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Markanvisning för Östra Dalby

VI BJUDER IN TILL MARKANVISNING FÖR ÖSTRA DALBY
Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är
Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik
havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad och båtliv.
Samtidigt är vardagen lätt att få ihop med Henåns
utbud av skola, fritid och service i anslutning till
området.
Visionen är ett område som varsamt inpassas i
naturmiljön med ett hållbart boendekoncept som
inbjuder till odling och friluftsliv.
Välkomna med ert anbud!
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Markanvisningsområdet är beläget i Dalby i norra
delen av Henån på Orust och ca 29 km från både
Stenungsund och Uddevalla centrum. Henån är
kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud
av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden.
Närheten till skogen och havet med möjlighet till
bad, båt och friluftsliv bidrar till områdets attraktivitet.
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1.2 ÖSTRA DALBY

1.3 PLANPROGRAM OCH DETALJPLAN

Markanvisningen berör den östra delen av programområdet för Dalby.

I Henåns centrum pågår flera planarbeten för att
utveckla orten. Markanvisningsområdet ingår i ett
planprogram för Dalby som föreslår att området via
nya detaljplaner utvecklas för bostäder.

Området angränsar till Henån i väster och nås i
dagsläget via främst via Ängsvägen. Henån centrum
är beläget cirka 1,5 km från området. Gång- och
cykelväg finns redan idag merparten av sträckan.
Småholmarnas badplats är cirka 0,5 km bort.
På Ängsberget vid dalgångens östra sida finns strövstigar mellan utkikspunkter, Stengärdesgårdar och
kulturhistoriska lämningar. Dalgångens mitt består
av odlingslandskap och ett antal gamla gårdar bidrar
med karaktär till kulturlandskapet.
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1.4 PLATSFOTON
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Utsikt från Ängsberget över Dalby och Stabergsbukten

Utsikt från Ängsberget över Dalby

Strövstig på Ängsberget

Småholmarnas badplats

En grön miljö med odling både på åkrarna och i trädgården

Äldre boningshus och ekonomibyggnad
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Markanvisningsområdet utgörs av delområde A, B och C

1.5 MARKANVISNINGSOMRÅDET
Markanvisningsområdet består av på cirka 150
000 m2 som ägs av Orust kommun. Kommunen
har antagna riktlinjer för markanvisning som är
vägledande vid samtliga markanvisningar i Orust
kommun. Anbudsgivare kan lämna anbud på samtliga områden eller varje område för sig.
Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och
hyresrätt kan accepteras inom de olika markanvisningsområdena.

planområdet eller del av planområdet. Det innebär att
utbyggnaden skulle kunna ske på olika sätt:
1. En exploatör bygger ut hela området inklusive
allmänna platser.
2. En exploatör bygger ut hela området i olika etapper, inklusive allmänna platser.
3. Flera exploatörer bygger ut olika delområden och
utbyggnad av allmänna platser sker genom exploateringssamverkan i samråd
50 med
0 50kommunen.
100 150 200 250 300

350 400

Det aktuella området är indelat i delområden och
exploatören kan välja att komma in med anbud på hela
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1.6 INRIKTNING OCH GESTALTNING
Planprogrammet erbjuder en flexibilitet gällande
bebyggelsestruktur och byggnadstyper i den planerade
bebyggelsen. Krav på god gestaltning ställs vid markanvisningen.
Planområdet består delvis av mark med branta
lutningar. Därför är anpassning till topografin är
mycket viktig. För delområdet som ligger på mark
som idag är orörd ska bostadsbebyggelsen anpassas
efter naturen där växtlighet gärna bevaras som en del
i kvartersmarken. Sprängning ska ske hänsynsfullt.
Den nya bebyggelsen ska anpassas varsamt till de
historiska förutsättningarna och stor hänsyn ska tas
till områdets kulturlandskap och historiska miljö.

Befintlig bebyggelse i Dalby

Upplevelsen att bo och röra sig nära naturen skavara tongivande. Nybyggnationen ska anknyta väl till
befintliga stråk och platser samt utveckla nya rekreationsmiljöer. Dalby är en populär målpunkt för
boende i närområdet. Tillgänglighet för besökande
ska bevaras i den nya byggelseutvecklingen.
Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad
bostadsbebyggelse, där många olika grupper ges förutsättning att bosätta sig.
Den föreslagna byggnationen är med fördel energisnål och har miljövänliga uppvärmningslösningar.
Materialvalen bör ha en låg klimatbelastning och
god beständighet. Möjligheten att utnyttja tak för
solenergi bör beaktas för husens utformning och
orientering.

