
 

INBJUDAN 

till anbudstävling avseende par-/radhus i Heby 
 

 

 
 

 
Heby kommun bjuder in till lämnande av anbud för uppförande av par-
/radhus vid Horrsta norra i Heby tätort. Syftet med markförsäljningen är 
att utveckla Heby tätort med bostäder.   

Avsikten är att marköverlåtelseavtal ska upprättas med vinnande 
anbudslämnare.  

Anbuden ska vara Kommunen tillhanda senast 20 april 2023 kl. 12:00.   

 

  



Projektbeskrivning 
Markanvisningsområdet är cirka 10 500 kvm och är beläget cirka 500 m från Heby 
centrum. Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till 
Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service, 
idrottsanläggningar och butiker.  

Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 394 ”Horrsta norra, del av Horrsta 4:36” 
och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder.  

De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska 
även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam 
miljö. 

 

Förutsättningar 
• Detaljplan för Horrsta norra, del av fastigheten Horrsta 4:36, DP 394 som 

omfattar bostadsändamål.  

 

 
Figur 1: Utdrag ur plankarta. Markanvisningsområdet är rödmarkerat.  
 

• Berörd fastighet är del av Horrsta 4:36. 
 

• Byggherren bekostar samtliga lagfartskostnader, fastighetsbildningskostnader 
samt anslutningsavgifter.  
 



• Byggherren ska bekosta och ansvara för samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 
inom kvartersmark. 
 

• Byggherren ska erlägga till kommunen en gatukostnadsersättning (utöver 
ersättning för byggrätter) om 2.500.000 kr.  
 

• Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas mellan Heby kommun och vinnaren av 
Anbudsförfarandet. I marköverlåtelseavtalet kommer åtagande, föreskrifter, 
villkor och vite med mera att framgå. 
 

• Köparen betalar en handpenning om 10% av köpeskillingens storlek vid 
tecknandet av marköverlåtelseavtalet. Marköverlåtelseavtalet ska först 
godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. 
 

• Vite om 25% av köpeskillingen utgår årligen om byggnationen inte är slutförd 
senast 4 år från beviljat bygglov.    
 

• Byggherren står för sina egna projekterings-, utrednings- och 
genomförandekostnader samt anslutning och återställning mot allmän 
platsmark. 
 

• Byggherren bekostar anslutningsavgifter enligt taxa från respektive 
ledningsägare. 
 

• Byggherren betalar bygglovavgift enligt gällande taxa.  
 

• Dagvatten ska omhändertas inom fastigheten. 
 

• Eldistributör i området är Sala Heby energi. 
 

• Heby kommun är ansvarig för vatten och avlopp. Frågor om taxor för vatten- och 
avlopp samt anslutningspunkt skickas till Tekniska enheten.  
0224-361 69 vattenochavlopp@heby.se 
 

• Fiberaktörer i kommunen är IP-Only, Huddunge Telekom och HebyNet.  

 
  

mailto:vattenochavlopp@heby.se


Anbudet 
Anbudet ska vara på svenska. 

För att Anbudet ska anses komplett skall Anbudslämnaren inlämna nedanstående  
Anbudshandlingar. Heby kommun reserverar sig för att inte beakta Anbud som inte är 
kompletta och tydliga. Av Anbudet ska klart framgå hur ställda krav uppfylls genom en tydlig 
redovisning. 

Inkomna Anbud kommer att bedömas och utvärderas av en arbetsgrupp med representanter 
från samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Beslut om marköverlåtelseavtal ska godkännas av Heby kommuns Samhällsbyggnadsnämnd 
efter framställt beslutsförslag. 

Samtliga handlingar skall inlämnas i minst ett (1) exemplar i utskrivet format samt i digitalt 
format (PDF, dwg) lämnat på usb-minne. Undertecknade originalanbud skall lämnas. 

Anbudslämnaren är bunden av sitt Anbud till 31 december 2023. 

 
1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 

 
2. Formella handlingar (A4, PDF) 

 
• Byggherrens namn: adress, organisationsnummer, eventuella samarbetspartners  
• Namn och personnummer på Anbudslämnarens verkliga huvudmän (enligt 

bolagverkets definition) 
• Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer, e-mail  
• Företagets historik och affärsidé  
• Registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader 
• Ratingintyg, högst tre månader gammalt, enligt Upplysningscentralens 

soliditets/likvidbedömning 
• Anbudsgivarens reviderande och underskrivna årsredovisningar för de senaste tre 

åren 
• Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal 
• Anbudet skall vara undertecknat av behöriga företrädare för Anbudslämnaren. 

 
3. Anbud (A4, PDF) 

•    Anbud – ersättning  
• Beskrivning av byggherrens erfarenhet av liknande projekt.  
• Byggherrens relevanta referensprojekt, minst ett. 

 
4. PM Projektförslag (A4/A3 PDF.) 

• Beskrivning av projektidé i text; koncept, materialval, gestaltning. 
• Exploateringsuppgifter såsom bedömning av antal bostadsenheter (kvm BTA)och typ av 

bebyggelse. 
• Situationsplan där dispositionen av området och dess relation till omgivningen visas. 
• Preliminär bedömning av byggherrens tidsplan för utbyggnaden. 

 



Tidplan 
2023-02-20   Anbudsförfarandet startas 

2023-04-20, kl. 12:00  Sista dag för inlämning av komplett Anbud 

April 2023   Vinnare av anbudsförfarandet meddelas 

Maj 2023   Avtal tecknas 

 

Äganderätt, Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Inlämning av Anbuden innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller 
anbudsgivare har rätt att ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för 
behandling inom kommunen för projektet och på ett sätt som inte strider mot upphovsrättsliga 
regler efter att markanvisning har skett utan ersättning. 

Denna anbudstävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upphandling (LOU 
2016:1145). 

Kommunen äger rätt att utifrån en helhetsbedömning av förväntningar och krav anvisa 
marken till den byggherre som uppvisar det, enligt Kommunen, bästa Anbudet. 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har rätt att förkasta 
samtliga inkomna anbud utan ersättningsskyldighet. 

Om ett avtal om exploatering inte kan träffas inom anbudsförfarandestiden är det fritt för 
kommunen att göra ett nytt anbudsförfarande. 

 

Kontakt - kompletterande information 
Kompletterande frågor ska ställas till Linnea Rustemi, linnea.rustemi@heby.se, 0224-360 56. 

 

Inlämning av Anbud 
Komplett Anbud ska ha inkommit till Heby kommun senast den 20 april 2023  kl. 12:00.   
Anbudshandlingarna sparas på en USB-sticka och skickas till kommunen.  
Anbudet ska märkas med ”Anbud Horrsta norra Etapp 2”: 

 
 

Anbuden skickas eller lämnas till: 
Heby kommun 
Att. Linnea Rustemi 
Tingsgatan 11 
744 88 Heby 
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