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INTRESSEFÖRFRÅGAN FÖR BOSTADSUTVECKLING I UMEÅ 
 
Nu finns möjlighet att anmäla ert intresse för en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus vid kvarteret 
Komministern i Umeå! 
 
INBJUDAN 
I de västra delarna av centrala Umeå ligger Backenområdet, och där Umedalen möter Västerhiske finns nu 
möjlighet att utveckla en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus. 
 
Detaljplanen för området fick laga kraft 2021, i den möjliggörs två nya fastigheter för bostadsändamål. 
Fastigheterna är under bildande genom pågående lantmäteriförrättning. Den södra fastigheten kommer 
Umeå kommun bebygga med ett gruppboende och den norra fastigheten kommer att markanvisas genom 
denna markanvisningsförfrågan. Det kommer att behövas samordning mellan byggprojekten. 
 
Befintliga kvarter som angränsar till planområdet utgörs av flerbostadshus och enbostadshus i en till två 
våningar. I närområdet finns såväl skolor som förskolor samt diverse service. Större livsmedelsbutik, 
restauranger, idrottsanläggning, elljusspår och äventyrslekpark finns i närområdet. Det är även nära till 
kollektivtrafik. 
 
I denna förfrågan vill Umeå kommun erbjuda er att anmäla intresse och inlämna ett förslag för 
sammanbyggda småhus. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR  

• Gällande detaljplan (2480K-P2021/13) för området är antagen och vann laga kraft 2021-09-23. 
Inlämnade förslag på bebyggelse som direkt avviker från detaljplanens bestämmelser kommer inte att 
utvärderas. 

• Sammanbyggda småhus. Upplåtelseform är valbar av exploatören, dvs ej bestämd av kommunen på 
förhand. 

• Detaljplanen medger byggnadsarea på 750 kvm (varav 230 kvm som komplementbyggnad) och högsta 
byggnadshöjd 7,5 m 

• Byggnaderna ska uppföras med stående träpanel. 

• Parkeringsbehovet ska lösas inom byggrätten. 

• Samordning kommer att behöva ske med intilliggande fastighet som Umeå kommun ska bebygga med 
ett gruppboende. 

• Infart till fastigheten kommer att bli gemensam med med gruppboendet på den södra fastigheten enligt 
detaljplanen. Detta regleras via Lantmäteriförrättning. 

• Exploateringsfastigheten (se bild 2) är under bildande och förväntas anta storleken ca. 2.250 kvm. 
Förrättning/avstyckning är påbörjad och bekostas av kommunen. 

• Priset är 600.000 kr/bostadsenhet. Ex: Byggs 6 bostäder blir priset för fastigheten 3 600 000 kr. 
• Exploateringskostnader, nödvändiga myndighetslov, anslutningsavgifter till ledningsnät samt 

utrednings- och planeringsarbeten bekostas av exploatören, dvs. alla kostnader från markanvisning till 
färdigställt område. Om äganderätter/radhus ska bildas betalar exploatören för den förrättningen. 

• Ingen avgift tas för själva markanvisningen. 

• Köpeavtal, överlåtelse och tillträde till fastigheten sker när samtliga nödvändiga myndighetslov erhållits 
och byggarbeten ska påbörjas. 

http://mapguide4.net.umea.se/mapserver2015/kip/P-HR-A1_38.djvu


  

 

 

OBS: En markanvisning är ingen garanti för att ett bebyggelseförslag kommer att kunna få bygglov exakt 
som förslaget ser ut, det kan krävas justeringar under bygglovsprocessen. Umeå kommun, Mark och 
exploatering tar inget ansvar för eventuella merkostnader som det kan medföra.  

 
 
MARKANVISNINGSPROCESSEN 
 
 

 • Intresseförfrågan skickas ut till de som anmält intresse av att bygga i Umeå kommun 

(detta utskick).  

