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Markanvisning Edshult  
Vill du/ni bygga bostäder på en central och attraktiv tomt i Leksands kommun? Leksands kommun 

inbjuder härmed in dig/er till att göra en intresseanmälan för markanvisning1 avseende fastigheten 

Edshult 1:126.  

Leksand är en av Sveriges mest välkända orter och kommuner. Kommunen har ett starkt platsvarumärke 

och är attraktivt tack vare en levande kulturmiljö, ett rikt förenings- och idrottsliv och ett varierat och 

entreprenörsdrivet näringsliv. Efterfrågan på att leva, bo, arbeta, besöka och investera i kommunen är 

idag hög och nyproduktion av bostäder är en nyckel till en stark fastighetsmarknad med varierade 

upplåtelse- och boendeformer.  

Området Edshult utgör en viktig del i Leksands kommuns bostadsförsörjningsplan och kommer konkret 

att bidra till den efterfrågan som finns på centrala lägenheter. Efterfrågan finns i samtliga åldersgrupper, 

i synnerhet hos unga invånare som söker ett förstagångsboende och äldre som vill växla till ett enkelt, 

tryggt och centralt boende. 

 

Kortfakta 

Tidplan: Markanvisning under oktober-november 2022.  

Detaljplan: Finns inte för exploateringsområdet. Byggnation regleras via bygglov. 

Markyta: 3 600 m2. 

Exploateringsgrad: 30-35% av total fastighetsarea, ca 2 400 m2 (inkl två våningar) 

Byggnadstyp: Flerbostadshus (ca 16 lägenheter), parhus alternativt enbostadshus såsom kedjehus eller 

radhus.  

Antal våningar: Två.  

 

Mer om områdets läge och karaktär  

Nära till allt! 

Området Edshult och utpekad fastighet är belägen cirka 1 kilometer från Torget i Leksands centrum, 

mellan Åkerö i väster och Moskogen i söder. Avståndet ger närhet till skolor, mataffär, offentlig service 

samt natursköna omgivningar längs Österdalälven och dess utlopp från Siljan. Centralt i området ligger 

äldreboendet Edshultsgården och förskolan Rosen. Åkerö skola (F-6), ligger på andra sidan Insjövägen. 

 

 

 
1 Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få 
förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan 
exploatering inom ett visst markområde. 
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Blandad bebyggelse och by-miljö 

Områdets läge är invid södra infartsvägen till centralorten, utmed Insjövägen, och präglas av blandad 

bebyggelse, småskalighet och kringliggande by-miljö med gårdar och innergårdar.  

 

Edshult 1:126 är den stora ljusmarkerade fastigheten. (Ev ringa in 

området med röd ram så blir det ännu tydligare) 

 

Utvecklingen och utformningen av det nya området ska ske med omsorg för att anpassa sig och bli en 

del av området i sin helhet. Området ska förhålla sig till Leksands kulturhistoria och möta framtidens 

förväntan på boendekvaliteter.   

 

Förutsättningar 

Ingen detaljplan finns för exploateringsområdet vilket innebär att alla eventuella utredningar som 

behövs inför bygglovsansökan ligger på exploatören att genomföra och bekosta. 

 

Tekniska förutsättningar 

Kostnader för anslutning till vatten, avlopp och el, eventuell fjärrvärme och fiber betalas av exploatören 

enligt gällande taxor. Exploatören ansvarar för att ta kontakt med respektive ledningsägare. Krävs 

sanering på fastigheten ansvarar och bekostar exploatören en sådan.   

VA – Vatten och avlopp finns utbyggt i området. 

Fjärrvärme – Möjlighet till att ansluta sig till fjärrvärmenätet finns.  
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El – El finns utbyggt i området. 

Fiber – Bredband i form av fiber finns i området. 

Dagvatten - Utredning är inte genomförd. 

Geologi – Utredning är inte genomförd.  

