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Värnamo är den lilla staden med naturen runt hörnet som är omgiven av en 
levande landsbygd som ständigt utvecklas. Här finns närhet till det mesta och 
fördelen med att slippa rusningstrafik och långa bilköer. Inom bekväma av-
stånd är det enkelt att uppleva stadspuls, småstadsliv, lantliv, sjöar och natur.
Allt på samma gång, oavsett var i kommunen man befinner sig. 

Värnamo är förutom kommunens centralort också ett delregionalt centrum 
med offentlig service, näringsliv, utbildning med mera. I Värnamo bor cirka 
20 000 av kommunens knappa 35 000 invånare. Bebyggelsen är blandad, nya 
villaområden blandas med äldre bostäder, områden med flerbostadshus och en 
tydlig stadskärna. I Värnamo och dess omland finns alla förutsättningarna för 
att åstadkomma ett bra och harmoniskt leverne.

Värnamo vill växa, och år 2035 är målet 40 000 invånare. Framtiden bygger 
på fyra kriterier: 

• hållbarhet
• attraktivitet
• trygghet
• tillväxt. 

Här finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, 
attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

Hållbarhet - alla räknas och varje människa är en till-
gång. Kommunens utveckling präglas av långsiktighet, 
delaktighet, tolerans och integration.

Attraktivitet - det ska finnas möjlighet att växa som 
människa, möjlighet till utbildning och föreningsliv, 
boende och arbete. 

Tillväxt - en kommun som växer och välkomnar fler 
medborgare och verksamheter.

Trygghet - en mänsklig kommun som möter medbor-
garen med trygg omsorg och stöd.

Värnamo kommun -
den mänskliga tillväxtkommunen

Här räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, 
många olika kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun 
där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen.

3



Värnamo kommun bjuder in till deltagande i markanvisningstävling på Moss-
leplatån. Markanvisningstävlingen syftar till att utse byggherrar till tre olika 
kvarter inom Mossleplatån samt att ge intresserade och kvalificerade byggher-
rar möjlighet att lämna in anbud. 

Två av kvarteren lämpar sig för flerbostadshus och ett för rad- eller kedjehus. 
Anbudslämnare har möjlighet att anmäla intresse för ett eller flera kvarter. 

Kvarteren för flerbostadshus är belägna i den östra delen av planområdet med 
en fantastisk utsikt över sjön Vidöstern. Området för rad- eller kedjehus är be-
läget i den södra delen i direkt anslutning till ett större naturområde som ingår 
i Sörsjökilen. 

Inbjudan

Underlaget till 

tävlingen hittar du på 

kommun.varnamo.se
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Markanvisningstävlingen genomförs i två steg under hösten 2022 där steg 1 
är en prekvalificering som utgår från ekonomisk stabilitet, referensprojekt och 
erbjuden köpeskilling. En bedömningsgrupp med kommunens representanter 
bedömer inkomna intresseanmälningar och beslutar om vilka byggherrar som 
går vidare.

De tre byggherrar som lämnat högst köpeskilling och som klarar prekvalifice-
ringskraven i steg 1 går vidare till steg 2. Tre byggherrar väljs på respektive 
kvarter men samma byggherre kan vara aktuell på mer än ett kvarter. 

I steg 2 kommer de tre byggherrarna att få skissa och gestalta respektive kvar-
ter både avseende byggnation och utemiljö. 

Samma bedömningsgrupp genomför även bedömningen i steg 2 och utser för-
slag till kommunstyrelsen om val av byggherre till respektive kvarter.

Vinnande anbudslämnare kommer preliminärt att utses i december 2022 och 
markanvisningsavtal kommer att tecknas efter årsskiftet. Byggnation ska på-
börjas senast oktober 2023 och färdigställas senast december 2025.

Tider
December 2022: vinnare utses
Januari 2023: markanvisningsavtal tecknas
Oktober 2023: byggnation påbörjas
December 2025: byggnation färdigställd

Markanvisningstävlingen
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Beskrivning av området

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad, söder om 
Värnamo sjukhus. I norr angränsar planområdet till grönska inom sjukhus-
området. I öster angränsar planområdet till Götavägen med bakomliggande 
bostadsbebyggelse och av- och påfart till väg 27 samt en cirkulationsplats. 
Söder om planområdet är väg 27 belägen. I väster angränsar planområdet 
till Hornaryds industriområde. Hela området Mossleplatån omfattar cirka 20 
hektar.

