
INBJUDAN 
TILL MARKANVISNING

AB Ystadbostäder och Ystad kommun inbjuder härmed 
till inlämnande av intresseanmälan för markanvisning av 
byggrätter i projektet Ystad Trädgårdsstad. 
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Om Ystad Trädgårdsstad
Området har tidigare varit en plantskola som på ett naturligt 
sett nu skapat förutsättningar för en grön stadsdel. Den redan 
uppvuxna och gröna karaktären bevaras genom att ny bebyggelse 
planeras med hänsyn till befintlig vegetation.
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[FAKTA ] 
- 35.158M2 KVARTERSMARK
- 49.152M2 BTA
- CA 400 BOSTÄDER
- 42 TRÄDARTER 



ETAPP 1 – ”HUS I TRÄDGÅRDSSTAD” 

I den norra delen planeras radhus, kedjehus eller parhus 
i 2-3 våningar. I dess närhet finns också rester av en 
trädgård som utvecklats till ett naturlikt område med en 
rik och varierad flora med stora träd. (Dammhejdan) 

ETAPP 2–3 – ”HUS I PARK”

I den västra och södra delen av området kommer fler-
bostadshus i 5-6 våningar att byggas. Här finner man 
även ett grönområde med en parkliknande karaktär 
med träd av blandat ursprung. (Abrahamsfältsparken)
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En grön stadsdel:

- Växter och träd i den befintliga natur- och   
 parkmiljön integreras i planeringen av Ystad  
 Trädgårdsstad. 

- Möjlighet till egen odling på gårdar, tak eller  
 balkonger.

- Hårdgjorda ytor minimeras för att ge plats åt 
 växtlighet.

- Nytillkommen kvartersgrönska kopplas till   
 parker och grönstråk.

- Dagvattenhantering tas om hand genom 
 infiltration och lokal fördröjning på kvarters  
 mark. Vid behov finns möjlighet att ansluta till  
 kommunens dagvatten.

- Lösningar till innovativ avfallshantering, 
 återvinning, kompostering, etc.

- Färdigställande av första etappen resulterar i  
 en mini-Bomässa där arkitektur och visnings-
 trädgårdar offentligt visas under augusti 2019.

Klimatsmarta lösningar:
- Möjlighet till fiberanslutningar i ett öppet nät  

 ska finnas till respektive bostad.

- Konstruktioner ska utformas med låga   
 värmeförluster och låga kylbehov.

- Byggnaders installationer utförs med effektiv   
 elanvändning för minimal primiärenergiförbrukning

- Delprojekten planeras med skyddade och säkra  
 cykelparkeringsplatser som indirekt bidrar till  
 minskad bilkörning.

Inbjudan finns på AB Ystadbostäders hemsida 
www.ystadbostader.se. Där finns även 
områdets detaljplan och övriga underlag av betydelse 
för området

Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som 

omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer, där följande

ambitioner eftersträvas:
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Tilldelningsområdet Exploateringsplan / Kvarter

Byggherrar kan söka tilldelning av 
kvarter 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4b, 5b, 5c, 
6, 8a

AB Ystadbostäder kommer själva att 
bebygga kvarter 4a, 5a, och 7.

Ystad kommun planerar projekt med 
särskilt boende på kvarter 8b.
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Möjlighet finns att lämna
in intresseanmälan för ett 
eller flera kvarter.

Byggrätt Areal  Expl      BYA Vån BTA  
1  2076   40 830 2,5 2076
2 1309   40 524 2,5 1309
3A 1276   40 510 2,5 1276
3B 1566   40 626 2,5 1566
3C 1755   40 702 2,5 1755
4A  Ystadbostäder / bostäder - Etapp I
4B  1481   40 592 2,5 1481
5A  Ystadbostäder / bostäder - Etapp II
5B 5092   30 1528 5,5 8402 
5C 1208   40 483 2,0 966
6 4405   30 1322 5,0 6608 
7  Ystadbostäder / bostäder - Etapp III
8A  3616   30   1085 5,5 5966 
8B Ystad kommun / särskilt boende

AB Ystadbostäder kommer själva att 
bebygga kvarter 4a, 5a, och 7.