Känsla av att bo i naturen. Källsprångsvägen, Brunnberg &Forshed

Ledord: Naturanpassat, platsspecifikt, varsamt. Strövområden,
kulturlandskap.

Bevarande av gärdesgårdar och befintliga träd. Stenen Tvååker,
Radar arkitektur och planering
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1.7.1 MARKANVISNINGSOMRÅDE A, ROSEKASEN
Område A, Rosekasen, utgörs av cirka 120 000 m2
skogsmark på Ängsbergets västra sida. Här föreslås
130-150 nya bostäder uppe på höjden mellan cirka
+30 och +70 meter över havet. Bostäderna föreslås
fördelas på flerbostadshus samt enbostadshus, paroch radhus.
I områdets västra delar längs bergskanten klättrar
bebyggelsen upp för berget och fina utsiktslägen i
väster mot dalgången och havet erbjuds.
Mellan byggnaderna bör bergknallar sparas. Genom
att skapa rum mellan byggnaderna där träd och
vegetation sparas minskar den nya bebyggelsens
siluettverkan från dalgången och området upplevs
smälta in i den befintliga naturmiljön, samtidigt som
utsiktsplatser skapas. Bakomliggande högre bebyggelse kan gå upp i höjd då de förläggs nedanför
bergstoppar och tar visuellt stöd i terrängen. Området är väl synligt såväl från Dalby som från havet.
Vissa delar är även synliga från Ängsvägen och
centrala Henån. Sprängning ska begränsas i så stor
utsträckning som möjligt. Det är viktigt att tillgänglighetskrav beaktas vid placering av bebyggelsen i
terrängen.
Skogsområdet är upplevelserikt med strövstigar, utblickar och bäckraviner, vilket bör utnyttjas i ny bebyggelse. En torpruin är belägen i området som ska
bevaras och vara fortsatt tillgänglig. Ny bebyggelse
föreslås anpassas till stenmurar och gärdesgårdar i så
hög grad som möjligt. Bebyggelse bör placeras så att
den inte helt avskärmar offentliga platser och stråk
från utsikten, utan att utblickar används för att skapa
händelserika gaturrum.

Område A, Ungefärligt läge

Terränganpassade flerbostadshus. Nysäter, Sweco

Bebyggelsen bör vara visuellt sammanhållen,avseende färg, material och karaktär vilket skapar
grannskapskänsla och igenkänning. Att använda
naturen för att skapa karaktär och kvaliteter i området ska vara vägledande i gestaltningen. Bebyggelsen
föreslås ges en diskret färgskala som harmonierar
med omgivningen, såsom trärena eller grånade fasader och jordnära kulörer. Då taken är väl synliga från
högre belägen bebyggelse, vilket bör beaktas vid val
av takmaterial. Växtbeklädda tak eller tak med matta
takmaterial kan vara ett alternativ.
Bevarad naturmark inpå byggnader. Silverdal, Marge
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1.7.2 MARKANVISNINGSOMRÅDE B,
ÄNGSBERGETS FOT
Område B, Ängsbergets fot, utgörs av cirka 22 000
m2 åkermark längs Ängsvägen. Området föreslås
innehålla radhus, parhus eller mindre flerbostadshus
i en skala på 1-3 våningar. Området bedöms kunna
inrymma ca 40-60 nya bostäder.
Den nya bebyggelsen anpassas till landskapet genom att
den placeras nära bergets fot. Dalgången hålls i största
möjliga mån visuellt intakt. Byggnaderna kan öka både
i höjd och bredd ju närmre bergsfoten de kommer. Den
nya bebyggelsen bör placeras så att viktiga utblickar
från befintlig bebyggelse bevaras.
Den nya bebyggelsen föreslås gestaltas som en blandad
småskalig bebyggelse som följer lokalgatan. Området
ska vara en varierad miljö med omsorg om gaturummet, som är välkomnande att röra sig i även om man
inte bor i området.