Större arbetsplatser i närheten till planområdet finns  inom Hornaryds indu-
striområde med diverse verksamheter samt Värnamo sjukhus. Avståndet till 
Värnamo centrum är två kilometer. 

Närmaste kommersiella service finns på sjukhuset där det bland annat finns 
restaurang, kafé och apotek. Norr om sjukhuset finns även en livsmedelsbutik. 

Området har en fantastisk utsikt mot sjön Vidöstern och ligger i direkt anslut-
ning till större grönområden i sydväst. Fina rekreationsområden vid ån Lagan 
och Osuddens friluftsbad nås inom två kilometer.
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Beskrivning av kvarteren

Nedan följer en översiktlig beskrivning av kvarteren. Utförligare beskrivning 
och kompletta planbestämmelser anges i ”Detaljplan för del av fastigheten 
Mossle 16:20 m flera (området söder om sjukhuset) i Värnamo stad” Dnr 
16.2013.211. Detaljplanen ingår i underlaget till markanvisningen. Det går 
också bra att läsa detaljplanen på kommun.varnamo.se. Kvarteren är ännu inte 
fastighetsbildade. Därför är de angivna arealerna ungefärliga. 

Kommande kvartersnamn för kvarter A är ”Tratten” och för kvarter B och C 
”Livets Träd”.
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Kvarter A

Detaljplanen för kvarter A medger byggnation av rad-, kedje- och flerbostads-
hus. Kommunen ser dock att företräde ges för byggnation av rad- eller kedje-
hus för att skapa en variation av bostadstyper inom planområdet. Kvarteret är 
beläget i den centrala delen av planområdet och vetter ut mot ett brett grönst-
råk i söder. Väster om kvarteret är ett större naturområde planlagt med stora 
natur- och kulturvärden som även innehåller dagvattenhantering. En lekplats 
kommer att iordningställas i det område som markerats med PARK på plan-
kartan nordväst om kvarter A. 

Naturområdet i söder innehåller förutom dagvattenhantering en grusad gång- 
och cykelväg som skapar möjlighet till motion och rekreation. Området ligger 
i nära anslutning till naturen, därmed är det lämpligt med lägre bebyggelse 
som smälter in.

Om anbudslämnaren väljer att bygga rad- eller kedjehus är den maximala 
byggrätten 35 % av fastighetsarean som uppgår till ca 3 740 kvadratmeter. 
Byggs flerbostadshus är den maximala byggrätten 20 % av fastighetsarean. 
Utöver ovan byggrätt får komplementbyggnader uppföras i en våning om max 
200 kvadratmeter byggnadsarea. Byggnadshöjden är 7,5 meter.
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Kvarter B

Kvarter B är beläget i den östra delen av planområdet och tillåter byggnation 
av flerbostadshus i upp till åtta våningar med en bygghöjd om 25 meter. Här 
finns alla möjligheter att bygga attraktiva lägenheter med en storslagen utsikt 
mot Vidöstern. Redan på marknivå har man en utsikt mot sjön i sydost.

Byggnadsarean är 20% av fastighetsarean som är cirka 5 890 kvadratmeter 
och den tillåtna bruttoarean är 7 000 kvadratmeter BTA ovan mark. Källare 
ingår inte i den angivna bruttoarean. Utöver ovan byggrätt är det tillåtet att 
bygga komplementbyggnader, garage och carport i en våning om max 500 
kvadratmeter byggnadsarea. Mellan kvarter B och C kommer kommunen att 
återuppföra en stenmur i fastighetsgränsen mellan kvarteren. 

En större karaktärsskapande ek finns i den sydöstra kanten av kvarteret. Eken 
är skyddad i detaljplanen. 
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Kvarter C

Även i detta kvarter är det möjligt att bygga attraktiva bostäder. Detaljplanen 
medger byggnation av både flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Kommu-
nen ser gärna byggnation av flerbostadshus i detta kvarter. Bostäderna kom-
mer att få en obruten vy mot Vidöstern. Kvarteret ansluter till ett grönområde 
som även innehåller dagvattenhantering. 