Särskilt boende Ystad kommun

Lekplats

SAMMANSTÄLLNING 
BTA / KVARTER



    

Intresseanmälan

Byggherrar som önskar marktilldelning ska skicka 
in intresseanmälan till AB Ystadbostäder.

Intresseanmälan ska innehålla följande:

1. Beskrivning av byggherren. 
 Uppgifter om företaget samt ekonomisk information  
 som visar företagets förmåga att genomföra   
 projektet. 

2. Referensprojekt som visar företagets förmåga att  
 driva och slutföra bostadsprojekt

3. Önskemål om byggrätter i fallande 
 prioriteringsordning

4. Beskrivning av hur eventuella hyresrätter ska 
 förvaltas långsiktligt i ett hållbarhetsperspektiv

5. Förmåga till projektutveckling och nytänkande

6. Val av arkitekt

Intresseanmälan ska ha inkommit senast 
2017-06-16 och skickas till:

AB Ystadbostäder
271 80 Ystad

Alternativt per epost till markanvisning@ystadbostader.se

Kuvertet/epost ska märkas ”Markanvisning Ystad 
Trädgårdsstad”

Utvärdering av intresseanmälan

AB Ystadbostäder och Ystad kommun har fri prövnings-
rätt och kommer att välja ut de intressenter man önskar 
gå vidare med. Utvärderingen utförs av utsedd arbets-
grupp, där bl.a. kommunens stadsarkitekt och exploater-
ingschef ingår.

En blandning av byggherrar och olika upplåtelseformer 
efterfrågas. 
Hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter resp. ägarlägen-
heter – men även gärna nya boendekoncept. 

Utvalda byggherrar kommer att bjudas in till separata 
möten under augusti 2017.
Detta för att ytterligare säkerställa projektets höga ambi-
tioner innan undertecknande av markanvisningsavtal kan 
ske.

Intresseanmälan som inkommer efter angivet datum 
utvärderas inte.
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Förutsättningar

- Markanvisningsavgift – vid tecknande av markan-  
 visningsavtal ska byggherren betala 10% av beräknad  
 köpeskilling, vilken är beräknad på tillåten byggrätt av 
 fastighet. Markanvisningsavgift avräknas från köpe-
 skillingen när köpet fullbordas efter beviljat bygglov. 
 Vid ett eventuellt avhopp återbetalas inte 
 markanvisningsavgiften.

- Pris för kvarter 1-3: 1.500 kr / kvm BTA för hyresrätter
  1.800 kr / kvm BTA för bostadsrätter
  1.900 kr / kvm BTA för äganderätter

- Pris för kvarter 4-8: 1.900 kr / kvm BTA för kvarter 4-8.  

- Tilldelningen av kvarter 1-3 är inte godkända förrän  
 markanvisningsavtalen har godkänts av samhällsbygg 
 nadsnämnden.

- Markanvisningsavtal kommer att reglera viktiga frågor  
 för Ystad Trädgårdsstads genomförande.
 
- Byggherren ska stå för del av kostnader som har sam-
 band med framtagandet av detaljplanen. Kostnader  
 härför tas ut efter beviljat bygglov i enlighet med gäll-
 ande plan- och bygglovstaxa, som beräknas utifrån  
 inlämnad BTA-yta i bygglovshandling.

- Bygglovsdialog – för att optimera lösningar och skapa  
 en god samverkan mellan alla inblandade aktörer krävs  
 ett aktivt deltagande. Handläggande bygglovsarkitekt  
 deltar under dessa möten.

- Minst 30 poäng från kvalitétsprogrammets ”Gröna   
 punkter” ska uppnås.

- Byggherren står för samtliga projekterings-, bygglovs-,  
 och andra underlagskostnader. 

- Byggherren står även för VA- och andra anslutningsav 
 gifter på egen fastighet.

- Avtal förpliktigar till deltagande av Mini-Bomässa under  
 augusti 2019 
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BILAGOR TILL INBJUDAN

Detaljplan 
Dnr: (BR: 2008.0807-214), 2013/266

Illustrationsplan 
(Laga kraft 2016-02-18)

Planbeskrivning 2015-11-08 
(Antagen av: Kf 2016-01-21. §7.
  