Område B, Ungefärligt läge

Kulturmiljön i Dalby bör användas som referens till
gestaltningen för nybyggnationen. Byggnader i beiga
gula och brutet vita kulörer. Även slamfärg av olika
kulör som förekommer på uthus och gårdsbyggnader
kan inspirera färgsättningen av ny bebyggelse. Bebyggelsen kan brytas upp och grupperas i mindre volymer
placerade runt gårdsrum och längs vägar.
Odlingsmöjligheter för de boende inom kvartersmark
utgör en viktig del av boendemiljön vid Ängsbergets
fot. På så sätt kan gårdsrum och trädgårdar fortsätta
vara produktiva ytor. Växthus och redskapsbodar kan
utgöra ett positivt tillskott.

Odlingsmöjligheter för boende. Amhults trädgårdsstad, Wahlström &
Steiner

Del av område B om ca 1800 kvm kommer att styckas
av och säljas i kommunens regi. Denna del ingår inte i
markanvisningen. Se bilaga.

Stenen Tvååker, Radar arkitektur och planering
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1.7.3 MARKANVISNINGSOMRÅDE C, HÖGELID
Område C, Högelid, utgörs av cirka 8 000 m2 Skogsmark och öppen mark längs Ängsvägen. Här bedöms
10-20 nya bostäder i mindre flerbostadshus alternativt
enbostadshus, parhus eller radhus få plats.
Byggnaderna skjuts in mot höjdryggen i en naturlig
ficka. Den nya bebyggelsen ska anpassas så att befintlig
bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras.
Eftersom den föreslagna bebyggelsen ligger högre i
terrängen än merparten av den äldre befintliga bebyggelsen, kan husen i större utsträckning ges ett eget,
mer modernt uttryck i form, gruppering och material.
Bebyggelsen bör ändå vara lågmäld och underordna sig
eller samspela med landskapets karaktärsdrag.

Område C, Ungefärligt läge

Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse ska avgränsas
från delar som bör bevaras för lek och rekreation. I
området föreslås det också finnas plats till odlingslotter
och andra gemensamma ytor.
Tillfart till de nya husen föreslås lösas med en ny väg
som sträcker sig genom området. Gatans utformning
kan bidra till grannskapskänsla, byggnaderna placeras
så att sammanhållna rum skapas längs gatan.

Bebyggelse som följer landskapet. Kvarnskogen, Brunnberg & Forshed.

Kvarnskogen, Brunnberg & Forshed.
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B

1.8 TRAFIK OCH PARKERING
Området ska huvudsakligen trafikförsörjas genom
anslutning till Ängsvägen som ligger i direkt anslutning till området. Ängsvägen ska breddas samt
GC-väg anläggas, längs sträckning A till B i kartan
ovan. Kostnaden fördelas över markanvisningsområdena och regleras i kommande genomförandeavtal.

Parkeringar och eventuella garage placeras
på0
50
50
kvartersmark inom markanvisningsområdet och ska
täcka det behov som byggnationen skapar. Gator
inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas
av exploatör inom kvartersmark.

Anslutning bör också ske till Rosenkasevägen.
Exploatören bygger och bekostar väganläggningarna
och överlåter dessa till en gemensamhetsanläggningen Henån ga:1 för förvaltning.

1.9 ENSKILT HUVUDMANNASKAP

Trafikutredning för Henån samt tillägg för Rosekasevägen och Ängsvägen tillhandahålls av kommunen.
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Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap
för allmän plats (gata, natur med mera.) Efter att
exploatören färdigställt vägar och allmänna platser
ska dessa överlåtas till gemensamhetsanläggningen
Henån ga:1 för förvaltning av Henåns vägförening.
Exploatören ansöker och bekostar anläggningsförrättning för omprövning av Henån ga:1.

100

1:3 00

Tomträtt får endast upplåtas i hel register fastighet,
vilket innebär att det aktuella området måste styckas
av från kommunens fastighet och bilda en egen fastighet som i sin tur upplåts i sin helhet med tomträtt.
Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under avgäldsperioden
som i detta fall är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara
ett fastbelopp som inte kan justeras under avgäldsperioden. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,25
procent av den nybildande fastighetens markvärde.