Vid byggnation av flerbostadshus tillåter detaljplanen en största byggnadsarea 
om 20 % av fastighetsarean som är cirka 6 125 kvadratmeter. Byggnads-
arean för rad- eller kedjehus är 35 % av fastighetsarean. Byggnadshöjden är 
14 meter och det är inte tillåtet att inreda vind för bostad utöver fyra våningar. 
Hänsyn måste tas till bullerproblematiken i detta kvarter. Även detta kvarter 
berörs av återuppförandet av en stenmur och skyddsbestämmelser avseende 
befintlig ek i anslutning till det nordöstra hörnet av tomten.
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Gestaltning
Gestaltning och utformning av byggnader i de tre kvarteren ska präglas av hög 
arkitektonisk kvalitet. Även utformningen av gårdar och tomtmark är viktigt 
och kommer att ingå i bedömningen av förslagen. Utformning och gestalt-
ning av utemiljön kan med fördel ta inspiration från tidigare och nuvarande 
kvaliteter i området som exempelvis stenmurar, rösen, eken i öster och övriga 
natur- och kulturvärden som finns i området och dess omgivning. Viss del av 
tomtytan ska avsättas till odling och/eller blomsterängar.

Gestaltningen ska utgå från Värnamos stadsbyggnadsvision som ingår i under-
laget till markanvisningstävlingen. 

Området blir en av Värnamos nya entréer från väg 27. Därför är det extra 
viktigt att bebyggelsen gestaltas på ett stadsmässigt och representativt sätt. 
Bebyggelsen ska vara tät och sammanhållen men samtidigt varierad och 
uttrycksfull. Exempelvis kan variation och liv skapas genom att bebyggelsen 
skiftar i skala, form och material samt genom att tomtmarken utgör en plats 
för samvaro och gemenskap. Det ska vara enkelt och tryggt att röra sig i och 
att mötas på de gemensamma ytorna inom kvartersmarken. Utemiljön och 
gårdarna på kvartersmarken bör upplevas som gröna och förses med träd och 
buskar samt bänkar i bra lägen.

Förutsättningar

Dagsljus och solinfall är viktigt för människors hälsa och välbefinnande, både 
i den enskilda bostaden och i närmiljön. Byggnaderna ska därför utformas så 
att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå. 
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Miljö och hållbarhet
Långsiktig hållbarhet i planering och byggande innefattar ett helhets-
perspektiv. Det är viktigt att använda förnyelsebara, återvinningsbara, hållbara 
byggnadsmaterial. Genom att exempelvis öka andelen trä i byggandet kan an-
vändningen av andra byggnadsmaterial, så som betong, stål och tegel minska. 
Dessa byggnadsmaterial kommer inte från förnybar råvara och kräver mycket 
energi i framställningen vilket ger högre utsläpp av koldioxid. Utsläpp av kol-
dioxid reduceras genom val av material med låg miljöbelastning och genom 
energieffektiva konstruktioner. Trä, är ett mångsidigt råmaterial, som i många 
sammanhang kan ersätta andra byggnadsmaterial och ge samma funktionalitet. 
Energisystem, energieffektivitet och varaktiga energilösningar är andra viktiga 
frågor. Att bygga energieffektivt lönar sig. Det kostar något mer i byggskedet, 
men ger en lägre energikostnad på sikt, vilket bidrar till att skapa ett långsik-
tigt hållbart samhälle.

Husets form och planlösning samt hur byggnaden är placerad på tomten är av 
stor betydelse för energiåtgången. Ju mer kompakt huset är, desto mer ener-
gieffektivt är det, även om man inte direkt väljer att bygga passivhus. Tidigt 
i planeringsprocessen bör stor omsorg läggas på att välja energikälla. För att 
en byggnad ska bli energieffektiv, är det elementärt med ett bra klimatskal. Ett 
bra klimatskal ska ha en god värmeisolering, vara lufttätt och med få köld-
bryggor. Bebyggelsen i de tre olika kvarteren ska anslutas till fjärrvärmenätet. 

Förutsättningar

Innovativa idéer premieras och nytänkande avseende förnyelsebara, återvin-
ningsbara, hållbara byggnadsmaterial kommer vara en av bedömningskri-
terierna. För mer information och inspiration kan anbudslämnaren ta del av 
planbeskrivningen tillhörande detaljplanen samt kommunens miljöprogram 
från 2019. 

