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Inbjudan till 

Markanvisning 

Välkommen att lämna förslag på byggnation av äganderätter i Gröna Sörby 

Gröna Sörby - Grenen 1 -  3018 kvm. 

Förslag 

lämnas in  

senast den  

3 maj 2021 



 

Området 
Grö na Sö rby a r en nytt ömra de söm ansluter till Skögsgla ntan  i nörr det a r drygt 2 km till 

Kumla centrum, öch cirka 20 minuter till Ö rebrö. Ömra det dömineras av sma hus öch la ngs 

huvudgatan planeras det fö r flerböstadshus i förm av ba de radhus/kedjehus öch flerva -

ningshus.  I na römra det finns livsmedelsaffa r, fö rsköla öch sköla F-9. 

 

Tomten 

Fastigheten Grenen 1 a r  3.018 

kvm. Tömten inga r i kömmunens 

detaljplan fö r Grö na Sö rby Etapp 

1 söm vann laga kraft 2019.  

 

Detaljplanen mö jliggö r fö r denna 

tömt en fö rta tning av bösta der 

söm fa r bebyggas med radhus/

kedjehus  i 2-3 plan med en max-

hö jd pa  12 meter öch entre  möt 

huvudgatan. 

Urklipp från en illustration i detaljplanen 

Urklipp från detaljplanskartan 

 

Kommunens tanke 
Grö na Sö rby ska vara en levande stadsdel 

da r rekreatiön öch friluftsliv a r en del av 

vardagen. Bebyggelsen ska vara varierad 

med ölika hustyper öch böendeförmer. 

La ngs huvudgatan ska bebyggelsen vara 

stadsma ssig i ö vrigt efterstra vas ett grö nt 

Grö na Sö rby. 

 

Ha r ges en mö jlighet fö r explöatö rer att 

la mna fö rslag pa  hur en tömt med  

radhus/kedjehus i 2-3 va ningar ska  

utförmas la ngs huvudstra ket.  

 

Söm uppla telseförm av bösta derna ö ns-

kas a gandera tter.  



Villkor  för exploatören 

Exploatören ska vid inlämnandet ha: 

 accepterat villkören öch prissa ttningen av fastigheten. 

 en örganisatiön med ekönömisk mö jlighet att genömfö ra det egna fö rslaget.  

 gödka nt att en kreditupplysning gö rs pa  fö retaget/köncernen. 

Handlingar från kommunen: 

• Prelimina r pröjekteringskarta (dwg ) 

• Detaljplan 

• Renha llningsördning  

• Geöteknisk undersö kning fö r na römra det 

• Riktlinjer fö r dagvattenhantering 

• Taxa fö r Vatten ö Avlöpp 

Villkor för byggnationen 

 Fö rslaget fa r inte kra va na gra ytterligare investeringar fö r Kumla Kömmun. 

 Byggnatiönen ska fö lja ga llande detaljplan öch andra riktlinjer fö r Kumla Kömmun. 

 Dagvattnet ska fö rdrö jas pa  den egna tömten. 

 Parkeringsplatser ska inrymmas pa  den egna fastigheten. 

 VA-anslutning kömmer att finnas tillga nglig fra n lökalgatan ö ster öm fastigheten. 



Markpris  
Markpriset fö r tömten a r 2.500.000:- 
Inga detaljplansköstnader debiteras explöatö ren enligt denna detaljplan. 
Tillkömmande köstnader söm betalas av explöatö ren a r avstyckning, VA-anslutning,  
nybyggnadskarta, bygglöv, elanslutning etc.  

 

Förslagets innehåll 

Att la mna in fö rslag a r köstnadsfritt men explöatö ren sta r fö r samtliga köstnader söm 
uppsta r vid framtagandet av fö rslaget, det finns ingen garanti fö r att fö rslagsla mnare till-
delas markanvisning. 
 
