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Välkommen till Österlen och kv. Joneberg  
i Simrishamn!

Vi bjuder in till markanvisningstävling för Joneberg 3.

Kvarteret Joneberg finns centralt beläget i Simrishamn ett stenkast från havet, nära för
skola, skola och kollektivtrafik, i den nordvästra delen av Österlens huvudstad med utsikt 
över Tommarpsdalen. Området har stegvis omvandlats de senaste åren och nu är det 
dags för den sista delen med attraktiv, småskalig bebyggelse.

En plats man stannar på
Genom våra regelbundna mätningar vet vi att de som flyttar till vår kommun gör det som 
ett aktivt, medvetet val, det innebär också att man väljer att flytta till oss för att stanna – 
och stanna länge. Vår ständigt växande besöksnäring och Österlens starka varumärken är 
bra skyltfönster för dem som letar efter ett nytt hem i ett modernt kulturlandskap.

”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.”
Det är vår kommuns vision, en vision som vi bor, lever och verkar här på Österlen, som 
vi tillsammans arbetat fram. Med den som grund arbetar vi målmedvetet med att skapa 
förutsättningar för att utveckla vår kommun ytterligare, i stort och smått, med sådant 
som har betydelse. Bredbandsutbyggnaden har varit snabb och de flesta har möjlighet 
att koppla upp sig. Kulturgaranti i skolan var vi först med, liksom en naturgaranti. 
Campus Österlen gör att man kan fortbilda sig på högskolenivå här i sydöst, en av landets 
tidigaste satsningar på välfärdsteknik för att göra vardagen bättre för våra äldre – listan 
kan göras lång med en rad satsningar som stärker oss inför framtiden.

Andra sätter betyg på oss
Och det gör skillnad. 2014 blev vi årets nyföretagarkommun och 2019 var vi nominerade 
igen. Vi tilldelades Guldtrappan 2015 för vår satsning på digitala lösningar i skolan, vår 
kulturskola fick Kulturpaletten 2017 som årets kulturskolekommun, vårt miljöarbete i 
Östersjön vann The Baltic Sea Clean Maritime Award och vårt gränsöverskridande arbete 
på vårt ungdomens hus tog oss bland annat till Bali när FN prisade det. Tullhusstranden i 
Simrishamn fick 2016 Sienapriset och 2017 tilldelades det Skånes Arkitekturpris.

Välkommen att delta i vår markanvisningstävling!

Carl-Göran Svensson     Marie Leandersson 
Ordförande (C), samhällsbyggnadsnämnden  Samhällsbyggnadschef

Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg, Simrishamn
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Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet 
att lämna in projektidéer för markområdet. Simrishamns 
kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån 
de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedöm
ningsgrunderna. Kommunen välkomnar byggemenskaper 
att vara med i tävlingen. Målet är en god gestaltning som 
tillför något till platsen. Enligt Simrishamns kommuns rikt
linjer för markanvisning ska kommunens mark säljas till 
marknadsvärde. Joneberg 3 är värderad till 1 400 000 kr. 
Kommunen avser att anvisa marken och teckna genom
förandeavtal, som syftar till att överlåta fastigheten med 
äganderätt till vinnaren.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Simrishamns kommun 
enligt anvisningarna i denna inbjudan. Tävlingsbidrag ska 
vara Simrishamns kommun tillhanda senast 3 augusti 2020.

Inbjudan till markanvisnings-
tävling för bostadsbebyggelse i 
kvarteret Joneberg 

Målet är en 
god gestaltning 
som tillför något 

till platsen.”

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom 
del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastig heten Joneberg 3, inne i Simrishamns tätort.

Denna inbjudan samt de handlingar som det hänvisas till i denna tävlingsinbjudan 
återfinns på Simrishamns kommuns hemsida: 
www.simrishamn.se/boochbygga/marktomterexploateringocharrenden/markanvisningar
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Simrishamn i korthet

Simrishamns kommun på Österlen är beläget i Skånes 
sydöstra del. I kommunen är ca 19 000 personer folk
bokförda varav 6 000 bor i centralorten Simrishamn, 
som också är den största orten och har anor så långt 
tillbaka som vikingatid. Närheten till havet ger ett 
milt klimat. Kontrasterna i landskapet med den långa 
kustremsan och flera hamnar, mjuka kullar, odlings
landskapet och även lite skog, är bidragande till att 

kommunen är ett attraktivt resmål för såväl svenska 
som utländska turister. Målsättningen är, att fler ska 
upptäcka den höga livskvalitet Simrishamns kommun 
erbjuder hela året och flytta hit.
 Från Simrishamns tätort går det att ta sig med tåg, 
via bland annat Ystad, till Malmö centrum på 1,5 
timme. Lika snabbt går det att ta sig med SkåneEx
pressens bekväma bussar till Lund eller Kristianstad.