I steg 1 ska anbudslämnaren bifoga företagets miljö- och hållbarhetsstrategi 
och i steg 2 är hållbarhet och miljö ett av utvärderingskriterierna. 
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• Marköverlåtelse sker till den köpeskilling som aktuell anbudslämnare an-
gett i anbudet. Köpeskillingen ska i anbudsprocessen utgå från nedan antal 
kvadratmeter BTA vilket är kommunens bedömning av möjlig byggrätt. 

 
Kvarter A: 3270 kvadratmeter BTA
Kvarter B: 7000 kvadratmeter BTA
Kvarter C: 4900 kvadratmeter BTA
 
Om anbudslämnaren i steg 2 lämnar ett förslag som innebär fler kvadrat-
meter BTA än vad som anges ovan kommer köpeskillingen att baseras på 
gestaltningsförslagets antal kvadratmeter BTA. Om det däremot är färre 
antal kvadratmeter BTA kommer köpeskillingen att motsvara köpeskilling-
en i anbudet. 

 
Byggrätt för underjordiskt garage och markförlagda förråd och garage   
ingår inte i den beräkningsgrundande bruttoytan.

• VA-avgift tas ut enligt för varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
• Kostnader för anslutning till fjärrvärme, el, fiber bekostas av anbuds-   

lämnaren. 
• Fastighetsbildning bekostas av kommunen. 
• Anbudslämnare erhåller inte ersättning för nedlagda kostnader i samband 

med inlämnat anbud. 

Förutsättningar

13

Ekonomi



Övriga förutsättningar
Markförhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering från 
2001 består planområdet av moränmark. En över-
siktlig geoteknisk undersökning har undersökts 
av Ramböll Sverige AB och en kompletterande 
undersökning har genomfört av Tyréns. Generellt 
bedöms förutsättningarna inom planområdet för 
grundläggning vara goda. Utredningarna ingår som 
underlag till markanvisningen. Den anbudslämnare 
som erhåller markanvisning inom området måste 
genomföra en detaljerad geoteknisk utredning i 
samband med projektering av byggnaderna.

Radon
I samband med den geotekniska undersökningen 
utfördes även en radonundersökning. Resultaten 
av mätningarna i de tre olika punkterna uppvisar 
värden mellan 1-6 kBq/m3, vilket motsvarar låg-
radonmark, numera kallat normalradonmark. Inför 
nybyggnation bör kompletterande mätningar utfö-
ras då de lokala variationerna kan vara betydande. 
Frågan hanteras i samband med bygglovsskedet.

Avfallshantering
Närmaste återvinningsstation finns på Gränsgatan 
vid Mossleskolan, cirka 1,5 kilometer från planom-
rådet.

Insamling och sortering av avfall för hushåll ska 
ordnas inom kvarteren. Avfall ska tas omhand inom 
kvarteren, genom så kallad fastighetsnära insam-
ling, enligt de regler som gäller i kommunens, vid 
tidpunkten gällande, renhållningsordning. Arbetet 
med att ta fram en ny renhållningsordning pågår 
och den avses beslutas första halvåret 2023. 

Miljöhus kan anläggas på kvartersmark och kan 
med fördel utformas med vegetativa tak för att 
bidra till klimatanpassning och biologisk mångfald 
samt av estetiska skäl. Det är viktigt att backande 
rörelser undviks vid avfallshantering.

Vatten och avlopp
Planområdet VA-försörjs via det kommunala 
VA-systemet. Anslutning sker till anvisad kommu-
nal anslutningspunkt vid fastighetsgräns. 

Dagvatten
När det gäller omhändertagande av dagvatten i 
kvarter B och C så finns ett öppet betongdike öster 
om kvarteren dit fastigheterna ska anslutas. Dag-
vattenhantering inom dessa två kvarter anpassas 
höjdmässigt utifrån höjd på anslutande dike. Dag-
vattenhanteringen bör ske med öppna diken/lös-
ningar även på kvartersmark. 

När det gäller kvarter A så ansluts detta kvarter 
med konventionell anslutning i kvarterets sydöstra 
hörn. 

Energiförsörjning
Värnamo Energi har byggt ut elnätet inom området 
och fastigheterna ska anslutas till detta. 

Fjärrvärme
Värnamo energi har förberett anslutning till fjärr-
värmesystemet för samtliga tre kvarter och anslut-
ning är ett krav. 

