

Inbjudan till
markanvisningstävling
för området Vadholmen



Munkedals kommun bjuder in till en
markanvisningstävling för uppförande av bostäder och
verksamheter inom området Vadholmen. Området har
ett unikt läge med närhet till såväl Munkedals centrum
med affärer, service och kommunikationer som till
rekreationsmöjligheter i Örekilsparken.
Syftet med tävlingen är att ge intressenter möjlighet
att lämna in projektidéer för ett av markområdets
tre delområden. Munkedals kommun kommer att
utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna
uppräknade och beskrivna bedömningskriterier.
Området ska, med attraktivitet och kvalitet i gestaltning
och utformning, bidra till en välkomnande entré
till samhället samtidigt som det visar på långsiktig
hållbarhet. Målet är att skapa ett attraktivt område som
ger ett mervärde till platsen.
En medborgardialog i form av en enkätundersökning
har genomförts för att få en bild av vad allmänheten
tycker är viktigt vid utformningen av bebyggelsen.
Tillsammans med kommunens visioner för området
kommer medborgardialogen att ligga till grund för
bedömningskriterierna.
Kommunen avser att, genom det kommunala bolaget
Vadholmen Foss 2:81 m fl AB, anvisa marken och
teckna avtal som syftar till att överlåta området med
äganderätt till det vinnande förslaget.
Tävlingsbidrag ska lämnas in till Munkedals kommun
enligt anvisningarna i denna inbjudan och vara
kommunen tillhanda senast 15 september 2021.
Denna inbjudan samt de handlingar som det hänvisas
till i denna tävlingsinbjudan återfinns på Munkedals
kommuns hemsida:
www.munkedal.se
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Markanvisningsprocessen
Markanvisningstävlingen är öppen för alla aktörer som
önskar inkomma med en idé om en tänkbar byggnation
för Vadholmens delområde 2. En jury kommer att
bedöma de inkomna förslagen utifrån de kriterier
som finns beskrivna i detta dokument. Förslaget med
högst summerade poäng kommer senare att antas för
markanvisning. Marken som sedan överlåts ägs idag av
det kommunala aktiebolaget Vadholmen Foss 2:81 m fl
AB. Bolaget avser att överlåta aktier i det dotterbolag som
äger byggrättern vilket ger framtida tillgång till marken.
Markanvisning
Det vinnande bidraget kommer ges möjlighet till
markanvisning, som innebär att byggherren får ensamrätt
att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om kommande överlåtelse.
Aktieövertåtelseavtal ska tecknas inom 30 dagar från
den dag som beslutet om de vinnande bidragen fattats
av Vadholmen Foss 2:82 AB. Om avtal inte träffas inom
denna tid har bolaget rätt att tilldela marken till annan
aktör. I samband med aktieöverlåtelseavtalet erläggs en
handpenning på 5 % av köpeskillingen. Innan avtalet
fullföljs och aktierna överlåts ska bygglov sökas i enlighet
med tävlingsbidraget alternativt övriga överenskommelser
samt byggnation vara påbörjad genom att grund eller
motsvarande anlagts.
Genomförandefrågor
I aktieöverlåtelseavtalet regleras tillträde till marken,
tider för ansökan om bygglov och grundläggning samt
de utfästelser som anbudsgivare gjort i anbudet mm.
Ett utkast på aktieöverlåtelseavtalet finns att läsa bland
övriga tävlingshandlingar på hemsidan.
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Övriga förutsättningar
Denna tävling faller inte inom ramen för lag (2016:1145)
om offentlig upphandling. Kommunen äger rätt att anvisa
marken till den aktör som uppvisar bästa förslag. Munkedals
kommun har rätt att förkasta inkomna tävlingsbidrag utan
ersättningsskyldighet. Aktören deltar på egen risk och
bekostnad.
Prissättningen av marken utgår från värdering utförd av
Svefa AB. Värdetidpunkt är 21-05-04. Svefa bedömer
marknadsvärdet för delområde 2 till 4 400 000 kronor. Bud
under respektive över värderat pris mottages också, men
kan komma att ge lägre respektive högre poäng utifrån
kriteriet som avser anbud.
Själva genomförandet av byggnationen planeras att
genomföras för delområde 1 som etapp 1, delområde 2
som etapp 2. Delområde 1 planeras att direktanvisas till det
kommunala bostadsbolaget Munkbo.
Preliminär tidplan för delområde 2:
•