Öppen dagvattenhantering. Foto: Vegtech

1.10 VA- OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR
Planområdet ska ingå i kommunalt VAverksamhetsområde. Exploatör ansvarar för och bekostar utbyggnad av
vatten- och spillvattenledningar samt dagvattensystem
till den nya bostadsbebyggelsen. Anslutningspunkter
finns vid Ängsvägen i programområdets östra gräns
samt uppe på Ängsberget. Ökade flöden av dagvatten
kan hanteras i dagvattendammar som anläggs av
kommunen i dalgången utanför detaljplanen, men det
kan även bli nödvändigt med fördröjning av dagvatten
inom detaljplanen Exploatör överlämnar VA-anläggningarna tillkommunen för drift och underhåll.

1.11 UPPLÅTELSEFORM
När kommunen upplåter område för hyresrätter
kommer tomträttsavtal att tecknas istället för köpeavtal. Detta innebär att kommunen och exploatören
ska ingå ett tomträttsavtal med varandra. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjanderättsavtal som ger
en privatperson eller ett företag rätten att använda
kommunal mark mot en årlig avgift, en så kallad
tomträttsavgäld.
Den som använder markområdet kallas tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip
använda marken på samma sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en
ny tomträttsinnehavare.

Kommunen och exploatören ska utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med varandra om att
tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten på tomträttsavgälden gäller så
länge tomträtten används för ändamålet hyresrätter.
Kommunen kommer därför att ge en rabatt på 60 %
av tomträttsavgälden under den första avgäldsperioden som är 10 år.

1.12 TOMTPRIS
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris på varje
delområde. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga
acceptpriset.

1.13 AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts exploatören betala alla anslutningsavgifter enligt gällande
taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. plankostnader, bygglovsavgift och förrättningskostnader.
Exploatören ansvarar för genomförande och kostnader för hantering av fornlämningar inom
kvartersmark inom markanvisningsområdet i den
omfattning som krävs för att marken ska kunna
användas i enlighet med gällande lagstiftning.
När markanvisningsavtal har tecknats ska en markanvisningsavgift om 5% av försäljningspriset erläggas
till kommunen. Avgiften avräknas vid erläggande av
köpeskillingen.
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2 MARKANVISNINGEN

2.1 MARKANVISNINGSMETOD

UTEMILJÖ

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Jämförelseförfarandet innebär att
exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med
en kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och
kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar,
utifrån vad kommunen vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella
området.

Utomhusmiljöns utformning avseende kvaliteter för
trivsel och rekreation för boende samt anpassning till
omgivande natur. Utformning som tar hänsyn till respektive områdes särskilda karaktär. Anbudsförslag som
bevarar befintlig växtlighet och natur premieras. Infrastruktur och parkeringslösningar samt dess anpassning
till befintliga förutsättningar.

2.2 BEDÖMNINGSKRITERIER ENLIGT RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

Det finns en strukturell bostadsbrist där många inte har
möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden, bland
annat på grund av bristande ekonomiska tillgångar.
Exploatörer uppmanas att presentera sina egna idéer
och lösningar som bidrar till lägre boendekostnader för
den boende genom exempelvis produktionsmetoder,
upphandling, material eller bostadsutformning samt
uppge det uppskattade priset för boendekostnader för
respektive bostadsenhet.

Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
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 i kr/kvm per BTA för bostadsoch hyrerätt samt kr/tomt för parhus och villor 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.
GESTALTNING

Genomtänkt arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning, materialval och placering. Utformning som
tar hänsyn till respektive områdes särskilda karaktär.
God anpassning av byggelsen till naturen och de topografiska förutsättningarna premieras.
MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Materialval och funktioner som bidrar till ett miljömässigt hållbart projekt. Hus med hälsosamma
material, låg miljöbelastning och energiförbrukning
samt minimering av ingrepp i naturen. Bebyggelse
med god tillgänglighet och användbarhet.
14

PRIS/KVM BTA, BOENDEKOSTNAD

2.3 TILLDELNING AV MARKEN
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur
förslagen uppfyller angivna kriterier. Kommunen
bedömer utifrån följande viktning:
•

Anbud på markpriset

30 %

•

Gestaltning

25 %

•

Utemiljö, Parkeringar

25 %

•

Miljö och hållbarhet

10 %

•

Pris/kvm BTA, boendekostnad

10 %

Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen. Utvärderingen
kommer att ske av tjänstemän i kommunen. Efter
bedömningen kommer ärendet tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande val av exploatör.
Ett markanvisningsavtal tecknas som ger exploatören ensamrätt att pröva möjligheten att ta fram en
detaljplan för bostäder på markanvisningsområdet.
Kostnader för detaljplan regleras i ett planakostnadsval som tecknas efter explotör erhållit
possitivt planbesked. Plankostnadsavtalet regle-

rar att exploatör förbinder sig att betala kostnaden
för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar.
Den tid som kommunen lägger ned debiteras enligt
löpande räkning. Kostnader för externa utredningar
betalas av exploatör.