Fiber
Värnamo Energi har byggt ut fibernät inom områ-
det och fastigheterna ska anslutas till detta.

Tillgänglighet för brandfordon
Kvarteren ska utformas så att byggnader blir till-
gängliga för brandfordon och andra utrycknings-
fordon. För de högre byggnaderna krävs räddnings-
vägar för räddningstjänstens fordon. Bredden och 
bärigheten på vägarna ska vara dimensionerade för 
räddningstjänstens fordon. Räddningsvägarna ska 
planeras i samråd med räddningstjänsten.
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Övriga förutsättningar
Parkering
Parkering ska anordnas inom respektive kvarter. 
Vid byggnation av radhus kan parkering anordnas 
inom respektive tomt alternativt genom gemensam 
parkering. Vid gemensam parkering är kommunens 
bedömning att det ska finnas minst 1,5 parke-
ringsplatser per bostad. Enligt parkeringsnormen 
är behovet för bostäder 13,5 bilplatser per 1 000 
kvadratmeter bruttoarea (BTA) inklusive besöks-
parkering. För kvarter B och C bör större delen 
av parkeringsplatserna förläggas i garage under 
mark för att möjliggöra för en trevlig utemiljö ovan 
mark. Planen kommer möjliggöra för skärmtak och 
garagebyggnader. För skärmtak eller garagebygg-
nader föreslås att antingen solceller eller vegetativa 
tak används. Solceller kan användas för att öka 
självförsörjningsgraden av el. Vegetativa tak kan 
användas av estetiska skäl samt för klimatanpass-
ning och biologisk mångfald. 

Parkeringsplatserna ska placeras så att påverkan 
på innergårdar blir så liten som möjlig och utform-
ningen av parkeringsplatserna ska ha en tilltalande 
arkitektonisk gestaltning. 

Kommunens p-norm ingår i underlaget. 

Cykelgarage ska finnas tillgängligt för boende och 

besökare. Parkeringsmöjligheter för cyklar ska an-
ordnas så att det finns plats för lastcyklar/cykelkär-
ror och att de kan parkeras på ett väderskyddat och 
säkert sätt. Det ska upplevas tryggt och bekvämt att 
parkera sin cykel. Kallgarage eller liknande utrym-
me inomhus är att föredra.

Buller
Beräknade ljudnivåer visar att trafikbullerförord-
ningens riktvärde 60 dBA för bostäder överskrids 
för de övre våningsplanen ut mot väg 27 samt ut 
mot trafikplatsen. Vid dessa fasader behöver det 
planeras för mindre lägenheter än 35 kvm då rikt-
värden är höjt till 65 dBA eller för genomgående 
lägenheter med minst hälften av bostadsrummen 
mot ljuddämpad sida som har en bullernivå som är 
max 55 dBA samt max 70 dBA maxnivå nattetid.

För det nordöstligaste kvarteret inom planområdet 
överskrid 60 dBA med liten marginal på två ställen 
på översta våningen om ett hus byggs i åtta våning-
ar, enligt bullerutredningen. Då det endast är en 
marginell del av den totala bebyggelsen bedömer 
kommunen att det är acceptabelt. Om uteplats ska 
anordnas för området ska minst en av uteplatserna 
vara väl avskärmad med lokala bullerskydd eller 
skyddas av byggnaderna för att klara gällande rikt-

värden för buller vid utomhusplatser
För mer information, se bullerutredningen i under-
laget samt planbestämmelserna. 

Avfallshantering
Närmaste återvinningsstation finns på Gränsgatan 
vid Mossleskolan, cirka 1,5 kilometer från planom-
rådet.

Insamling och sortering av avfall för hushåll ska 
ordnas inom kvarteren. Avfall ska tas omhand inom 
kvarteren, genom så kallad fastighetsnära insam-
ling, enligt de regler som gäller i kommunens, vid 
tidpunkten gällande, renhållningsordning. Arbetet 
med att ta fram en ny renhållningsordning pågår 
och den avses beslutas första halvåret 2023. 
Miljöhus kan anläggas på kvartersmark och kan 
med fördel utformas med vegetativa tak för att 
bidra till klimatanpassning och biologisk mångfald 
samt av estetiska skäl. Det är viktigt att backande 
rörelser undviks vid avfallshantering.

