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MARKANVISNINGSFÖRFRÅGAN FÖR BOSTADSUTVECKLING PÅ TOMTEBO 
 
TOMTEBO GÅRD 
Nu finns möjlighet att anmäla ert intresse för att bygga bostäder på det nya bostadsområdet Tomtebo gård 
på Tomtebo! 
 
I östra delen av Umeå tätort ligger stadsdelen Tomtebo. Stadsdelen ligger vid den populära badsjön 
Nydalasjöns södra strand och har en svårslagen närhet till skog och natur, men är ändå inom 
cykelavstånd från stadens centrala delar och de stora arbetsplatserna Norrlands universitetssjukhus 
och Umeå universitet.  
På Tomtebo finns bl.a. skola (klass F-6), förskolor, restauranger och en del mindre butiker/industrier. 
Stadsdelen har vuxit fram sedan 90-talet och idag bor där ca 6 800 människor, och det planeras för 
många fler med stora kommande projekt som Tomtebo gård, Tomtebo strand och Carlslund 
(förlängningen av Malmvägen mot Tomtebovägen med ny skola, idrottsanläggning och på sikt 
bostäder). 
 
Detaljplanen för Tomtebo gård vann laga kraft under hösten 2019. Detaljplanen är framtagen genom 
ett arbetssätt för visionsstyrd stadsutveckling i samverkan mellan Umeå kommun, områdets 
markägare – Umeå kommun och Bonava Sverige AB – samt arkitekten Strategisk Arkitektur. 
Arbetssättet syftade till att kommunen, markägare, boende i närheten och övriga intressenter skulle 
få en gemensam bild över hur området ska utvecklas. Se Tomtebo gårds placering inom Umeå stad 
och inom stadsdelen Tomtebo i figur 1 respektive figur 2 på nästa sida. 
 
Resultatet av arbetet utmynnade i ett gestaltningsprogram och en visionsmanual för Tomtebo gård, 
utöver själva detaljplanehandlingarna.  
Gestaltningsprogrammet är tänkt som ett stöd vid utformning av både allmän plats och 
kvartersmark. 
 
Byggnation inom området kräver samverkan mellan aktörer, t.ex. för gemensamma 
parkeringslösningar. 
 
Mer information om arbetet med detaljplanen finner ni via följande länk: 
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/storreprojekt/tomtebogar
d.4.1b4d24fb1752122eb841bdf.html 
 
På följande länk finns Umeå kommun, Mark och exploaterings projektsida, där det finns länkar till 
detaljplan, gestaltningsprogram m.m.: 
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/markexploatering/markforflerbostadshus/pagaendeprojekt/to
mtebogard.4.6749c6431748f66265b1e31.html 
 
Umeå kommun vill härmed erbjuda er att anmäla intresse för markanvisning av flerbostadshus och 
stadsradhus på Tomtebo gård. 



  
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Umeå tätort som visar ungefär vart Tomtebo gård ligger. 
 

 
Figur 2. Karta som visar Tomtebo gårds placering inom stadsdelen Tomtebo.  
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Figur 3. Kartskiss som visar området som är aktuellt för markanvisning. Område A och B ska bebyggas med 
bostäder och kvarterens parkeringsbehov ska lösas inom område markerat med Parkering.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Område A (kv. Kryddgården), se figur 3. 
Bostäder – flerbostadshus och stadsradhus 

 Bostäder inom kvarteret ska upplåtas antingen med bostadsrätt, eller med en blandning av 
bostads- och hyresrätt. 

 Förslaget får inte avvika från gällande detaljplan, se bilaga. 
 Föreslagen bebyggelse ska utformas med hög ambition gällande gestaltning, och med 

inspiration från Gestaltningsprogrammet för Tomtebo gård, se bilaga. 



  
 

Gestaltningsprogrammet ska ses som ett stöd vid utformning, det behöver inte följas lika 
strikt som detaljplanen men vägs in i bedömningen.   

