INBJUDAN TILL MARKANVISNING
FÖR HOTELLVERKSAMHET
LAVÖN 2:90

Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90

INBJUDAN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Orust kommun bjuder in till markanvisning för
hotellbebyggelse i Tuvesvik. Planområdet ligger cirka
6 km sydväst om Ellös, intill färjeläget i Tuvesvik.
Här ges ett unikt tillfälle för byggnation av hotell i ett
attraktivt läge med utsikt och närhet till havet. Marken
är idag obebyggd och ägs av Orust kommun. Området
består till största delen av berg i dagen.
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Markanvisningen omfattar ett område på cirka 4500
kvm med utsikt över havet och Gullholmen. Från
tomten har man också utsikt över bland annat inloppet
till Brofjorden och vattentornet på Smögen. Intill
området ligger en färjeterminal med goda förbindelser
till Gullholmen/Härmanö och Käringön.

©Lantmäteriet
Figur 1 Översikt Orust kommun
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Figur 2 Översikt Tuvesvik. Markanvisningsområdet markeras med blått.
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 OMRÅDE

På uppdrag av kommunstyrelsen bjuder Orust
kommun in till en markanvisning för uppförande av
ny hotellbebyggelse i Tuvesvik. Markanvisningen sker
genom ett jämförelseförfarande där exploatörer får
lämna in anbud på hur de vill bebygga området utifrån
ett antal villkor som kommunen har satt upp. Marken
tilldelas den exploatör vars förslag stämmer bäst
överens med ställda kriterier.

Markanvisningsområdet är cirka 4500 kvm stort och
består av fastigheten Lavön 2:90. Fastigheten ägs av
Orust kommun.

Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning
som är vägledande vid samtliga markanvisningar i
Orust kommun.
Kommunen välkomnar förslag med skisser och anbud,
som ska vara Orust kommun tillhanda senast
2022-09-30.
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Området utgörs av en kustnära klippterräng och är
relativt kuperat utan någon högre vegetation. Marken
är idag obebyggd och består till största delen av berg
i dagen. Området har utsikt över havet och ut mot
Gullholmen och Härmanö.
Tuvesvik ligger cirka 40 minuters bilfärd från Stenungsund och cirka 60 minuter från Göteborg och Uddevalla. Närmsta samhälle är Ellös som ligger knappt
10 minuter bort. Intill markanvisningsområdet finns
färjeterminal med förbindelse till öarna Käringön och
Gullholmen/Härmanö. I anslutning till färjeterminalen finns även tillgång till kollektivtrafik med buss.
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1.2 DETALJPLAN
För markanvisningsområdet finns en detaljplan
antagen 2006-06-29. Plankartan är det juridiskt
bindande dokumentet som reglerar användningen av
mark- och vattenområden. Detaljplanen möjliggör
byggnation för hotell, vandrarhem och utbildning.

Detaljplanen tillåter byggnation av sjöbodsförråd i
anslutning till markanvisningsområdet. Exploatören
kan vid intresse få möjlighet att uppföra sjöbodar
kopplade till hotellverksamheten tex bastu. Marken
upplåts med arrende inom rödmarkerat område i figur
4. Möjlighet till en mindre gästhamn och badplats
finns i anslutning till markerat sjöbodsområde under
förutsättning att erforderliga tillstånd ges.

Inom markanvisningsområdet finns möjlighet att
uppföra byggnader med en största sammanlagd
byggnadsarea om 1700 kvm. Detaljplanen medger
två byggrätter där den norra har en maximal
byggnadsarea om 1400 kvm och den södra 300 kvm.
Markanvisningsområdet får inte delas upp i flera
fastigheter.

Figur 4 Område för eventuella sjöbodar markeras med röd linje

Kommunen är öppen för förslag till eventuell
plan-ändring om exploatören ser att det skulle
underlätta logistiken.

1.3 GESTALTNING
Detaljplanen är flexibel och möjliggör en variation
av byggnadstyper. Krav på god gestaltning ställs vid
markanvisningen utifrån planbestämmelserna.
Byggnader ska utformas och färgsättas med stor
hänsyn till lokal byggnadstradition i enlighet med
detaljplanen. Byggnader ska vara hållbart konstruerade
både vad det gäller materialkvalitet och energiförsörjning och utformas så att de åldras vackert över tid.
Kommunen vill tillskapa attraktiva och tydliga landmärken som stärker platsens identitet.
Figur 3 Plankarta, markanvisningsområdet markeras med röd linje
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1.4 VA-, DAGVATTENANLÄGGNINGAR,
UPPVÄRMNING
Kommunala vatten- och avloppsledningar är utbyggda
i området, men inte fram till fastighetsgräns. Ny
bebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet.
Exploatören ansvarar för utbyggnad av va-anläggning
fram till befintliga ledningar som finns i tillfartsvägen.
Va-anläggningarna utanför fastighetsgräns överlåts
sedan kostnadsfritt av exploatören till kommunen
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll
av va-nätet.
Val av uppvärmning för bebyggelsen avgör exploatören.