Karta över Simrishamn. Kvarteret Joneberg är markerat med röd färg.
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Insprängt bland villakvarteren har den gamla skol
tomten omvandlats till ett bostadsområde med ett 
nytt tillhörande stadsrum. Sporthallen finns kvar 
och strax intill finns både förskola och skola vilket 
ger liv och rörelse till området. Joneberg har, sedan 
detaljplanen vunnit laga kraft, vuxit fram i etapper 
och nu är det dags för den sista delen att anta sin 
nya form. Ett åttavåningshus för trygghetsboende, ett 
trevåningshus för äldreboende samt ett trevånings
hus med hyreslägenheter uppfördes 2015 och under 
2016 genomfördes en markanvisningstävling för 
radhus som just nu uppförs. Torget har rustats upp 
och nyinvigdes 2017. 
 Aktuellt tomtområde, fastigheten Joneberg 3, är 
detaljplanelagt för ca 9 radhus i sydvästläge med fin 

Kvarteret Joneberg

utsikt mot Tommarpsdalen. Enligt gällande planbe
stämmelser ska området inrymma småskalig bebyg
gelse i form av villor eller radhus. Bebyggelsen ska 
hållas relativt låg och förhålla sig till både den nya 
bebyggelsen och den äldre villastaden material och 
utformningsmässigt. Området ligger inom verksam
hetsområde för kommunalt vatten och avlopp och 
ledningar för el, tele, fjärrvärme och kabeltv finns 
också i nära anslutning.
 Från Joneberg är det endast 700 meter till havet 
och drygt 1 km till centrum och järnvägsstationen. 
Några meter bort finns närmsta busshållplats för 
Simrishamns stadsbuss ”Snurringen”.
 Kvarteret Joneberg inramas av Backgatan, Krabbe
gatan och Magistergatan. 

Kvarteret Joneberg. Fastigheten Joneberg 3 är markerade med blå begränsningslinje.
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Gestaltning

Hela kvarteret berörs av Länsstyrelsens ”Värdefulla 
kulturmiljöer” och den östra halvan, till vilken det 
aktuella området hör, berörs även av Länsstyrelsens 
”Kulturmiljöstråk”. Inom det aktuella området är 
det tänkt, att bebyggelsen ska hållas relativt låg för 
att ge en känsla av ”gata i stad”. Gränsen mot omgi
vande, befintlig 1 1/2plans bostadsbebyggelse ska 
vara tydlig utan att den nya bebyggelsen upplevs som 
påträngande. Detaljplanen föreskriver följande

• högst 2/5 av markytan får bebyggas

• högsta byggnadshöjd är 4 meter för huvudbyggnad 
och 3 m för sidobyggnad

• högsta nockhöjd är 7 m för huvudbyggnad och  
5 m för sidobyggnad

• entréer ska placeras mot gata

• huvudbyggnads gatufasad ska placeras högst  
5 m från fastighetsgräns mot gata

Upplåtelseform
Det står intressenten fritt att välja vilken upplåtelse
form den nya bostadsbebyggelsen ska ha: hyresrätt, 
bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt.

Parkering
Parkering för bil och cykeluppställning ska lösas 
inom det anvisade området. Simrishamns kommuns 
parkeringsnorm ska följas.

Markpris

Enligt Simrishamns kommuns riktlinjer för mark
anvisning ska kommunens mark säljas till marknads
värde. Joneberg 3 är värderad till 1 400 000 SEK.