 Innergården ska planeras som en helhet och kunna nyttjas av hela kvarteret. 
 Umeå kommun ser positivt på att radhusen utformas och placeras på ett vis som ger ett 

stadsmässigt intryck från gatan sett. 
 Umeå kommun ser positivt på att en variation inom kvarteret, t.ex. avseende utformning, 

funktioner och upplåtelseformer. 
 Umeå kommun ser positivt på idéer och lösningar som leder till ett hållbart byggande och 

förvaltande, ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt.  
 Förslag kan inlämnas av en aktör, eller av flera aktörer gemensamt.  
 Umeå kommun förbehåller sig rätten att dela kvarteret mellan två skilda förslag, om det 

bedöms leda till det bästa helhetsresultatet. Detta förutsätter att aktörerna samverkar i 
gemensamma frågor. 

Område B (kv. Fruktträdet), se figur 3. 
Bostäder – flerbostadshus 

 Bostäderna inom kvarteret ska upplåtas med hyresrätt. 
 Förslaget får inte avvika från gällande detaljplan, se bilaga. 
 Föreslagen bebyggelse ska utformas med hög ambition gällande gestaltning, och med 

inspiration från Gestaltningsprogrammet för Tomtebo gård, se bilaga. 
Gestaltningsprogrammet ska ses som ett stöd vid utformning, det behöver inte följas lika 
strikt som detaljplanen men vägs in i bedömningen.   

 Umeå kommun ser positivt på idéer och lösningar som leder till ett hållbart byggande och 
förvaltande, ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt. 

Parkering (kv. Nyttoväxten), se figur 3. 
Parkering 

 Område A och B ska lösa sitt parkeringsbehov genom att ett gemensamt parkeringshus 
byggs. Samverkan mellan område A och B kommer att krävas för att lösa detta. 

 Erfordligt antal korrekt utförda parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga, 
se Umeå kommun parkeringsnorm (se bilaga). Dessa parkeringsplatser måste anläggas inom 
område A respektive B för att uppfylla kraven i BBR. 

 Inom parkeringshuset ska 4 st parkeringsplatser erbjudas Umeå kommun mot en 
marknadsmässig ersättning.  

 Aktörerna som tilldelats markanvisning för område A och B ska ta fram en gemensam, robust 
lösning för hur parkeringshuset ska anläggas och förvaltas. Denna lösning ska presenteras för 
Umeå kommun, Mark och exploatering innan försäljning av områdena sker. 

Markpris och övriga villkor 
 Pris för bostad upplåten med bostadsrätt kommer vara 2000 kr/kvm ljus BTA, se bilaga för 

gällande definition av ljus BTA. 
 Pris för bostad upplåten med hyresrätt kommer vara 1700 kr/kvm ljus BTA, se bilaga för 

gällande definition av ljus BTA. 
 Parkeringsområde kommer överlåtas utan ersättning eftersom området är ett nödvändigt 

komplement till område A och B. 



  
 

 Ingen avgift tas för markanvisningen. Överlåtelse av fastigheter sker först när samtliga 
nödvändiga myndighetslov vunnit laga kraft och byggarbeten kan påbörjas. Bygglovet ska i 
stort stämma överens med i intresseanmälan inlämnat förslag. 

 Det totala markpriset kommer grundas på byggnadsvolymen i aktuellt bygglov inför 
försäljning, under förutsättning att detaljplanens byggrätt bedöms nyttjas effektivt. Markpriset 
ska spegla byggrättens marknadsvärde i enlighet med kommunallagen. 

 Samtliga kommande exploateringskostnader, inkl. t.ex. anslutningsavgifter enligt gällande taxa, 
lantmäteriförrättningskostnader, ev. undersökningar/utredningar som underlag till bygglov 
och nödvändiga myndighetslov, ska bekostas av exploatören. 

 Utbyggnad av infrastruktur inom Tomtebo gård är påbörjad och den första etappen förväntas 
vara klar under hösten 2021. Innan byggnadsarbeten inom kvarter aktuella för markanvisning 
kan påbörjas måste ytterligare infrastruktur byggas ut, vilket förbereds och planeras nu. 
Umeå kommun bedömer med hänsyn till det att en möjlig byggstart inom aktuella 
bostadskvarter är först omkring våren 2022. 

 Umeå kommun avseer att i första hand markanvisa område A och B till olika aktörer. 
 