1.5 TRAFIK OCH PARKERING
Orust kommun har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga
för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän
plats inom planområdet.
För att komma åt markanvisningsområdet behöver cirka
12 meter väg byggas ut, vilket bekostas av exploatören.
Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas av exploatör.

©Lantmäteriet
Figur 6 Möjliga parkeringslösningar

1.6 TOMTPRIS
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris för
markanvisningsområdet. För att förslaget ska
utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet
inte understiga acceptpriset.

1.7 AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Figur 5 Väg som exploatören ansvarar för att anlägga

Parkeringar som enligt lag krävs i nära anslutning till
ingången ska anordnas inom markanvisningsområdet.
Övriga parkeringar kommer att anordnas utefter vad som
framkommer av pågående utredning, se figur 6, gällande
trafiksituation inklusive parkeringar för kommande
hotell. Exploatören står för kostnad för upplåtelse av yta
för parkering och eventuell asfaltering av ytan.
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Utöver köpeskillingen för marken förutsätts
exploatören betala alla anslutningsavgifter enligt
gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader
som exploateringen medför t.ex. bygglovsavgift,
va-anslutningsavgifter och förrättningskostnader.

1.8 SÄKERHET
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden
ska exploatören ställa en för kommunen godtagbar
säkerhet. För anläggningar på kvartersmark ska
säkerheten utgöra 6% av köpeskillingen eller minst
100 000. Säkerheten är normalt en bankgaranti
eller motsvarande, och ska vara ställd innan
kommunstyrelsen fattar beslut.
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2 MARKANVISNING
2.1 MARKANVISNINGSMETOD
För den aktuella markanvisningen tillämpas
jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande innebär
att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med
kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier
tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad
Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt
vad som är viktigt inom det aktuella området.

2.2 BEDÖMNINGSKRITERIER ENLIGT
RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING
För att kunna göra en rättvis och grundläggande
granskning baserat på nedanstående
bedömningsgrunder har en utvärderingsmatris
tagits fram. Inom matrisen ingår ett flertal
faktorer och underkategorier till de överliggande
bedömningsgrunderna. Dessa bedöms enskilt, för att
sedan ligga till grund för kommunens beslut.
Vad som ingår inom varje bedömningsgrund kan
beskrivas enligt följande:
GESTALTNING OCH UTFORMNING

Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning och
materialval. Förslagets påverkan på landskapsbilden.
Bebyggelsens anpassning till naturen och de
topografiska förutsättningarna. Förslag på hur
närheten till havet och arrendeområdet för sjöbodar
ska nyttjas. Genomtänkt planering med god logistik
kring entréer, varumottagning, gångförbindelser m.m.
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ANBUD PÅ MARKPRISET

Markprisanbud ingår som ett viktat delmoment i
markanvisningen. Försäljning av kommunal mark
ska ske till marknadsmässigt pris. Kommunen har
ett lägsta acceptpris som förslaget måste överstiga
för att utvärderas i övriga bedömningskriterier. Det
viktiga är att säkerställa att marköverlåtelsen sker till
marknadsvärde vid tidpunkten för försäljningen. Detta
mot bakgrund av kommunallagens regler om förbud
mot att gynna enskilda företag samt EU-rättens
statsstödsregler.
Kommunen tillämpar indexering av markpriset
från anbudstillfället fram till överlåtelsetidpunkten.
Indexering sker genom fastighetsprisindex.
MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Materialval och funktioner som bidrar till ett
ekologiskt och socialt hållbart projekt. Låg
miljöbelastning och energiförbrukning. Bebyggelse
med god tillgänglighet och användbarhet.
EXPLOATÖREN

Exploatörens ekonomiska stabilitet och möjlighet att
genomföra förslaget bedöms utifrån:
•