Avtal årsskiftet 2021/2022

•

Bygglov juni 2023 – juni 2024

•

Platta klar juni 2024 – juni 2025

Centrum
torget

Planområde

Resecentrum

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen
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Munkedal i korthet
Munkedals kommun är beläget mitt i Bohuslän, med 8 mil till
norska gränsen och knappt 10 mil till Göteborg. Många olika
landskapstyper finns representerade i kommunen, alltifrån
det typiskt bohuslänska med dramatiskt uppskjutande
berg ur bördiga slätter, till ”fjällnatur” och hedlandskap i de
nordligaste delarna. Längst i söder når kommunen havet
och de inre delarna av Gullmarsfjorden. Här mynnar den
9 mil långa Örekilsälven ut, efter att bland annat passerat
Munkedals centralort.

Kommunen har ett attraktivt regionpendlingsläge med närhet
till såväl E6 med sin regionbusstrafik som Bohusbanan med
persontågstrafik. På pendlingsavstånd nås bland annat
Uddevalla, Kungshamn, Lysekil och Trollhättan.
Centralorten Munkedal är kommunens servicecentrum. Här
finns bland annat flera matbutiker, restauranger, vårdcentral
och apotek. Orten har kvar sin prägel som ursprunglig
bruksort öster om älven och som stationssamhälle på västra
sidan, det som idag är Munkedals centrum. Mellan de båda
sidorna av orten ringlar sig Örekilsälven i natursköna former.
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Beskrivning av området
Området Vadholmen är centralt beläget i Munkedal, direkt
väster om Örekilsälven. Via gång- och cykelväg nås
Centrumtorget med affärer och serviceutbud på några
minuter. I sydost ansluter området till Örekilsparken.
I parken finns idag promenadvägar, lekplats, utegym
och möjlighet att spela minigolf. Till resecentrum med
järnvägsstation och busstation är det cirka fem minuters
promenad. Norr om området, på ett klart avgränsat
höjdparti, ligger bostadsbebyggelse, i huvudsak
bestående av enfamiljshus.
Området omfattas av detaljplan Vadholmen Södra, Foss
2:81, 2:82 m fl, som vann laga kraft den 29 april 2021.
Planområdet, som sammanlagt är ca 30 000 m², är
indelat i tre delområden. Markanvisningstävlingen avser
delområde 2 som är ca 5700 m². Området är beläget
väster om det industrispår som stäcker sig genom
planområdet. Längs spåret går också en mindre trafikerad
väg. Område 3 är beläget på den östra sidan i direkt
anslutning till Örekilsparken med utsikt över park och
älv. Planens genomförande kommer att ske etappvis och
utbyggnad av område 3 kommer att förläggas i ett senare
skede och är således inte med i tävlingen. Delområde 1
är likt område 3, inte med i denna tävling. Delområdenas
avgränsningar redovisas i kartutsnittet från detaljplanen
nedan.

2

3

1

Markanvisningstävling
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Detaljplanen
Syftet med den framtagna detaljplanen är att skapa
förutsättningar för att uppföra cirka 100 lägenheter i
flerbostadshus. Planen tillåter förutom bostäder även
centrum- och handelsverksamhet, främst i den västra delen
av planen.
Totalt tillåts cirka 4600 m² byggnadsarea (BYA) inom
planområdet samt cirka 16 000 m² bruttoarea (BTA). Tillåten
byggnadsarea och bruttoarea för respektive område och
användning framgår av tabellen nedan.
Detaljplanen skapar en teoretisk möjlighet att tillskapa en
maximal byggnadsarea på cirka 4600 m² men hänsyn ska
naturligtvis tas till ytor för exempelvis utemiljö, parkering
med mera, vilket kan innebära att byggnadsarean inte alltid
kan nyttjas fullt ut. Plankartan redovisas på nästa uppslag.

Area

Område 1
(ej med i
tävlingen)

Område 2

Område 3
(ej med i
tävlingen)

Totalt

BYA

1800 m²

1600 m²

1200 m²

4600 m²

BTA

5600 m²

5600 m²

4500 m²

15 700 m²

BTA
4000 m²
centrumändamål

500 m²

300 m²

4800 m²

BTA handel

-

-

1000 m²

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen

1000 m²
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Tekniska förutsättningar
Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns
framdraget. Anläggningsavgifter erläggs enligt Munkedal
Vatten AB gällande taxa. Området planeras också att
anslutas med fjärrvärmeledningar. El och fiber finns vid
tomtgräns.