INLÄMNINGSKRAV 
 
Intresseanmälan ska innehålla följande: 

1. Företagsinformation 
 Ert företags namn, organisationsnummer samt kontaktperson och kontaktinformation 

för projektet. 
 En företagspresentation, inklusive vilken erfarenhet ni har av att genomföra liknande 

projekt samt ett relevant referensprojekt. 
2. Projektidé 

 En beskrivning av vad ni avser att bygga inom området och en tydlig redogörelse hur 
ni tänkt lösa friytekravet, avfallshantering och parkeringsbehovet (för personer med 
nedsatt rörelseförmåga). Förslaget ska följa de krav som ställs under Förutsättningar i 
detta utskick och gällande lagar och byggregler.  

 Skiss/illustration över ert förslag. Det ska gå att i stora drag utläsa om förslaget är 
förenligt med detaljplanen och hur det förhåller sig till gestaltningsprogrammet. 
Underlaget ska ge en tydlig bild ska av den tänkta bebyggelsen, t.ex. genom skisser, 
situationsplan, referensbilder osv.  

 Redovisning av förslagets ungefärliga totala volym angivet i antal bostäder och 
ungefärlig kvm bruttoarea. 

 Ett förslag på hur ni avser lösa anläggande och förvaltning av parkeringshus. I det här 
skedet räcker en enklare beskrivning i ord, ingen detaljerad redogörelse. Innan Umeå 
kommun säljer marken ska de aktörer som erhållit markanvisning presentera en 
gemensam parkeringslösning, se ”Parkering” under Förutsättningar. 

 En grov tidplan över hur ni tänker genomföra projektet (utgå från att 
markanvisningsavtal undertecknas i mars 2021 och att marken är tillgänglig för 
byggstart april 2022). 
 

Läs noggrant igenom inlämningskraven och följ dem. 



  
 

UTVÄRDERING 
 
Först görs en kontroll av att inlämningskraven efterföljts, saknas något kan förslaget diskvalificeras.  
Utvärderingen 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 Förutsättningar och hur väl det passar in i omgivningen. 
Kapacitet att kunna genomföra projektet, eventuella tidigare erfarenheter av företaget och 
referensprojekt vägs också in i utvärderingen.  

 
Umeå kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.  
 
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 
 

  Markanvisningsförfrågan skickas ut till de som anmält intresse av att bygga i Umeå 
kommun (detta utskick).  

 Inlämning av intresseanmälan (se inlämningskrav och utvärderingskriterier nedan), 
senast 2021-02-14. 

  Granskning och utvärdering av inkomna förslag utifrån givna kriterier. 
 Förslag på vilken/vilka byggaktörer som ska få markanvisning föreslås till 

kommunstyrelsens planeringsutskott vilka beslutar om tilldelning. 
  Markanvisningsavtal tecknas – objektet reserveras för byggaktörens räkning i 

väntan på avtalets fullbordan. 
  Bygglov- och produktionsförberedelser. 
  Markanvisningsavtalets villkor uppfyllda, inkl. gemensam parkeringslösning. 

 Fullföljande med markförsäljning. 
  Produktion kan starta. 

 

INLÄMNING AV INTRESSEANMÄLAN 
 
Vi vill ha er skriftliga intresseanmälan senast 14 februari 2021, oavsett om ni tidigare meddelat 
oss intresse av området.  
 
Anmälan ska märkas med ”Tomtebo gård intresseanmälan” och skickas till 
carl.rasmunds@umea.se alternativt med brev till:  
 
Umeå kommun 
Mark och exploatering 
901 84 Umeå 
 

 



  
 

BILAGOR 

Bilagor återfinns på Umeå kommun, Mark och exploaterings webbsida för projektet Tomtebo gård. 

 Detaljplan, plankarta (pdf) 
 Detaljplan, planbeskrivning (pdf) 
 Illustrationskarta (pdf) 
 Gestaltningsprogram för Tomtebo gård (pdf) 
 Umeå kommuns parkeringsnorm (pdf) 
 Kartor över preliminära kvartersgränser (dwg) 
 Aktuell definition av ljus BTA (pdf) 