Föroreningar – Fastigheten består av gammal åkermark. Ingen verksamhet har tidigare funnits på 

platsen. 

Fastighetsindelning – Genomförd och klar. 

Buller- Utredning är inte genomförd. Risk finns för höga bullervärden från Insjövägen.  

Vägar - Allmänna vägar finns i området. Vägar på kvartersmarken ansvarar exploatören för.  

 

Projektets förutsättningar 

Kommunens mål med bostadsutvecklingen beskrivs i kommunens bostadsförsörjningsprogram (finns 

som bilaga till detta underlag). 

Markanvisat område är lämpligt för såväl hyresrätter som bostadsrätter. Förslaget till bebyggelse ska 

harmoniera med angränsande bebyggelses småskaliga karaktär. Placering och utformning av den nya 

bebyggelsen ska ta hänsyn till befintliga utblickar och omgivning. 

 

Attraktiv boendemiljö 

Hållbar stadsutveckling handlar om att 

främja och skapa värden som bidrar till 

en attraktiv boendemiljö. Byggnaden ska 

uppföras i god arkitektur, förhålla sig till 

kulturmiljöprogrammet och ska 

huvudsakligen bebyggas med byggnader 

för bostadsändamål (B). 

Byggnaden/byggnaderna ska utgöras av; 

• Två våningar. 

• Utformas med faluröd 

träfasad, med referens 

till närliggande gårdar. 

• Taken ska beläggas med tegelröda takpannor eller röd bandtäkt plåt (med undantag för 

solpaneler) och utformas som sadeltak. Komplementbyggnader kan även beläggas med 

vegetativa tak.  

• Fönstren kan med fördel utformas med spröjs. 
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• Björkarna utmed Insjövägen omfattas av biotopskydd och ska så långt det är möjligt 

bevaras.  I undantagsfall kan exploatören söka dispens hos Länsstyrelsen för nedtagning 

och sedan ombesörja plantering av nya björkar. 

 

Trygg och säker livsmiljö 

Området ska upplevas tryggt och säkert. Exploatören ska därför beakta följande för området:  

• God belysning. 

• Mötesplats för lek och samvaro. 

• Fastigheten kräver en planering utifrån buller och trafik från Insjövägen. En bullerskyddad     

gårdsmiljö, enligt gällande lagstiftning ska därmed redovisas. 

• En samlad parkeringsyta är att föredra. Denna bör angöra Edshultsvägen. Enligt kommunens 

parkeringsnorm är minimiantalet för bilparkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller 

ombyggnation vid Åkerö (zon 2) 1,1 parkeringar per lägenhet.  

 

Hållbara transporter & god hälsa  

• Cyklar och el-fordon utgör en viktig faktor för att kunna resa hållbart till och från hemmet. 

För att möjliggöra ett hållbart transportsätt bör därför ändamålsenlig och praktisk parkering, 

laddningsmöjligheter och förvaring planeras för cyklar, e-cyklar och e-mopeder samt elbilar. 

För cykelparkering bör det finnas platser både inom- och utomhus. Antal cykelparkeringar 

enligt kommunens parkeringsnorm inom zon 2 ska vara 1 plats per 1-2 rumslägenhet och 2 

cykelplatser per lägenhet som har tre rum eller fler. Utomhusparkeringen bör lokaliseras 

nära bostadsentrén och alltid närmare än motsvarande bilparkering, samt vara försedd med 

väderskydd, ramlåsning och belysning. 

• Kommunen ser positivt på om en bilpool anordnas för de boende. 

• Kommunen ser också positivt på att exploatören främjar olika former av delaktighets-

skapande processer hos de boende. 

  

Resurshållning  

• Ett miljörum placerat inom den egna fastigheten ska klara så många fraktioner som de 

kommande föreskrifterna kräver och vara placerad så att tömning/hämtning kan ske säkert 

för de boende. Placeringen av miljörummet ska också uppfylla arbetsmiljökraven för 

hantering av avfall. 