Utformning av bebyggelsen

6
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Intressenter som deltar i tävlingen får inte vara i 
konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvalt
ning eller vara föremål för ackord eller tillsvidare 
ha inställt sina betalningar eller vara underkastad 
näringsförbud. Intressenter får inte heller vara 
föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
ackord eller liknande förfarande, vara dömd för brott 
avseende yrkesutövningen, ha gjort sig skyldig till 
allvarligt fel i yrkesutövningen, ha brister i sina 

Kuvert 1 märkes med ett av intressenten påhittat 
alias samt ”Markanvisningstävling Joneberg kuvert 1” 
och ska innehålla

• Byggemenskap? Ja/Nej

• Beskrivning av vad projektet bidrar till

• Beskrivning av projektidé, ritningar och skisser 
som illustrerar den föreslagna bebyggelsen  
(t.ex. situationsplan, planritning, fasader,  
materialval, färgsättning m.m.)

• Parkeringslösning för bil och cykeluppställning

• Beskrivning av antal lägenheter och lägenhets 
fördelning, uppgift om upplåtelseform,  
exploateringsgrad samt översiktlig tidplan

ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 
skatt. Kommunen förbehåller sig rätten, att vid 
behov, själv inhämta kompletterande, erforderliga 
uppgifter för att göra rätt bedömning. Om intressen
ten bedöms sakna ekonomiska förutsättningar att 
genomföra projektet, förbehåller sig kommunen att 
förkasta bidraget utan skyldighet att utge ersättning.
 Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun  
tillhanda senast 3 augusti 2020.

Kuvert 2 märkes med ett av intressenten påhittat 
alias samt ”Markanvisningstävling Joneberg kuvert 2” 
och ska innehålla

• Intressentens kontaktuppgifter och  
organisationsnummer

• Intressentens ekonomiska status, affärsidé  
och projektkalkyl

Det underlättar om samtliga skisser och  
illustrationer presenteras i maximalt A3format.

Bidragen kommer att bedömas anonymt. Varje intressent ska därför lämna in sitt bidrag  
i två separata kuvert enligt följande:

Inlämnande av tävlingsbidrag
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Bedömningsgrund

Kuvert 1 kommer att öppnas och bedömas innan 
kuvert 2 öppnas.

Utvärderingen sker utifrån de krav och önskemål 
som framgår av detta tävlingsprogram. I kuvert 1 
tittar man särskilt på:

A. Byggemenskap: Ja/Nej

B. Bebyggelsens utformning och samordning med 
närliggande bebyggelse

C. Intressentens projektidé som helhet: bidrag till 
platsen, inriktning, nytänkande, genomförbarhe
ten

D. Parkeringslösning för bil och cykeluppställning

Varje kriterium bedöms utifrån en skala på 1–5 enligt 
nedan (med undantag för kriterium A):

• Betyget 1: Mycket dåligt, förslaget är behäftat med 
ett flertal oacceptabla brister

• Betyget 2: Dåligt, förslaget är inte tillräckligt bra i 
förhållande till ambitionen med området

• Betyget 3: Godkänt, förslaget är acceptabelt och 
enligt våra förväntningar

• Betyget 4: Bra, förslaget tillför ett visst mervärde  
för området

• Betyget 5: Mycket bra, förslaget håller högsta 
möjliga kvalitet och tillför ett stort mervärde för 
området.

Om tävlingsdeltagaren är en byggemenskap, och 
anger det, bedöms kriterium A ha uppfyllt kraven för 
betyg 5. Om tävlingsdeltagaren inte är en byggemen
skap ger kriterium A i stället betyget 1.

Tävlingskriterierna (kuvert 1) kommer att viktas så att 
60 % av bedömningen avser om tävlingsbidraget är en 
byggemenskap, bedömningskriterium A, och 40 % av 
bedömningen avser bedömningskriterierna B–D.

Simrishamns kommun förbehåller sig rätten att fritt 
pröva inkomna tävlingsbidrag och fri rätt att förkasta 
samtliga tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet.

Bedömningsgrupp
Granskning och bedömning av inkomna förslag  
kommer att ske av:
samhällsbyggnadsnämndens presidium

• CarlGöran Svensson

• Kristina Åhberg

• Lars Johansson

samt tjänstepersoner på Samhällsbyggnads 
förvaltningen

• Henrik Olsson, enhetschef för Bygglov och MBK

• Fia Pellas, ansvarig för aktualitetsprövningen 
av Simrishamns kommuns bostadsförsörjnings
program

• Anna Bartels, landskapsarkitekt

• Anna Eliasson, enhetschef för Plan och  
exploatering

Om det finns frågor, kan kommunen komma att  
kalla i tävlingen deltagande intressenter till möte 
innan slutgiltig vinnare koras.