Geoteknisk Undersökning 
(Geoexperten i Skåne AB, 2014-03-27)

Miljöteknisk markundersökning 
(Ramböll, 2013-04-25)

PQ Geoteknik och miljö 2015-10-09

Geoexperten PM Radon 2014-04-04
 
Utdrag / Primärkarta

Kvalitetsprogram / ”Gröna punkter” 

Formulär för intresseanmälan

Markanvisningsavtal 



Preliminär tidplan 2017–2021 >
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Etapp I

Bygglovsdialog    sept - nov 2017

Byggstart    juni 2018

Färdigställande    juli 2019

Bomässa   4-18 augusti 2019

Etapp II

Bygglovsdialog    aug - nov 2018

Byggstart    juni 2019

Färdigställande   nov 2020

Etapp III

Bygglovsdialog    aug - nov 2019 

Byggstart    juni 2020

Färdigställande    nov 2021

Marknadsföring
Gemensam marknadsföring kommer att gynna dom enskilda projekten.
Bomässan 2019 skapar dessutom möjligheter för ytterligare exponering.

Kontaktuppgifter
AB Ystadbostäder
271 80 Ystad
Projektledare Ulf Karmebäck 
ulf.karmeback@ystadbostader.se

Marknadschef Helén Nyquist
helen.nyquist@ystadbostader.se
Tel. 0411-577 415

För kvarter 1-3:
Mark-& exploateringschef Lars Carlsson
Ystad kommun
lars.carlsson@ystad.se
Tel. 0411-577 270

Utskick av 
markanvisningsprogram  

MAJ 2017

Intresseanmälan till
Ystadbostäder 

16 JUNI 2017 

Utvärdering av 
intresseanmälningar               

JUNI - AUG 2017

Förhandlingar om 
markanvisningsavtal 

AUG 2017
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Om 
Ystad

Ystad är porten till framtiden och 

omvärlden. Den medeltida stadskärnan 

med sina korsvirkeshus och smala 

gränder är väl vad de flesta förknippar 

Ystad med. Men Ystad är så mycket 

mer. Här finns naturupplevelser utöver 

det vanliga, en levande historia, ett 

sjudande kulturliv och mångfald av 

fritidsaktiviteter. Här finns också ett 

rikt näringsliv som verkar både lokalt 

och globalt. Allt som allt en god miljö 

för kreativitet. Ystad är den lilla staden 

med de stora möjligheterna.

Ystad ska växa med 300 nya invånare 

per år, och vi behöver skapa minst 150 

nya hem varje år för att klara det målet. 

Vi strävar efter att få ett brett utbud av 

ov olika bostäder i olika miljöer. Ystads 

attraktivitet och identitet kommer av 

den charmiga medeltida stadskärna 

som erbjuder museer, historiska bygg-

nader och ett brett kulturutbud. 

Utöver den medeltida stadskärnan 

kännetecknas Ystad av sina olika 

stadsdelar med välbevarad bebyg-

gelse från alla epoker. Skolorna i 

Ystad är kända för sina goda resultat 

och trygga miljöer. Det är nära till allt 

i Ystad, och det finns en stark lokal 

arbetsmarknad. Till det kan läggas 

goda kommunikationer med direkttåg 

till Malmö/Kastrup/Köpenhamn, och en 

hamn med internationella förbindelser”.

      

      

LEILA EKMAN, STADSARKITEKT
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Ystad i korthet

29 448 invånare i kommunen
18 350 invånare i tätorten
4 gymnasieskolor
Skånes minsta akutsjukhus
Gråbrödraklostret grundades 1258
Biografteatern Scala är Sveriges äldsta biograf
Färjeförbindelser med Polen och Bornholm
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”Vi ser verkligen fram emot att få sätta ner 
spaden i Ystad Trädgårdsstad och realisera 
visionen om en ny grön stadsdel. Samarbetet 
med övriga deltagande byggherrar kommer att 
skapa en naturlig grogrund för utbyte av både 
erfarenheter och kunskap”.

FREDRIK MILLERTSON, VD YSTADBOSTÄDER

 



15–15
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För ytterligare information:

AB Ystadbostäder
Marknadschef Helén Nyquist
Tel. 0411-577 415
www.ystadbostader.se