Tidigare jämförbara projekt

•

Erfarenhet från hotellverksamhet

•

Eventuella tidigare samarbeten med kommunen

•

Kreditvärdighet
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2.3 TILLDELNING AV MARKEN
Marken tilldelas den exploatör vars förslag
innebär den bästa helhetslösningen. Som första
steg viktas inkommet anbud utifrån kommunens
bedömningsmatris där kriterierna viktas enligt nedan
beskrivna grunder:
1. Gestaltning och utformning

50 %

2.4 TIDPLAN

2. Anbud på markpriset

30 %

3. Miljö och hållbarhet

20 %

Följande tider gäller för markanvisningen:

Som andra steg utvärderas om företaget har
ekonomisk stabilitet och kan genomföra förslaget.
Utvärdering sker genom att anbudsgivare ska visa ett
eller flera likvärdiga projekt som referensprojekt.
Utvärderingen kommer att ske av tjänstepersoner
i kommunen. Efter bedömningen kommer ärendet
tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande
val av exploatör. Ett genomförandeavtal tecknas
som reglerar genomförandet av detaljplanen och
parternas ansvar och kostnader. Beslut om tecknande
av genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen. När
exploatören fått laga kraftvunnet bygglov tecknas ett
köpekontrakt.
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Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om
offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen
förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag
och har även rätt att förkasta samtliga förslag utan
ersättningsskyldighet till någon av förslagsgivarna.

•

Sista inlämningsdag 30 september 2022

•

Utvärdering av inkomna bidrag sker i början av
oktober 2022

•

Beslut om utvald exploatör och tecknande av
genomförandeavtal i början av 2023

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma
att vara föremål för justering.
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3 ANBUD
3.1 INLÄMNING AV ANBUD

3.2 SEKRETESS

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast
30 september 2022. Handlingarna i anbudet ska
märkas med ”Markanvisning för hotellverksamhet,
Lavön 2:90”.

Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar
önskas beläggas med sekretess, specificera då vilka
handlingar och vilka delar i respektive handling som
avses, samt motivera och hänvisa till aktuell paragraf
i offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt
kan kommunen komma att använda sekretess för att
skydda det allmännas ekonomiska intresse.

Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma
kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade
anbudshandlingarna och där får inga uppgifter som
namn eller logga, på varken exploatör, arkitektkontor
eller motsvarande förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger
exploatör, arkitektkontor eller motsvarande. De
respektive kuverten ska vara märkta med nr 1
respektive nr 2. Båda kuverten ska inskickas i ett
anonymt kuvert/omslag. Det omgivande kuvertet ska
märkas med ”Anbud markanvisning för
hotellverksamhet, Lavön 2:90”. Kommunen diarieför
inkomna anbud. Den grupp som utvärderar anbuden
får endast tillgång till kuvert nummer 1 under
bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas
kuvert nummer 2 och bedömning av referensobjekt
och exploatör görs. Vid anbudslämning genom
e-post skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt
instruktioner ovan.

3.3 ANBUDETS INNEHÅLL
Anbudet ska minst omfatta följande:
INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 1

•
•
•
•
•

Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset i
Henån, skickas via e-post till markanvisning@orust.se
eller skickas med post till:

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 2

Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån

•

•

•
•
•
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Anbud på markpriset.
Skisser och illustration över utformning av
byggnader, utemiljö med gator och parkeringar
etc.
Beskrivning av förslaget med redovisade
materialval, färgsättning och annat som kan
underlätta förståelsen för förslaget.
Beskrivning av hur förslaget förhåller sig till miljö
och hållbarhet.
Exploatörens beskrivning av genomförandet av
aktuellt projekt och dess tidplan.

Exploatörens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer.
Exploatörens kontaktperson samt
kontaktpersonens telefonnummer och
e-postadress.
Referensobjekt om exploatören genomfört
jämförbara projekt.
En översiktlig projektkalkyl.
Företagets ekonomiska status och affärsidé.
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3.4 MATERIAL SOM KOMMUNEN TILLHANDAHÅLLER
•

Detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik

3.5 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN
Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras
tillsammans med svar på kommunens hemsida
www.orust.se under markanvisning för
hotellverksamhet Lavön 2:90.

3.6 KOMMUNENS KONTAKTPERSON
Elin Bergendahl
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
Telefon: 0304 33 40 87
E-post: elin.bergendahl@orust.se

BILDER
Upphovsrättsinnehavare av bilder och grafik är Orust
kommun om inget annat anges.

VÄLKOMMEN MED ERT ANBUD!
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