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Exploateringskontoret bjuder in till 
jämförelseförfarande inför direktanvisning för cirka 30 
bostadsrätter inom del av fastigheten Farsta 2:1 i 
Farsta strand  
 

Stockholms stad bjuder nu in de byggaktörer som vill bidra till att utveckla 

Farsta strand med cirka 30 bostadsrätter i enlighet med detaljplaneförslaget 

2016-16240. Alla kan skicka in en ansökan men Staden kommer i urvalet att 

prioritera aktörer som tidigare har visat intresse i området som ingår i 

programmet för Tyngdpunkt Farsta.  

 

Jämförelseförfarandet avser en tomt vid Ullerudsbacken i närheten av Farsta 

strands centrum. Staden vill se en projektidé som är väl anpassad till 

detaljplaneförslaget som nyligen varit på samråd, liksom utformat med ett 

medvetet förhållningssätt till den faktiska platsen med dess natur och 

topografi. Utöver detta ser Staden att projektet ska hålla en hög kvalité och 

ha ett medvetet förhållningssätt till, liksom vara utformat utifrån kunskap 

om omkringliggande bebyggelses karaktär. Staden kommer även att bedöma 

idéns genomförbarhet samt bolagets referensexempel och ekonomi. Den 

byggaktör som på bästa sätt kan möta de förväntningar som finns för platsen 

kommer att tilldelas en markanvisning. Markanvisningen gäller bostäder 

upplåtna med bostadsrätt och marken avses säljas till pris 9 000 kr/m2 ljus 

BTA i värdetidpunkt april 2019. För att teckna markanvisningsavtal ska den 

slutligt valda byggaktören även uppfylla övriga krav som ingår i de 

förutsättningar som framgår av underlaget.  

 

Genom att fylla i ansökningsmallen som ni hittar på webbplatsen 

stockholm.se/direktanvisning under rubriken ”Material för inlämning” kan 

ni delta i jämförelseförfarandet. På webbplatsen finner ni också övriga 

handlingar som utgör underlag för jämförelseförfarandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stockholm.se/direktanvisning
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Genomförande och förutsättningar 

Det bolag vars ansökan väljs ut genom jämförelseförfarandet får möjlighet 

att teckna markanvisningsavtal med Staden i enlighet med avtalsmallen. 

Genom att lämna in ansökan godkänner bolaget markanvisningsavtalets 

innehåll samt pris. Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet kopplas till 

markanvisningsavtalet och bolaget förbinder sig att genomföra sin 

projektidé. Ärendet planeras att tas upp i exploateringsnämnden för beslut 

17 oktober 2019.   

 

För markanvisningen gäller även Stadens övriga krav enligt 

Markanvisningspolicy 2015 som antagits av kommunfullmäktige. Om 

utvärderingarna av markanvisningsansökningarna ej resulterar i uppfyllande 

av ambitionerna med projektet och detaljplanen i tillfredställande grad, 

förbehåller sig Staden rätten att avsluta jämförelseförfarandet för aktuellt 

tilldelningsområde.  

 

Dp 2016-16240 där platsen för jämförelseförfarandet ingår har varit på 

samråd mellan 12 februari och 26 mars 2019. Granskning av detaljplanen 

planeras preliminärt till februari 2020 och antagande preliminärt till maj 

2020. Eftersom jämförelseförfarandeprocessen löper parallellt med 

detaljplaneprocessen kan ändrade förutsättningar i mer eller mindre 

omfattning uppstå. I och med den ambitiösa tidplanen behöver byggaktörer 

som ansöker om markanvisning vara medvetna om att arbetsinsatser 

behöver ske direkt i samband med markanvisning.  

 

Den markanvisade aktören kommer att bjudas in till den påbörjade 

detaljplaneprocessen med representanter från exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret samt övriga markanvisade aktörer inom området. 

Samordning med andra aktörer inom detaljplaneområdet kommer att ingå 

som en del av processen. De förutsättningar och förpliktelser som getts i 

jämförelseförfarandet inför direktanvisning följs upp för att säkerställa att de 

kvalitéer som gett tilldelningen följer med till förverkligandet av projektet.  
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Inlämning och kontaktuppgifter 

Staden har utarbetat en förenklad jämförelseförfarandeprocess för att 

inskickat material ska vara jämförbart. Urvalet sker i två steg.  

 

Inlämning för steg 1 sker enligt ansökningsmallens instruktion senast  

den 12 juni 2019. Blanketten ”Informationsbegäran inför 

byggherreanalys” från PwC ska fyllas i och biläggas ansökan. Det bolag 

som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna 

markanvisningsavtal med Staden i det fall ansökan väljs ut i 

jämförelseförfarandet.  

 

Ifyllt och signerat dokument märkt ”Jämförelseförfarande Ullerudsbacken 

Farsta strand Dnr: E2019-02035” skickas till: 

 

Exploateringskontoret 

Avd för projektutveckling 

Fleminggatan 4 

Box 8189 

104 20 Stockholm 

 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer utifrån inkomna 

ansökningar ut tre till fem byggaktörer som går vidare till nästa steg.  

 

Senast den 17 juni 2019 kontaktas de deltagare som erbjuds att delta i steg 

två.  

 

I det andra steget kommer de utvalda byggaktörerna att få lämna in 

ytterligare material. Inlämningsmaterialet ska omfatta två A3-sidor. 

Materialet ska visa på förståelse för platsen, aktuella styrdokument, 

arkitektonisk utformning och idé om gestaltning, kvalitet och 

genomförbarhet. Närmare instruktion om inlämning för steg två lämnas 

inför detta steg. 

 

Inlämning för steg två sker den 30 augusti 2019. Slutlig vinnare utses den 6 

september 2019.  
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