilldela marken i denna anvisning om inga 
tillfredsställande anbud lämnas in.
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Övrig information
Kontaktuppgifter
Huddinge kommuns ombud under tävlingstiden är Simon Reppling, 
exploateringsingenjör.
E-post: simon.reppling@huddinge.se.
Telefon: 08-535 313 28

Samtliga frågor under tävlingstiden ska ställas skriftligen på markanvisningens webbsida 
så att alla tävlande får samma information.

Upphovs- och nyttjanderättsfrågor
Inlämning av handlingar innebär att Huddinge kommun ges rätt att utan ersättning till 
upphovsman eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga 
det för behandling inom kommunen för projektet och på så sätt som inte strider mot 
upphovsrättsliga regler.

Kommunen reserverar sig även för att göra en ekonomisk motpartsgranskning i samband 
med utvärdering av inkomna anbud.

    13

Läs mer om markanvisningen
På huddinge.se/markanvisningstavling-mellansjo hittar du bilagor, kontaktuppgifter och frågor och 
svar.



Bilagor
Bilaga 1 
Detaljplan över fastigheten samt planbestämmelser. 

Bilaga 2 
Huddinge kommuns översiktsplan.

Bilaga 3
Huddinge kommuns riktlinjer för markanvisningar. 
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Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök Kommunalvägen 28
08-535 300 00
www.huddinge.se