2.6 TIDPLAN
•

Sista inlämningsdag 7 oktober 2022.

I samband med att detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av
detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader.

•

Utvärdering av inkomna bidrag sker andra
veckan i oktober 2022.

•

Beslut om utvald exploatör och markanvisningsavtal i kommunstyrelsen januari 2023.

Exploateringen ska vara genomförd inom 2 år från
det genomförandeavtal tecknas. Beslut om tecknande
av genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen.
När exploatören fått laga kraftvunnet bygglov tecknas ett köpekontrakt. För områden som upplåts med
tomträtt tecknas istället ett tomträttsavtal.

Följande tider gäller för markanvisningen:

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan
komma att vara föremål för justering.

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.

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

Tidigare jämförbara projekt

•

Eventuella tidigare samarbeten med kommunen

•

Kreditvärdighet

2.5 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. För anläggningar på allmän plats
ska säkerhetens storlek utgöra 20 % av exploatörens
anläggningskostnader. Säkerheten är normalt en
bankgaranti eller motsvarande, och ska vara ställd
innan kommunstyrelsen fattar beslut.
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3 ANBUD

3.1 INLÄMNING AV ANBUD

3.3 ANBUDETS INNEHÅLL

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast
7 oktober 2022. Handlingarna i anbudet ska märkas
med ”Markanvisning för Östra Dalby”

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 1

Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma
kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade
anbudshandlingarna, skisser och illustrationer och
där får inga uppgifter som namn eller logga, på
varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande
förekomma. Anbud på fler än ett delområde ska
skickas i separata kuvert 1.
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 Östra
Dalby”. 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.

3.2 SEKRETESS
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.
Anbudet kan inlämnas i receptionen i
kommunhuset, Henån, skickas via e-post till samhallsutveckling@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
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Anbudet ska minst omfatta följande:
•

Anbud av markpriset, priset för markområdet
ska lämnas uttryckt i kronor/kvm BTA ovan
mark

•

Beskrivning av vilket delområde som anbudet
avser

•

Vid anbud med blandad upplåtelseform ska
bostads- och hyresrätter anges i kr/kvm BTA för
respektive upplåtelseform. Villor samt par- och
radhus anges i kr/tomt

•

Bedömt antal bostäder, samt storlek på bostäder

•

Total bruttoarea (BTA) för förslaget

•

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 föreslagen bebyggelse och upplåtelseform

•

Beskrivning av hur förslaget förhåller sig till
miljö och hållbarhet

•

Boendekostnad (Gäller endast bostadsrätter)

•

Exploatörens beskrivning av genomförandet av
aktuellt projekt och dess tidplan

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 2

•

Exploatörens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer.

•

Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.

•

Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.

•

En översiktlig projektkalkyl.

•

Uppgift om framtida förvaltning vid val av upplåtelseformen hyresrätt.

•

Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 MATERIAL SOM KOMMUNEN
TILLHANDAHÅLLER
•

Planprogram för Dalby

•

Trafikutredning, Sigma Civil 2017.08.09

•

Kompletterande Trafikutredning PM, Sigma
Civil 2020.05.18

•

Kompletterande Trafikutredning PM, Sigma
Civil 2021.06.04

•

Arkeologisk undersökning, Bohusläns Museum
2018.06

•

Markteknisk undersökningsrapport, Cowi
2018.04.27

•

Biologisk inventering, Hydrogis 2009.09.22

•

Geotekniskt PM, SGI 2009.06.26

•

Henåns vägföreing generella regler för andelstal

•

Avstyckningstomt inom område B

3.5 KOMMUNENS KONTAKTPERSON
Linda Drottz
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 41 54
E-post: linda.drottz@orust.se

Elin Bergendahl
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 40 87
E-post: elin.bergendahl@orust.se
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VÄLKOMMEN MED ERT ANBUD!