• Brevlådor placeras strategiskt och samlat inom området. 

 

Minimerad negativ natur- och miljöpåverkan 

• Byggnaderna ska byggas energieffektivt och med bra miljöhänsyn. Ambitionsnivån ska ligga i 

nivå med kraven som återfinns i Miljöbyggnad nivå Silver. Leksands kommun ser positivt på 
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att man i möjligaste mån bygger fastigheterna så det blir så få ingrepp i taken, specifikt på 

södertaken med genomföringar och liknande så att man kan använda taken till att sätta upp 

solceller och skörda solenergi.  

• Leksands kommun förespråkar, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, byggnation i trä. 

• LCA-uträkningar (livscykelanalys) ska användas som metod. 

• Exploatören ansvarar för att lokalt omhänderta dagvatten som uppstår på kvartersmark. I 

normalfallet ska 10 mm regn (nederbörd) infiltreras inom fastigheten. Kan infiltration inte  

ske behöver dagvattnet fördröjas. Det är viktigt att fördröjning utrustas med bräddfunktion 

så att även flöden som överskrider 10 mm kan hanteras.   

 

Markanvisningsprocessen 

Intresseanmälan är öppen under perioden 2022-10-03--2022-12-31 för alla exploatörer som önskar 

inkomma med en idé om en tänkbar byggnation för Edshult. Markanvisningen ger en exploatör 

ensamrätt att under en period förhandla med kommunen om förvärv av marken.  

 

Formalia 

Intresseanmälan ska innehålla följande: 

1. Beskrivning av exploatören, inkl. uppgifter om företaget samt ekonomisk information som 

tydligt visar företagets förmåga att genomföra projektet. 

2. Minst två referensprojekt som visar företagets förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt. 

3. Beskrivning av föreslagen upplåtelseform, byggnadstyp och gestaltningsidé.  

4. Förslag till byggnation och exploateringsgrad.  

5. Pris (markpris/kvm). 

6. Situationsplan samt fasadskisser. 

7. Förslag till parkeringslösning. 

8. Utformning/placering av utrymmen för cyklar, barnvagnar med mera. 

9. Beskrivning av hållbarhetsperspektiv. 
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Preliminär tidsplan 

Exploatörer är välkomna att inkomma med intresseanmälan under perioden 2022-10-03—2022-12-31.  

Leksands kommun har för avsikt att teckna markanvisningsavtal för Edshult 1:126 under våren 2023. 

 

 

 

 

Anmälan till markanvisning  

Frågor om markanvisningen av Edshult 1:126 och anmälan med förslag till plan skickas till ansvarig för 

exploateringar, Johanna Ingre (0247-804 51), via dedikerad e-postadress: markanvisning@leksand.se 

eller postalt till: Leksands kommun, Exploatering, 793 80 Leksand.  

Kuvert/e-post ska märkas ”Markanvisning Edshult 1:126”. 

Önskas sekretess på inlämnade handlingar så meddela detta i samband med inlämnandet. 

 

Urvalsprocess vid markanvisning  

Leksands kommun har fri prövningsrätt och kommer att välja vilken exploatör som går vidare. 

Utvärderingen utförs av utsedd arbetsgrupp där bland andra stadsarkitekt, exploateringsansvarig, 

myndighetschef (miljö- och bygg) samt politiker ingår. 

Utvald exploatör bjuds in till enskilt möte under oktober/november 2022 för presentation av förslag och 

där lösningar och möjligheter till samverkan kan diskuteras för att uppnå bästa möjliga projekt. 

Till mötet kan även ytterligare beskrivningar efterfrågas för redovisning under mötet, exempelvis 

beskrivning av utemiljö/bostadsgårdar, enklare illustration (exempelvis fasad), angivande av preliminära 

lägenhetsstorlekar eller beskrivning av hur eventuella hyres-/bostadsrätter långsiktigt ska förvaltas.  