Parkering och P-norm för området
Munkedals kommun har en antagen och gällande
parkeringsnorm. Parkeringsbehovet kan delvis lösas utanför
fastigheten genom till exempel parkeringsköp i områdets
närhet.

12

Vadholmen 2:82
Markanvisningstävling



Utformning av bebyggelsen
Vadholmens unika och centrala läge intill Örekilsparken
och som entré till centralorten gör det extra viktigt med
en genomtänkt, estetisk tilltalande gestaltning som
tillför ett mervärde till platsen och skapar en attraktiv
och inbjudande miljö. Bebyggelsens utformning bör
eftersträva god arkitektur och planeras med hänsyn till
landskapsbild och omgivningsbuller. Det är önskvärt att
lägenheterna har balkonger eller uteplatser i trivsamma
lägen. Lägenheterna bör vara välplanerade och moderna
med goda ljusinsläpp från fönster i olika väderstreck.
Munkedals kommun ser gärna att utvecklingen av
delområdena genomsyras av långsiktig
hållbarhet. Fasaderna kan med fördel
domineras av trä och miljövänliga materialval
premieras. Den sociala hållbarheten värderas
särskilt högt och miljön bör utformas för att
bidra till god orienterbarhet, trygghet och
skapandet av gemensamma ytor för umgänge
såväl inomhus som utomhus. Mellan område
1 och 2 önskas i första hand en bilfri gård
eller stråk för ökad trivsel och trygghet. Hur
parkering för bil och cykel utformas ingår i
gestaltningsuppdraget. Projektidén får gärna
belysa hållbara transporter och presentera
olika mobilitetslösningar.
Munkedals kommun ser gärna att någon
verksamhet möjliggörs i området. Om projektidén kan
visa att en eller flera verksamheter möjliggörs eller
säkerställs, kommer det att ge poäng vid bedömningen.
Samtidigt som utformningen av området är av stor vikt
måste det också finnas ekonomiska möjligheter för
människor att bosätta sig i området, vilket innebär att
det behöver finnas en balans mellan ekonomi och övriga
aspekter som efterfrågas. De ekonomiska möjligheterna
och uppskattad månadsavgift kommer att beaktas vid
bedömningen. Val av upplåtelseform är fritt och ligger inte
till grund för bedömningen.

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen
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Medborgardialog
Under tre veckor i mars 2021 genomfördes en digital
enkätundersökning. Av ca 200 svar uppger 180 att de bor
i Munkedals kommun. Av enkäten framgår att drygt 60 %
skulle vilja ha café eller bageri i området och att ungefär
40 % vill ha en föreningslokal eller verksamhet för kultur.
Flertalet tror att 2:or och 3:or kommer att vara mest
eftertraktat i området. Gällande upplåtelseform är både
hyresrätter och bostadsrätter populärt och även senioroch trygghetsboende efterfrågas.
När det kommer till utformning vill flertalet att
bebyggelsen ska domineras av trä. Många värdesätter
att det finns balkong eller uteplats och att utemiljön
utformas som grön och lummig. Trygg utemiljö, bra
parkeringsmöjligheter samt sociala mötesplatser och
sittplatser på gården är andra önskemål från allmänheten.
Mer information om enkäten och resultatet finns att läsa
bland övriga handlingar.
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Markanvisningstävling
Tävlingens syfte är att ge intressenter möjlighet att lämna
in projektidéer för ett av markområdets tre delområden.
Utifrån kommunens visioner och allmänhetens synpunkter
vid medborgardialogen kommer olika kriterier ligga till grund
för bedömningen.

En jury kommer sedan att utvärdera inlämnade förslag
utifrån den bedömningsmall som återfinns under rubriken
Bedömningen.
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Bedömningskriterier
De olika kriterierna finns beskrivna i tabellen nedan. Vid
bedömningen kan varje kriterie erhålla 1, 3 eller 5 poäng
för att sedan viktas.
Priset för området är fastställt utifrån ett uppskattat
marknadsvärde, men det finns också möjlighet att lägga
ett lägre eller högre bud, vilket medför en lägre eller
högre poäng vid bedömningen.

