
MARKANVISNINGSTÄVLING

- bostäder i kvarteret Joneberg,  Simrishamn



INBJUDAN

Vill ni vara med om att utveckla en av Sveriges vackraste kommuner, 
på Österlen?

 
Simrishamns kommun bjuder härmed in en till en markanvisningstävling för

uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg,
 fastigheterna Joneberg 8-9, i Simrishamns tätort.

 
Syftet med tävlingen är att få fram attraktiva och hållbara projektidéer, med

hög arkitektonisk gestaltning, för de aktuella, 
redan planlagda bostadstomterna.

 
Välkommen att lämna in ett tävlingsbidrag som visar hur platsen och
bostadshusen kan utformas enligt i anvisningarna uppräknade, och

beskrivna, bedömningsgrunder. Målet är att skapa ett attraktivt område som
ger ett mervärde till platsen. Enligt Simrishamns kommuns riktlinjer för

markanvisning ska kommunens mark säljas till marknadsvärde, vilket innebär
att priset för Joneberg 8 och 9 är 1 300 000 kr tillsammans.

 Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal, 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 7 april 2022.

 
Denna inbjudan samt de handlingar som det hänvisas till i denna

tävlingsinbjudan återfinns på Simrishamns kommuns hemsida:
Markanvisningar | Simrishamns kommun

 
Välkomna att lämna in ett tävlingsförslag!
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https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/mark-tomter-exploatering-och-arrenden/markanvisningar
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SIMRISHAMN I KORTHET

Simrishamns kommun, som ligger i hjärtat av
Österlen, känt för sitt rika natur- och kulturliv. 
Fler och fler besöker vårt vackra landskap och
många vill flytta hit. Nu bjuder vi in till en
markanvisningstävling för att skapa fler
attraktiva bostäder med hög arkitektonisk och
hållbar utformning samt gestaltning.
    Simrishamns kommun på Österlen är beläget
i Skånes sydöstra del. I kommunen är cirka 
19 500 personer folkbokförda varav cirka 6000
personer 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 
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med den långa kustremsan och flera hamnar,
mjuka kullar, frukt- och odlingslandskapet,
skog och slätter, är bidragande till att
kommunen är ett attraktivt besöksmål för såväl
svenska som utländska turister. Vår målsättning
är att fler ska upptäcka den höga livskvalitet
Simrishamns kommun kan erbjuda året runt
och flytta hit.
    Från Simrishamns tätort går det att ta sig
med tåg, via Ystad till Malmö centrum på 1,5
timme. Lika snabbt går det att ta sig med
Skåneexpressens bussar till Lund eller
Kristianstad.
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Karta över Simrishamn. Kvarteret Joneberg är inringat i rött.
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BESKRIVNING AV KVARTERET
JONEBERG

Insprängt bland villakvarteren har den gamla
skoltomten omvandlats till ett bostadsområde
med ett nytt tillhörande stadsrum och mycket
variationsrik bebyggelse. 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
trevåningshus med hyreslägenheter uppfördes
2015. 
    Under 2016 och 2020 genomfördes två
markanvisningstävlingar som resulterat i
radhus i kvarterets sydvästra del samt ett
område med marklägenheter i varierande
hustyper som inom kort kommer att uppföras.
Torget har rustats upp och nyinvigdes 2017.

Konstverk på torget, kvarteret Joneberg.
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Fastigheterna Joneberg 8 och 9, som är tänkta
att anvisas vinnaren av denna tävling, ska, enligt
gällande detaljplan från år 2012, inrymma
småskalig bebyggelse i form av villor eller
radhus. 
    Området ligger inom verksamhetsområde för
kommunalt vatten med avlopp och ledningar
för el, tele, fjärrvärme och kabeltv finns i nära
anslutning. Hela fastigheten är detaljplanelagt
för cirka 9 radhus. Bebyggelsen ska förhålla sig
till både den nya bebyggelsen och den äldre 

villastaden i val av material, färg, utformning
och skala. 
    Från Joneberg är det bara 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, Krabbegatan och
Magistergatan. 

 

Fotot ovan visar
fastigheterna Joneberg 
8 och 9.

På kartbilden till vänster
är fastigheterna Joneberg
8 och 9 markerade i blått.



UTFORMNING AV BEBYGGELSEN

Gestaltning och arkitektur
 
Tävlingsbidraget ska följa gällande detaljplan
som bland annat förskriver:
- högst 1/3 av markytan får bebyggas
- högsta byggnadshöjd är 4 meter för
huvudbyggnad och 3 meter 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

Klimatsmart och hållbart

Enligt kommunens nyligen antagna
hållbarhetspolicy ska vi uppmuntra till 
byggnation av hållbara bostäder med låg
klimatpåverkan. 
   Detta, tillsammans med att lagen om
klimatkrav för nya byggnader träder 
i kraft den 1 januari 2022, innebär att den nya
bebyggelsen ska vara hållbart 
konstruerad både när det gäller
materialkvalité och energiförsörjning.
Byggnaderna ska utformas med höga
hållbarhetsambitioner för att bidra till att nå
globala, nationella och kommunala
hållbarhetsmål.
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MARKPRIS

Enligt Simrishamns kommuns riktlinjer för
markanvisning ska kommunens mark säljas
till marknadsvärde, vilket innebär att priset
för Joneberg 8 och 9 är 1 300 000 kr
tillsammans.

 

Upplåtelseform

Det står intressenten fritt att välja vilken
upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen
ska ha: hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt eller
kooperativ hyresrätt.