 

  

2022-10-03   2022-12-31   2022-02-28   2023-05-31   2023-12-31 

     

Markanvisningsinbjudan ut  Sista dag för bostadsutvecklare   Vinnare utsedd  Markanvisningsavtal färdigt för Marköverlåtelseavtal 
   att lämna in underlag till      undertecknande    
   markanvisningen  
   

mailto:markanvisning@leksand.se
mailto:markanvisning@leksand.se
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Utvärderingskriterier 

I utvärderingen inför ett markanvisningsavtal görs en sammanvägning av fler faktorer, främst: 

• Företagets kapacitet för genomförande. 

• Upplåtelseform och exploateringsgrad samt genomförandeplan med tidplan där produktionstid 

framgår.  

• Arkitektonisk gestaltning, byggnadernas och utemiljöns formgivning samt anpassning till 

landskapet och övrig omgivning – material, kulör, komposition och kulturmiljö. 

• Hållbarhet – hur väl förslaget bidrar till ett hållbart och energieffektivt byggande, till hållbara 

trafiklösningar samt skapar en miljö som bidrar till social hållbarhet. 

• Funktion - disponering av bebyggelsen (inklusive lägenhetsfördelning) samt disposition av 

privata och/eller halvprivata utemiljöer inom kvartersmarken samt disponeringen av offentliga 

rum.  

• Pris (markpris/kvm) 

• Uppnådda mervärden för helhet och kvalitet utifrån riktlinjerna 

Bedömning 

Vi utvärderar respektive intresseanmälan enligt bilaga.   

 

Markanvisningsavtal/köpeavtal 

När kommunen beslutar att ge en vinnande exploatören möjlighet att teckna ett markanvisningsavtal 

med kommunen ska detta göras senast 30 dagar från den dag då beslutet fattades av kommunen. Om 

avtal inte träffas inom denna tid har kommunen rätt att tilldela marken till något annan aktör. 

Markanvisningsavtalet reglerar villkoren för markanvisningen, dessa ska vara uppfyllda för att ett 

köpeavtal ska upprättas. Markanvisningen tidsbegränsas i detta fall till 6 månader, men kan förlängas 

om särskilda skäl föreligger.  

Ett köpeavtal upprättas i samband med beviljat bygglov. I avtalet behandlas köpeskilling samt övriga 

villkor för överlåtelsen. Utformning av bebyggelsen i bygglovet ska ske i enlighet med presenterat 

förslag till markanvisningen. Eventuella avsteg ska godkännas av kommunen. 

Denna anvisning faller inte inom ramen för Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Kommunen äger 

rätt att anvisa marken till den exploatör som uppvisar bästa förslag. Leksands kommun har rätt att 

förkasta samtliga inkomna intresseanmälningar och tävlingsbidrag utan ersättningsskyldighet. 

Exploatören deltar på egen risk och bekostnad. 
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Dokument som stöd till markanvisningen 

Bostadsförsörjningsprogram 

antagen-bostadsforsorjningplan-2021-2023---kf-210510---28.pdf (leksand.se) 

Kulturmiljöprogram 

https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/oversiktsplan-och-

detaljplaner/kulturmiljoer-i-leksands-kommun/om-leksands-kulturmiljoprogram2/ 

Översiktsplan 

https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/ 

Parkeringsnorm 

 

Bedömningsmall 

 

 

 

 

 

https://www.leksand.se/globalassets/medborgare-extern/kommun-och-politik/regler-och-styrning/foreskrifter/antagen-bostadsforsorjningplan-2021-2023---kf-210510---28.pdf
https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/kulturmiljoer-i-leksands-kommun/om-leksands-kulturmiljoprogram2/
https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/kulturmiljoer-i-leksands-kommun/om-leksands-kulturmiljoprogram2/
https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/