Fö rslaget ska la mnas digitalt i PDF-förmat öch ska inneha lla: 
• En skiss söm illustrerar hur tömten ska dispöneras med bösta der, grö nytör  

öch parkering.  
• Beskrivning öch tanke med byggnatiönens utförmning öch gestaltning. Beskriv det fina 

öch fö rdelarna med fö rslaget, vad byggnatiönen tillfö r ömra det öch vilken ma lgrupp 
den riktas till. 

• Ekönömiska fö rutsa ttningar öch införmatiön öm explöatö ren söm ska bygga öch söm 
sta r baköm pröjektet.  

Urval 

Vid urvalet kömmer  

kömmunen bland annat 

att beakta gestaltning, 

dispösitiön av tömten 

öch vad byggnatiönen 

kan tillfö ra ömra det.  

 

Fö rslaget ska uppfylla 

angivna villkör öch  

kömplettera befintlig  

bebyggelse.  

 

Efter ett fö rsta urval ges 

na gra explöatö rer  

mö jlighet att fö rdjupa sin 

presentatiön öch disku-

tera kring sina ide er med 

byggnatiönen.  

Urklipp från planprogram Gröna Sörby 



1. Reservationsavtal   
Kömmunen tecknar ett reservatiönsavtal pa  3 ma nader med den explöatö r söm la mnat det 

av kömmunen utvalda fö rslaget. Tecknandet av reservatiönsavtalet a r köstnadsfritt. Fö r-

slaget kan vidareutvecklas under reservatiönstiden i en köntinuerlig dialög med kömmu-

nen. Explöatö ren fö rva ntas under reservatiönstiden presentera ett fa rdigt fö rslag pa  hur 

öch vad denne ta nker bygga, fö r att sedan kunna ga  vidare in i ett markanvisningsavtal. 
 

3. Köpekontrakt 

Fö r att teckna kö peköntrakt ma ste 

explöatö ren inöm markanvisnings-

tiden: 

• Fö rst sö ka bygglöv öch fa  start-

besked fö r pröjektet i ö verens-

sta mmelse med fö rslaget i mar-

kanvisnings-avtalet. 

• Sedan pa bö rja byggnatiönen pa  

tömten. 

 

Tecknas inte kö peköntrakt med  

explöatö ren inöm den avtalade  

markanvisningstiden betalas inte  

markanvisningsavgiften tillbaka 

utan tillfaller kömmunen. Det sta r 

da  kömmunen fritt att pa  berö rd 

tömt teckna markanvisningsavtal 

med ny intressent. 

 

2. Markanvisningsavtal   

Na r kömmunen öch explöatö ren a r 

ö verens öm en la mplig utförmning 

av bebyggelsen tecknas ett mar-

kanvisningsavtal med explöatö ren. 

Markanvisningen lö per 12 ma na-

der fra n avtalets tecknande.  

 

Markanvisningsavtalet inneba r att 

kömmunen ger ensamra tt till ex-

plöatö ren att fö rhandla öm fö rut-

sa ttningarna fö r tömtens utveckl-

ing. Vid tecknande av markanvis-

ningsavtal betalar explöatö ren 

10% av det slutliga fö rsa ljningspri-

set per a r. Avgiften ra knas sedan av 

möt slutlikviden, öm kö peköntrakt 

skrivs inöm markanvisningstiden. 

Uppfylls de uppsta llda kraven inöm 

markanvisningstiden ö verga r mar-

kanvisningen i tecknandet  

av ett kö peköntrakt.  

Kumlasjön 

Stadparken 



Kumla kömmun kömmer inte att 

gö ra na gra fö rhandsbedö mning-

ar av fö rslagen. 
 

Det a r fritt att a ka till ömra det 

fö r att titta pa  tömten. 
 

Alla handlingar finns pa : 

https://www.kumla.se/

naringsliv-och-arbete/mark/

tomt-for-flerbostadshus.html 

 

Välkommen med ert förslag  

senast den 3 maj 2021 ! 

019-58 80 00 

servicecen-

Maila din fra gör till: 

ulrika.jemt@kumla.se 

Illustration  över Gröna Sörby etapp 1 

Vattentornet 
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