Parkering

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

Att bygga vackert är också hållbart! I vårt
pågående arbete med ett arkitektur- och
kulturmiljöprogram har vi en
arkitekturstrategi som innebär att vi utanför
våra unika kulturmiljöområden – där vi ska
bevara de äldre bebyggelsestrukturerna – vill
se en gestaltning som stärker platsens identitet
och ger oss en arkitektur som skapar
framtidens kulturhistoria genom en hög
gestaltningsnivå.
    Vi vill skapa nya, goda livsmiljöer med höga
skönhetsvärden och innovativa lösningar.
Förslagen ska utformas ur ett ekologiskt och
socialt hållbarhetsperspektiv.
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INLÄMNANADE AV
TÄVLINGSBIDRAG
 
Intressenter som deltar i tävlingen får inte vara
i konkurs eller likvidation, vara under
tvångsförvaltning 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 ålägganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt. 
    Kommunen förbehåller sig rätten, att vid
behov, själv inhämta kompletterande, 

Kuvert 2Kuvert 1

Det underlättar om samtliga skisser och illustrationer presenteras i maximalt A3-format.

En situationsplan
En beskrivning av projektidén och hur den förhåller
sig till bedömningskriterierna
Redovisning av anpassning till omgivningen genom
en enkel 3D-modell
Ritningar och/eller skisser som illustrerar den
föreslagna bebyggelsen (t.ex. situationsplan,
planritning, fasader, materialval, färgsättning m.m.)
Beskrivning av antal lägenheter och
lägenhetsfördelning
Uppgift om upplåtelseform
Exploateringsgrad
Översiktlig tidplan

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

 

Intressentens kontaktuppgifter och
organisationsnummer
Intressentens ekonomiska status, affärsidé och
projektkalkyl

Kuvert 2 märkes med ett av intressenten
påhittat alias samt ”Markanvisningstävling 
 Joneberg kuvert 2” och ska innehålla:
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nödvändiga uppgifter för att göra rätt
bedömning. 

Om intressenten bedöms sakna ekonomiska
förutsättningar att genomföra projektet,
förbehåller sig kommunen rätten att förkasta
bidraget utan skyldighet att utge ersättning.

Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun
tillhanda senast 7 april 2022.

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



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.

Varje kriterium bedöms utifrån en skala på
1-5 enligt nedan:

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

BEDÖMNINGSGRUND

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

De inkomna förslagen utvärderas med
avseende på gestaltning, hållbarhet, ekonomi
och genomförbarhet samt utifrån de krav och
önskemål som framgår av detta
tävlingsprogram. Vid utvärdering sker
bedömning utifrån hur förslagen relaterar till
och uppfyller angivna parametrar.
Utvärderingen sker genom
bedömningsgruppens samlade bedömning
utifrån angiven betygsskala.

I kuvert 1 tittar man särskilt på:

A. Gestaltning
Bebyggelsens utformning och samordning
med närliggande bebyggelse. En trivsam,
grön och trygg utemiljö. En gestaltning som
stärker platsens identitet och ger oss en
spännande arkitektur med omsorg om
detaljer.

B. Hållbarhet 
Projektets utformning utifrån ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. 
En god livsmiljö med höga skönhetsvärden
och innovativa lösningar. Hur projektet utförs
på ett effektivt, resursbesparande och
miljöanpassat sätt. Hur byggnaderna avses
vara klimatanpassade. Vilka material som
används och hur utemiljön utformas.

C . Parkeringslösning 
För bil- och cykeluppställning.
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BEDÖMNINGSGRUPP

Granskning och bedömning av inkomna
förslag kommer att ske av fyra tjänstepersoner
på stadsarkitektavdelningen:

- Paul Ekblad Eriksson, enhetschef bygglov

- Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare och
projektledare för bostadsförsörjningsprogram
och fördjupad översiktsplan för Simrishamns
tätort

- Anna Bartels, landskapsarkitekt

- Anna Eliasson, stadsarkitekt och
avdelningschef

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



Kommunen överlåter fastigheterna Joneberg 8 och 9 när intressenten fått
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
förfallet. Om avtalet förfaller äger intressenten inte rätt till ersättning för
nerlagda kostnader. Vill intressenten förlänga avtalet ska detta göras
skriftligt.
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
VA-taxa.
Intressenten garanterar att byggnationen färdigställs 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 fastighetsbildning, bygglov, eventuell förnyelse av
nybyggnadskarta och anslutningar.
Avtalet gäller endast under förutsättning att Simrishamns kommuns
samhällsplaneringsnämnd godkänner det.
Avtalet får inte överlåtas till annan utan kommunens godkännande.

Detaljplan 2012-07-17, Joneberg 1 i Simrishamn
Simrishamns kommuns parkeringsnorm
Simrishamns kommuns riktlinjer för markanvisning

VILLKOR OCH GENOMFÖRANDE

Simrishamns kommun avser att teckna ett genomförandeavtal med den
intressent som går vinnande ur tävlingen och med tävlingsbidraget, gällande
detaljplan och detta tävlingsprogram som utgångspunkt. 

Huvudsakligt avtalsinnehåll:

UNDERLAG/BILAGOR

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

9 februari 2022 - Startdatum för markanvisningstävlingen

7 april 2022 - Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag

April 2022 - Utvärdering sker

Maj 2022 - Politiskt beslut om markanvisning beräknas fattas

Juli-september 2022 - Bygglov och byggstart

KONTAKTUPPGIFTER

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

Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör:
malin.alm@simrishamn.se
0414-81 92 25

Anna Eliasson, stadsarkitekt och avdelningschef Stadsarkitektsavdelningen:
anna.eliasson@simrishamn.se
0414-81 92 74

Samtliga, under anbudstiden inkomna frågor och svar, kommer att
publiceras anonymt och löpande på kommunens hemsida
simrishamn.se/markanvisningar
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Simrishamns kommun på
Österlen, en plats som fångar

många människors hjärta