15



Markanvisningsprocessen
Allmänna förutsättningar 

Tider
Steg 1, Anbud lämnas senast:   7 oktober
Utvalda anbudslämnare meddelas:  14 oktober
Startmöte med utvalda anbudslämnare:  20 oktober
Steg 2, Inlämning arkitektförslag:   2 december
Anbudsvinnare utses:    20 december

Anbud skickas till:
Värnamo kommun
Mark- och exploateringsenheten
331 83 Värnamo
eller
marie-louise.svensson@varnamo.se

Frågor och svar
Kompletterande frågor ska ställas via epost till 
marie-louise.svensson@varnamo.se. Frågor och svar 
som är av relevans för anbudsprocessen kommer 
delges samtliga anbudslämnare enligt principen om 
likabehandling.

Bedömningsgrupp
Jonny Engström  Plan och byggchef
Henrik Storm   Stadsarkitekt
Kristoffer Lideberg  Planeringsarkitekt
Linus Enochson  Projektör park- och grönyta
Jan Lindeberg  Mark- och exploateringschef
Martina Palm  Miljöstrateg
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Underlag till
markanvisningstävlingen 
• Detta prospekt
• Detaljplan för Mossle 16:20 med flera (området söder om sjukhuset) i   

Värnamo stad
• Värnamos stadsbyggnadsvision
• PM Geoteknik, Mossle – Geoteknisk markunder-sökning, Ramböll Sverige 

AB, 2017
• MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknik Mossle 16:20, Nytt 

bostadsområde Mossle, Värnamo kommun Tyréns 2018-12-01
• Trafikbullerutredning till detaljplan Mossle 16:20 med flera, Tyrens AB, 

2018-12-01
• Riskutredning – RU Mossle 16:20, Sweco Systems AB 2018
• Drönarflygning som utförts på 7,5, 14 och 25 meter över mark
• Kommunens parkeringsnorm
• Checklista hållbarhet och miljö.
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Markanvisningsprocessen
Steg 1 - prekvalificering 

Steg 1 innebär en 
intresseanmälan och 
prekvalificering för 
deltagande i mark-

anvisningstävlingen

Grundkrav: 
• Minst två genomförda referensprojekt de senaste fem åren motsvarande 

det som anbudslämnaren avser bygga
• Ekonomisk stabilitet
• Miljö- och hållbarhetsstrategi innehållande mål för miljö och social håll-

barhet och hur ni arbetar med de globala målen och Agenda 2030. 

Anbud ska innehålla: 
• Vilket eller vilka kvarter (A, B och/eller C) som anbudslämnaren önskar 

vara med och utveckla
• Kort beskrivning, max en A4, om hur anbudslämnaren avser utveckla det/

de kvarter som intresseanmälan avser inklusive kort beskrivning av tänkt 
gestaltningskoncept

• Köpeskilling för ovan kvarter angivet i kr/ kvadratmeter BTA samt total 
köpeskilling utifrån antal kvadratmeter BTA som anges under ekonomiska 
förutsättningar 

• Anbudslämnarens firma, adress och organisationsnummer
• Namn på anbudslämnarens kontaktperson, telefonnummer, e-post
• Registreringsbevis (högst 3 månader gammalt)
• Skatteverkets blankett SKV 4820 (ifylld av Skatteteverket och högst tre 

månader gammal)
• Anbudet ska vara undertecknat av behöriga företrädare för anbuds-      

lämnaren
• Anbudet ska gälla i tolv månader.
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Markanvisningsprocessen
Steg 2 - inlämnande av arkitektförslag 
Anbud ska innehålla:
• Situationsplan i skala 1:500
• Fasader i skala 1:200
• Sektion(er) i skala 1:200
• Planritning i skala 1:200 (plan 1 plus valfritt plan)
• Situationsplan som redovisar gestaltning av utemiljön i skala 1:500
• Sektioner genom området (utemiljöer samt byggnader) i skala 1:400 
• Minst två perspektivbilder varav ett i ögonhöjdsperspektiv och minst ett 

som visar föreslagen bebyggelse och utemiljö 
• 3D-/volymmodell i .gdb, .dae, .obj eller .rvt. Koordinatsystem Sweref 13          

30/RH 2000
• Beskrivning av förslaget som inkluderar koncept, arkitektonisk gestalt-

ning, material, färgsättning samt beräknad BTA och upplåtelseform (max 
två A3) 

• Beskrivning hur företaget har beaktat hållbarhet och miljö utifrån bedöm-
ningskriterierna som redovisas under utvärdering samt ikryssad checklista 
som finns med i underlagsmaterialet. 