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen
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Kriterier

Beskrivning av bedömningsgrunder

Gestaltning

Bebyggelse som domineras av trä eftersträvas.
Historiska värden och lokala särdrag kan med fördel
tas tillvara vid utformningen av bebyggelsen. Ytan
mellan område 1 och 2 bör göras trivsam och utformas
så den kan samnyttjas av båda fastigheterna. Hur
väl en eventuell verksamhet sam- spelar med övrig
bebyggelse.

Placering av bebyggelse

Genomtänkt placering av bebyggelse och övriga ytor
i förhållande till omgivningsbuller, väderstreck och
omgivning önskas. En trivsam, grön och trygg utemiljö
med sociala mötesplatser eftersträvas liksom en bilfri
innergård.

Utformning av boendeytor och
gemensamhetsytor

Lägenheterna bör vara modernt planerade, med goda
ljusinsläpp och tillgång till balkong eller uteplats.
Hållbart materialval och moderna lösningar premieras,
liksom gemensamma ytor för socialt umgänge.

Hur projektidén möjliggör för
verksamheter

En beskrivning av hur verksamheter kan möjliggöras
eller säkerställas i området.

Hur projektidén förhåller sig till social
hållbarhet

Hur väl projektet avses att genomföras utifrån ett
socialt hållbarhetsperspektiv. Hur bebyggelsen
utformas för att ge en god och hälsosam livsmiljö
och ge skönhetsupplevelser och trevnad. Grönska
och ekosystemtjänster kan främja detta. Utformning
av sociala mötesplatser inne och ute. Området bör
genomsyras
av orienterbarhet,
tillgänglighet,
Hur
väl projektet
avses att genomförs
utifrån trygghet
ett
och
trivsel.
ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Hur projektet utförs

Hur projektidén förhåller sig till
ekologisk hållbarhet

på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat
sätt. Bebyggelsens utformning och materialval samt
hur byggnaderna avses klimatanpassas. Vilka material
som används och hur utemiljön utformas. Vilka
miljösatsningar som ingår i projektet.

Hur projektidén förhåller sig till ekonomisk
hållbarhet

Hur väl projektet avses genomföras utifrån ett
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Hur förutsättningar
skapas för att bebyggelsen kan uppföras till rimliga
kostnader och att samtidigt hushålla med resurserna
mark, vatten, energi och råvaror. Hur bebyggelse
och materialval står sig över tid. Låga driftkostnader
eftersträvas.

Genomförbarheten av projektet

Beskrivning av rimlig tidplan och hur projektet är tänkt
att genomföras.

Bedömd boendekostnad

Redovisning av uppskattad månadskostnad för boende.
För bostadsrätt ska utgångspunkten för redovisningen
avse maxbelåning.

Anbud

Delområde 2 är värderat till 4 400 000 miljoner kronor.
Anbud under eller över värderat pris mottages också
och ingår vid bedömningen.
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Bedömning
Kriterierna, som beskrivits i avsnittet ovan, kommer
att bedömas på en tregradig skala. De olika kriterierna
kommer sedan att viktas genom att multipliceras med
det viktningstal som framgår av tabellen, för att slutligen
summeras. Det bidrag med högsta poäng utses som
vinnare. Gällande poängsättning av anbud kommer det
lägsta budet att få 1 poäng och det högsta 5 poäng.
Övriga anbud poängsätts proportionellt.
Tävlingsbidrag som inte är kompletta eller där företagen
inte bedöms klara av projektet kan komma att uteslutas
ur tävlingen.
Den poängsättande juryn består av kommundirektören,
samhällsbyggnadsnämndens presidium,
samhällsbyggnadschefen samt en ledamot från bolaget
Vadholmen Foss.
Poäng

1

3

5

Viktning

Gestaltning

10

Placering av bebyggelse

15

Utformning av boendeytor
och gemensamhetsytor

20

Hur projektidén möjliggör
för verksamheter

10

Hur projektidén förhåller
sig till social hållbarhet

20

Hur projektidén förhåller
sig till ekologisk hållbarhet

15

Hur projektidén förhåller
sig till ekonomisk
hållbarhet

10

Genomförbarheten av
projektet

10

Bedömd boendekostnad

15

Anbud

10

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen

Summa
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Tävlingsbidragets innehåll
Tävlingsbidraget ska överensstämma med gällande
detaljplan. I formuläret (bilaga A) lämnas grundläggande
information om verksamheten, antal lägenheter och
byggnadshöjder med mera. Utöver formuläret ska följande
uppgifter bifogas ansökan:

20

•

Situationsplan

•

En beskrivning av projektidén och hur den förhåller sig till
bedömningskriterierna

•

Illustrationsbilder av förslaget

•

Redovisning av fasadutformning och materialval

•

Redovisning av anpassning till omgivningen genom en
3D-modell

•

Exempel på planlösningar på typlägenheter

Vadholmen 2:82
Markanvisningstävling



Markanvisningstävling
Området
Vadholmen

21



Huvudsakligt avtalsinnehåll för
aktieöverlåtelseavtalet

22

•

Kommunen överlåter fastigheten Foss 2:81 (genom försäljning av bolaget Vadholmen Foss 2:81 AB) när intressenten erhållit bygglov i enlighet med tävlingsbidraget
och de överenskommelser som gjorts i markanvisningen
och byggnationen är påbörjad (gjuten bottenplatta).

•

Bygglov ska sökas under perioden juni 2023 till juni 2024.
Byggnationen ska vara påbörjad under perioden juni 2024
till juni 2025.

•

I köpeskillingen ingår plankostnadsersättning och kostnader för kommunal infrastruktur. Ersättning för aktierna i
bolaget (25000 kr) erläggs separat.

•

Munkedal vatten AB ansvarar för att förbindelsepunkt för
VA ska finnas. Viss anläggningsavgift är förbetald av bolaget. Den summan erläggs till bolaget

•

Intressenten ansöker i god tid om anslutning till kommunalt VA och betalar ersättning i enlighet med vid tillfället
gällande VA-taxa.

•

Intressenten garanterar att byggnationen färdigställs
inom 5 år från det att bygglov vunnit laga kraft, annars
utgår ersättning á 500 000 kronor för ej fullföljda åtaganden.

•

Intressenten bekostar alla med projektet förenade avgifter och taxor för till exempel bygglov, eventuell förnyelse
av nybyggnadskarta samt anslutningsavgifter.

•

Avtalet får inte överlåtas till annan utan kommunens godkännande.
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Underlag och bilagor
Detta dokument samt nedan uppräknade bilagor utgör
underlag för markanvisningstävlingen och finns tillgängliga
på kommunens hemsida: www.munkedal.se
•

Planhandlingar med tillhörande utredningar

•

Kommuns parkeringsnorm

• Utkast aktieöverlåtelseavtal
Grundkarta kan erhållas vid förfrågan till:
planbygg@munkedal.se

Kontaktuppgifter
Vid frågor om tävlingen eller för att boka visning av området
använd kontaktuppgifterna nedan.
Mats Tillander
0705879706
mats.tillander@gmail.com
VD Vadholmen Foss 2:81 mfl AB

Tillhörande handlingar finns tillgängliga på kommunens
hemsida:
www.munkedal.se

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen
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Bilaga A - Formulär
Bolag (huvudansvarig)
Organisationsnummer
Adress

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Samarbetspartner(arkitekt m.fl.)

Organisationsnummer
Adress

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Följande dokument bifogas:

24

•

Situationsplan

•

Beskrivning av projektidén och hur den förhåller sig till bedömningskriterierna

•

Illustrationsbilder av förslaget

•

Redovisning av fasadutformning och materialval

•

Redovisning av anpassning till omgivningen genom en 3D-modell

•

Föreslagna planlösningar på typlägenheter

•

Övriga dokument:
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Kortfattad beskrivning av aktörens verksamhet:

Kortfattad beskrivning av aktörens team:

BTA

kvm

Total BTA
BTA användning B
BTA användning C

Antal lägenheter uppdelat per lägenhetsstorlek:
Antal lägenheter

Antal rum

Byggnadshöjd och byggnadsarea:

Markanvisningstävling
Området
Vadholmen
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Parkering:
Antal parkeringsplatser
Andel laddstolpar(%)
Erbjuden köpeskilling:

Övrigt:

•

Jag har tagit del av och är införstådd med kommunens dokument enligt nedan:

•

Planhandlingar med tillhörande utredningar

•

Kommunens parkeringsnorm

•

Utkast av aktieöverlåtelseavtal

Ort och datum:
För bolaget:

________________________________________________________

Bifoga registreringsbevis (högst tre månader gammalt)
Skriv ut, fyll i och underteckna dokumentet. Scanna sedan in och bifoga tillsammans
med övriga handlingar.
Formulär och övriga handlingar skickas digitalt till kommunen via TendSign.
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