• Inlämning av intresseanmälan ska lämnas senast 7 maj 2023.  

(se inlämningskrav och utvärderingskriterier nedan) 

 • Granskning och utvärdering av inkomna förslag utifrån givna kriterier. 

• Förslag på vilken byggaktör som ska få markanvisning föreslås till kommunstyrelsens 

planeringsutskott vilka beslutar om tilldelning. 

 • Markanvisningsavtal tecknas och området reserveras i väntan på avtalets fullbordan. 

 • Bygglov- och produktionsförberedelser. 

 • Markanvisningsavtalets villkor uppfyllda – fullföljande med markförsäljning. 

 • Produktion kan starta. 

 
 
 
INLÄMNINGSKRAV  
Följande material ska lämnas in:  
1. Företagsinformation  

• Ert företagsnamn, organisationsnummer och kontaktperson samt kontaktinformation för 
projektet.  

• En företagspresentation, inklusive vilken erfarenhet ni har av att genomföra liknande projekt, 
gärna ett referensprojekt.  

2. Projektidé 

 • Ett förslag med tydlig beskrivning av vad ni avser att bygga inom byggrätten. Hur 
bebyggelsen ska se ut och hur er gestaltningsidé tagit hänsyn till omgivningen samt 
idéer och lösningar som leder till ett hållbart byggande och förvaltande.  

 • En skiss/illustration över ert förslag som visar att markytan utnyttjas väl. Observera 
att kommunen inte efterfrågar några arkitektritningar utan det räcker med något som 
ger en tydlig bild av den tänkta bebyggelsen, till exempel genom skisser, 
situationsplan, referensbilder osv.  

 • Om man väljer att bygga hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter eller annan 
bostadsform, redogör även för hur exempelvis förvaltning/hantering av bostäderna 
ska ske och av vem.  

 • Redovisa förslagets totala volym angivet i antal bostäder och kvm bruttoarea.  

 • Visa med en tidplan hur ni tänker genomföra projektet.  

 
 
  



  

 

 

UTVÄRDERING 
Först görs en kontroll av att inlämningskraven efterföljts, saknas något kan förslaget diskvalificeras. 
 
Utvärdering sker därefter genom ett jämförelseförfarande mellan inlämnade förslag där en sammanvägd 
bedömning av inlämnat material sker. Aspekter som utvärderas är hur väl förslaget bedöms uppfylla det som 
efterfrågats under ”INLÄMNINGSKRAV”, hur det följer de givna förutsättningarna under 
”FÖRUTSÄTTNINGAR” samt hur väl det kompletterar och passar in i omgivningen. 
 
Vid utvärdering bedöms även företagets kapacitet att genomföra projektet, eventuella referensprojekt samt 
eventuella tidigare erfarenheter. En motpartsgranskning kan komma att utföras av extern part som 
kommunen anlitar. 
 
Kommunen ser positivt på idéer och lösningar som leder till ett hållbart byggande och förvaltande.  
 
Observera att kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. 

 

INLÄMNING AV INTRESSEANMÄLAN 
 

Vi vill ha ert skriftliga förslag senast 7 maj 2023 

oavsett om ni tidigare meddelat oss intresse av området.  

 

Anmälan ska märkas med ”Komministern intresseanmälan markanvisning”  

och skickas till erik.sjoberg.2@umea.se  

 

Erik Sjöberg 

Mark- och exploateringsingenjör 

090-16 23 97, 073-075 80 25  
 

 

Länk till gällande detaljplan finns även på projektsidan.  
 

 
  

mailto:erik.sjoberg.2@umea.se
tel:090162397
tel:0730758025
https://lm.umea.se/kip/djvu/P2021_13.pdf


  

 

 

 
Bild 1: Översiktskarta, aktuellt område är röd markerat. 
 
 
 

 
Bild 2: Utdrag ur plankartan, aktuell byggrätt är ungefärligt röd markerat. 
 

 

 