I steg 2 kommer de 
tre byggherrar på 
respektive kvarter 

som valts ut i steg 1 
att lämna in arkitekt-

förslag
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Utvärdering
Steg 1 - utvärdering av grundkrav
De byggherrar som lämnar in anbud ska av kommunens bedömningsgrupp be-
dömas vara en fullgod och lämplig bostadsexploatör med tanke på ekonomisk 
stabilitet och finansiell ställning samt presenterade referensprojekt och presen-
terad miljö- och hållbarhetsstrategi.

Underlag för bedömningen av byggherrens ekonomiska stabilitet och finan-
siella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes 
register. Värnamo kommun kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Ut-
draget ska visa att anbudslämnare minst har ”medel risk” enligt Creditsafes 
femgradiga skala.

Ratingintervall och beskrivning enligt Creditsafe:
• 80 - 100 Mycket låg risk 
• 60 - 79 Låg risk 
• 40 - 59 Medel risk 
• 15 - 39 Hög risk 
• 0 - 14 Mycket hög risk 
 
Värnamo kommun kommer innan beslut om uteslutande av en anbuds-
lämnare, ge anbudslämnaren tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de 
omständigheter som ligger till grund för lägre rating. Vid hänvisning till 
moderbolag i anbudet ska en moderbolagsgaranti lämnas på begäran.

De tre byggherrar som blir godkända av kommunens bedömningsgrupp och 
som har presenterat högst köpeskilling på respektive kvarter (A,B och C) går 
vidare och kan lämna anbudsförslag i steg 2. 
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Utvärdering
Steg 2 - utvärdering av inlämnande anbudsförslag
Bedömningsgrunderna i steg 2 är:
• gestaltning
• hållbarhet och miljö
• köpeskilling. 

En vinnare kommer att utses på varje kvarter (A, B och C). Samma anbud-
slämnare kan bli vinnare på flera kvarter.

Gestaltning
Inom området gestaltning bedöms följande:
• övergripande gestaltningsidé
• skala och form
• färgsättning, materialval och omsorg om detaljer
• gestaltning utemiljö.

Övergripande gestaltningsidé
Hur har anbudslämnaren arbetat med en bärande gestaltningsidé? Har hänsyn 
tagits till önskan att skapa ett tätt och sammanhållet kvarter? Berikar planerad 
byggnation staden och området med fler kvaliteter och funktioner? Har anbud-
slämnaren haft en tydlig idé som genomförts i hela projektet? 

Skala och form
Är skalan och bebyggelsen anpassad till platsens sammanhang. Hur förhåller 
sig bebyggelsen till omgivningen? Presenterar förslaget en formsäker arkitek-
tur som samspelar med funktion och konstruktion. 

Färgsättning, materialval och omsorg om detaljer
Hur har anbudslämnaren arbetat med material och färgsättning? Håller försla-
get hög arkitektonisk kvalitet och bidrar materialvalen till goda upplevelser.
Är färgsättningen och materialval anpassade och avvägda till omgivningen. 
Hur väl är detaljer och materialmöten omhändertagna? 

Gestaltning av utemiljön
Hur väl kopplar utemiljöns gestaltning till anbudslämnarens övergripande 
gestaltningsidé och det omgivande landskapet? Har anbudslämnaren arbetat 
med lösningar med hänsyn till grönblåa lösningar som öppen dagvattenhante-
ring och gröna stråk? Hur möter kvartersmarken anslutande allmän platsmark 
på ett attraktivt sätt? Ger utemiljöerna möjligheter till tysta uteplatser, gröna 
upplevelser, skugga, sol och vinster i form av ekosystemeffekter? Kommer 
utemiljöer upplevas som trygga, inbjudande och fyllda med innehåll och upp-
levelser? Finns plats och goda möjligheter för möten, lek och kreativ samvaro?
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Utvärdering
Steg 2 - utvärdering av inlämnande anbudsförslag
Hållbarhet och miljö
Inom området hållbarhet och miljö bedöms följande:
• byggnadsmaterial
• energieffektivitet
• miljöplan i byggskedet
• miljö- och klimatanpassningar i utemiljön
• innovativa lösningar.