Exempel:

A Viktning 60 %

Intressent 1 5 3

Intressent 2 1 0,6

Intressent 3 1 0,6

B C D Betyg Viktning 40 % Betyg totalt

Intressent 1 3 4 3 3,3 1,3 4,3

Intressent 2 5 5 5 5,0 2 2,6

Intressent 3 4 4 3 3,7 1,5 2,1



Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg, Simrishamn

9 

Genomförande

Simrishamns kommun avser att teckna ett genom
förandeavtal med den intressent som går vinnande 
ur tävlingen och med tävlingsbidraget, gällande 
detaljplan och detta tävlingsprogram som utgångs
punkt. Huvudsakligt avtalsinnehåll:

• Kommunen överlåter fastigheten Joneberg 3  
när intressenten erhållit bygglov i enlighet med 
tävlingsbidraget och startbesked är beviljat.

• Bygglov måste sökas inom 12 månader från det att 
genomförandeavtalet ingåtts och ska följa inlämnat 
tävlingsbidrag, annars är avtalet i alla delar förfal
let. Om avtalet förfaller äger intressenten inte rätt 
till ersättning för nerlagda kostnader.

• I köpeskillingen ingår plankostnadsersättning  
och kostnader för kommunal infrastruktur  
exklusive VA.

• Kommunen ansvarar för att förbindelsepunkt för 
VA ska finnas.

• Intressenten ansöker i god tid om anslutning till 
kommunalt VA och betalar ersättning därför i 
enlighet med vid tillfället gällande kommunal 
VAtaxa.

• Intressenten garanterar att byggnationen färdig
ställs inom 5 år från det att bygglov vunnit laga 
kraft, annars utgår vite om 500 000 kr.

• Intressenten bekostar alla med projektet förenade 
avgifter och taxor för till exempel fastighetsbild
ning, bygglov, eventuell förnyelse av nybyggnads
karta och anslutningar.

• Avtalet gäller endast under förutsättning att  
Simrishamns kommuns Samhällsbyggnadsnämnd 
godkänner det.

• Avtalet får inte överlåtas till annan utan kommunens 
godkännande.

Underlag/bilagor

Detta tävlingsprogram samt nedan uppräknade 
bilagor utgör underlag för markanvisningstävlingen. 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens  
hemsida: www.simrishamn.se/bygga_bo 

• Detaljplan 20120717, Joneberg 1 i Simrishamn

• Simrishamns kommuns parkeringsnorm

• Länsstyrelsens ”Värdefulla kulturmiljöer” och  
”Kulturmiljöstråk”

• Simrishamns kommuns riktlinjer för markanvisning

• Boverkets broschyr ”Byggemenskaper i  
bostadsförsörjningen”

• http://byggemenskap.se/

Nybyggnadskarta för Joneberg 3 kan erhållas vid 
förfrågan till kontakt@simrishamn.se 

Översiktlig tidplan

20200331 Startdatum för 
 markanvisningstävlingen
20200803 Sista dag för inlämning av 
 tävlingsbidrag
2020 augusti Utvärdering sker
2020 september Politiskt beslut om markanvisning  
 beräknas kunna fattas
2021 våren Bygglov och byggstart

http://www.simrishamn.se/bygga_bo
mailto:kontakt@simrishamn.se


Kontaktuppgifter

Frågor under anbudstidens gång skickas via e-post till 
kontakt@simrishamn.se eller genom kontakt till någon 
av nedanstående personer:

Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör  
(semester v. 26–29)
malin.alm@simrishamn.se
0414-81 92 25

Anna Eliasson, enhetschef Plan och exploatering 
anna.eliasson@simrishamn.se
0414-81 92 74

Samtliga, under anbudstiden inkomna frågor och svar, 
kommer att publiceras anonymt och löpande på 
kommunens hemsida www.simrishamn.se/bo-och-bygga/
mark-tomter-exploatering-och-arrenden/markanvisningar
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