
 

 

Inbjudan till intresseanmälan, Norra Västerslätt 

  



Inbjudan till intresseanmälan 

Umeå kommun bjuder in till intresseanmälan för markanvisning på Norra Västerslätt 

fastighet Grisbacka 17:11.  

 

Intresseanmälningarna ska skickas in till Umeå kommun, mark och exploatering i enlighet 

med anvisningar i detta dokument. Anmälan om intresse ska vara kommunen tillhanda 

senast 29 januari 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Exploateringsområdet 

Norra Västerslätt ligger ca 3,5 kilometer väst om centrala Umeå med ett trafikorienterat läge 

intill Hissjövägen (väg 363) med goda förbindelser till norra länken och väg E12. Intill 

området ligger NLC park, Umeås nya godsbangård som inhyser flera aktörer inom bland 

annat transportbranschen.  

Här finns detaljplanelagd verksamhetsmark om ca 22 000 m2 varav ca 16 500 m2 är 

tillgängligt.  Undantaget är det skrafferade området i det nordvästra hörnet, resterande yta 

kan delas in i tre tomter om ca 5500 m2. Bilden nedan är ett förslag på hur tomtfördelning 

kan se ut, exakta tomtgränser bestäms genom lantmäteriförrättning när marken säljs. Ange i 

er intresseanmälan vilken tomt ni är intresserad av.  

Det kan bli aktuellt med en gång- och cykelväg på norra sidan om Fraktvägen. El och VA 

kommer att finnas för anslutning vid tomtgräns.  

 

 

  



Detaljplanen  

Den som skickar in en intresseanmälan måste följa regleringarna i detaljplan. Detaljplanen 

reglerar bland annat:  

• Högsta byggnadshöjd är 13 meter. 

• Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. 

• Huvudbyggnad ska placeras minst 30 meter från järnvägsspårs mitt. 

Detaljplanen finns att läsa på kommunens hemsida: 

https://lm.umea.se/kip/djvu/P2020_10.djvu 

 

Inriktning 

Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med 

tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Eftersom detaljplanen medger en 

byggnadshöjd på 13 meter och området ligger i ett attraktivt läge är det inte lämpligt med 

verksamheter inriktade på upplag eller liknande. 

Området ligger i ett trafikorienterat läge med närhet till både Norra länken samt NCL-park. 

Kommunen vision för området är nya etableringar i området kan komplettera övriga 

verksamheter som finns etablerade på Västerslätt. Ett krav inom området är att minst 1/3 av 

tomten ska bebyggas. Verksamhetsområdet är centralt i staden och möjliggör för hållbara 

resor till sin arbetsplats. Kommunen ser positivt på etableringar som bidrar till att stärka 

området som arbetsplats.  

Markpris 

Markpriset är 350 kr/kvm. Utöver markpris tillkommer anslutningsavgifter för el, VA med 

mera som exploatören betalar enligt gällande taxor.  

Reservationsavtal 

Ett reservationsavtal är kostnadsfritt och ger exploatören rätt att under en bestämd tid med 

ensamrätt arbeta med de förutsättningar som krävs för ny bebyggelse i enlighet med 

detaljplan och inlämnad projektidé.  

Reservationsavtalet tidsbegränsas till 12 månader och under reservationstiden ska ett 

godkänt bygglov lämnas in (och eventuella andra tillstånd som krävs för verksamheten). Om 

inte villkoren i reservationsavtalet uppfylls inom den bestämda tiden upphör 

reservationsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för nedlagt arbete. Ett reservationsavtal 

fullföljs genom ett köpeavtal.  

 

 

 

https://lm.umea.se/kip/djvu/P2020_10.djvu


Byggnadsskyldighet 

Köpeavtalet innehåller ett byggnadsskyldighetsvillkor vilket innebär att köparen inom två år 

från köpeavtalets undertecknande ska ha uppfört dem byggnader och anläggningar som 

planeras i enlighet med erhållet bygglov. Fullgörs inte byggnadsskyldighet ska köparen betala 

ett vite till kommunen om 50 % av köpeskillingen.  

 

Uppgifter i intresseanmälan 

Intresseanmälan ska innehålla följande:  

1. Företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson.  

2. En kort beskrivning av projektidé, planerad verksamhet och omfattning (ex hur 

många anställda). 

3. En enkel skiss som anger tänkt byggnadsarea (min 1/3 av tomtyta) och 

byggnadsplacering inom tomten.  

4. Ange vilka tomter som är intressanta och prioriteringsordning på dessa alternativt 

ange hur stor tomt ni är intresserade av.  

5. Redovisning av tidplan för att starta projektet.  

6. Kort beskrivning av tidigare erfarenhet av liknande projekt.  

7. Motivering varför området är lämpligt för er verksamhet, vilka som är era 

kunder/leverantörer. 

 

Utvärdering 

Mark och exploatering utvärderar alla inkomna förslag utifrån ett jämförelseförfarande. 

Intresseanmälningar som kommer in efter senaste datum för inlämning kommer inte 

behandlas. 

Efter utvärdering och politiskt beslut kommer utvalda aktörer erbjudas att teckna ett 

reservationsavtal. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. 

Följande kriterier bedöms och vägs samman vid utvärdering: 

1. Inlämningskrav. Kontroll att inlämningskraven enligt punkt 1-7 är uppfyllda. 

2. Föreslagen projektidé. Hur väl förslaget passar med kommunens vision för området.  

3. Genomförandeförmåga. Exploatörernas ekonomiska stabilitet, tidplan och möjlighet 

att genomföra projektidé påverkar valet.    

 

Det finns mer information om vad ett reservationsavtal innehåller för villkor samt vilka 

fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördelning av kommunens mark. 

Information finns i Umeå kommuns markanvisningspolicy: 

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/markexploatering/policysochriktlinjer.4.5d9221f01

74f992114649c.html   

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/markexploatering/policysochriktlinjer.4.5d9221f0174f992114649c.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/markexploatering/policysochriktlinjer.4.5d9221f0174f992114649c.html


Inlämning av intresseanmälningar 
 

Skriftlig intresseanmälan och enkel skiss lämnas till kommunen via e-post eller post.  

Intresseanmälan skickas med e-post till:  

emilio.arangonilsson@umea.se 

Via post: 

Umeå kommun 

Mark och exploatering 

Att: Emilio Arango Nilsson 

901 84 Umeå 

 

Kontaktuppgifter 

Har ni frågor kontakta:  

Emilio Arango Nilsson 

Tel: 090-16 23 82 

Mail: emilio.arangonilsson@umea.se 

 

Per Westergren 

Tel: 090-16 23 73 

Mail: per.westergren@umea.se 
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