Förutom ovan punkter kommer en checklista på planerade åtgärder ingå i 
bedömningen. 

Byggnadsmaterial
I hur stor utsträckning har anbudslämnaren i sitt förslag använts sig av förny-
elsebara, återvinningsbara, hållbara byggnadsmaterial?

Energieffektivitet
Hur har anbudslämnaren arbetat för att i så stor utsträckning som möjligt läm-
nat ett anbudsförslag som är energieffektivt ur driftsynpunkt? 

Miljöplan i byggskedet
Hur kommer anbudslämnaren att se till så att transporter och logistik under 
byggtiden hanteras på ett miljömässigt och energieffektivt sätt?

Miljö- och klimatanpassningar i utemiljön
Hur har anbudslämnaren beaktat biologisk mångfald och klimatanpassnings- 
åtgärder vid gestaltning av utemiljön? 

Innovativa lösningar
Har anbudslämnaren presenterat några nytänkade innovativa idéer kopplade 
till miljö, återvinning och hållbarhet i övrigt? Exempelvis energi- och vatten-
besparande samt återvinnande åtgärder. Även åtgärder som främjar användan-
det av cykel, kollektivtrafik, poolbil mer mera framför användandet av egen 
bil. 

Angiven köpeskilling
Angiven köpeskilling kommer att ingå som en del i bedömningen och utvärde-
ras i enlighet med utvärderingsmallen. 
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Gestaltning
Gestaltning poängsätts i respektive 
bedömningskategori:
• övergripande gestaltningsidé
• skala och form
• färgsättning, materialval och omsorg 

om detaljer
• gestaltning utemiljö
enligt nedanstående skala. 

Maxpoäng är 28 poäng.

7 poäng Mycket hög nivå
Bedömning att anbudslämnaren har redo-
visat en mycket hög kvalitet och uppfyller 
förväntad nivå när det kommer till bedöm-
ningskategorin.

5 poäng Hög nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en hög kvalitet och uppfyller 
förväntad nivå när det kommer till bedöm-
ningskategorin.

3 poäng Godtagbar nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en godtagbar kvalitet och delvis 
upp-fyller förväntad nivå när det kommer 
till bedömningskategorin.

1 poäng Låg nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en låg nivå med kvalitetsbrister.

Köpeskilling
Köpeskilling utvärderas mot anbudslämna-
rens anbud. 

Maxpoäng avseende markpris är 15 poäng.

Högst lämnat anbud erhåller 15 poäng. Öv-
riga anbud erhåller poäng i förhållande till 
högsta bud. Exempel om ett lägre bud mot-
svarar 80 % av det högsta budet så erhålls 
12 poäng. Avrundningen sker till heltal. 

Hållbarhet och miljö
Hållbarhet och miljö poängsätts i respektive 
bedömningskategori:
• byggnadsmaterial
• energieffektivitet
• miljöplan i byggskedet
• miljö- och klimatanpassningar i utemil-

jön 
• innovativa lösningar
enligt nedanstående skala 

Maxpoäng är 20 poäng.

3 poäng Mycket hög nivå
Bedömning att anbudslämnaren har redo-
visat en mycket hög kvalitet och uppfyller 
förväntad nivå när det kommer till bedöm-
ningskategorin.

2 poäng Hög nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en hög kvalitet och uppfyller 
förväntad nivå när det kommer till bedöm-
ningskategorin.

1 poäng Godtagbar nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en godtagbar kvalitet och delvis 
uppfyller förväntad nivå när det kommer till 
bedömningskategorin.

0 poäng Låg nivå
Bedömningen är att anbudslämnaren har 
redovisat en låg nivå med kvalitetsbrister. 
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Äganderätt, sekretess och språk 

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Inlämning av anbuden innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning till 
upphovsman eller anbudsgivare har rätt att ställa ut och/eller publicera försla-
gen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen för projektet och 
på ett sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler efter att markanvis-
ningsavtalet har godkänts utan ersättning. 

Sekretess
Sekretess gäller mellan intressenter, anbudslämnare genom markanvisnings-
processen fram till att kommunen tecknat markanvisningsavtal med någon 
anbudslämnare. 

Språk 
Handlingar och redovisning under markanvisningsprocessen ska vara på 
svenska. Frågor och svar sker på svenska.
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