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Inbjudan

Falun kommun inbjuder härmed till ett anbudsförfarande för att förvärva och uppföra bostäder inom 
det som tidigare var Hälsinggårdsskolan i Falun. Markområdet (”Området”) som omfattas av detta 
anbudsförfarande omfattar ca 18 600 kvm och redovisas med röd kantfärg i bilaga 1 till denna 
inbjudan.

Anbudsförfarandet är öppet för exploatörer med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att 
genomföra liknande bostadsprojekt. 

Anbud ska upprättas och lämnas alternativt skickas in till Falun kommun i enlighet med 
anvisningarna i denna inbjudan. Anbud ska vara Falun kommun till handa senast 2015-02-20. 
Detaljerade anvisningar för anbudslämnande återfinns på sid 9 i denna inbjudan. 

Kommunen avser att teckna ett köpeavtal med vinnaren i detta anbudsförfarande, se utkast till 
köpeavtal i bilaga 2. En arbetsgrupp av tjänstemän kommer att utvärdera inkomna anbud samt att 
rekommendera en köpare för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som tar beslut i frågan. För mer 
information om utvärderingen se sid 10 i denna inbjudan. 
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Falun

I Falun kommun bor drygt 55 000 invånare och invånarantalet är stadigt stigande, under 2013 ökade 
invånarantalet med ca. 300 invånare.

Falun har en stabil bas av exportinriktade storföretag, mellanstora verkstadsföretag, företag inom 
grafisk industri och ett växande antal tjänsteföretag. I Falun finns även Högskolan i Dalarna med 
utbildningsprogram inom bl.a. ekonomi, teknik och pedagogik.  

Kommunikationer är en viktig del för Falun kommuns framtida utveckling. Idag pågår bygget av ett 
nytt resecentrum vilket kommer att innebära ett bättre kommunikationsnät mot omgivande målpunkter 
så som Borlänge, Gävle och Stockholm. Varje dag pendlar ca 6 400 personer in till Falun för att 
arbeta. Viktiga kommunikationsleder för denna pendling är Falun - Borlänge samt sträckan Gävle –
Sandviken – Hofors – Falun. 

Den stadiga befolkningsökningen kommer att kräva ett bostadsbyggande på ca. 200 nya bostäder per 
år de kommande 10 åren. Detta innebär att det fram till och med år 2024 kommer att behöva byggas 
ca 2 000 nya bostäder i Falun.   



2014-12-04

Området

Området som omfattas av detta anbudsförfarande är ca. 18 600 kvm stort och är beläget ca. 3,5 km 
öster om Faluns centrum, i stadsdelen Hälsinggården (Humlevägen 2). Kartan i bilaga 1 visar 
Områdets ungefärliga avgränsning. Hälsinggården består till största delen av småskalig 
bostadsbebyggelse, företrädelsevis i form av friliggande småhus samt viss närservice. Busslinje 701 
trafikerar Området med täta avgångar mot Faluns centrum. Övriga målpunkter i Områdets närhet är:

Småbåtshamn 600 m
Willys 1,7 km
Vårdcentral 1,5 km
Naturreservat, Roxnäs udde och bad 2,7 km

Inom kvarteret som tidigare utgjort skolgård med tillhörande skolbyggnader pågår utbyggnad av ett 
nytt vård- och omsorgsboende bestående av 48 lägenheter vilka beräknas stå färdigt för inflyttning 
under oktober 2015, se illustration över det planerade vård- och omsorgsboendet i bilaga 3. 

Inom Området finns idag befintliga byggnader som tidigare använts som skolbyggnader. Vinnaren i 
detta anbudsförfarande kan själv välja att ställa om och använda dessa byggnader för 
bostadsändamål och/eller uppföra nya byggnader för bostadsändamål. Befintliga byggnader inom 
Området är:

- Hus A 3 504 kvm bruttoarea 
- Hus M 1 327 kvm bruttoarea
- Hus F 942 kvm bruttoarea
- Hus H 638 kvm bruttoarea
- Hus L 415 kvm bruttoarea

Av bilaga 1 framgår vilka de befintliga byggnaderna inom Området är.
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Fastighetsbildning

Fastighetsbildning för att Området ska utgöra en självständig fastighet har ännu inte genomförts. En 
ansökan om avstyckning har upprättats, se bilaga 4. Kommunen kommer att skicka in  ansökan till 
Lantmäteriet omgående efter att köpeavtal tecknats mellan kommunen och vinnaren i detta 
anbudsförfarande. 

För in- och utfart till samt rekreation inom Området planeras en gemensamhetsanläggning att bildas. 
Både In- och utfarten samt rekreationsområdet planeras även att betjäna det intilliggande vård- och 
omsorgsboendet. En ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning har upprättats vilken 
kommunen kommer att skickas till lantmäteriet i samband med ansökan om fastighetsbildningen som 
beskrivs ovan. Se ansökan i bilaga 4.

Förrättningskostnaderna för att genomföra de åtgärder som specificerats ovan står kommunen för. 
Övriga förrättningsåtgärder som kommer att krävas inom Området står vinnaren i detta 
anbudsförfarande för. 
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Detaljplan

För Området gäller detaljplan för ”Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan” vilken vann laga kraft 
2014-07-14, se detaljplanekartan i sin helhet i bilaga 5. Detaljplanen medger byggnation av bostäder, 
vårdbostäder, kultur- och fritid, restaurang, skola alternativt kontor. Byggrätten motsvarar 25 % 
byggnadsarea av fastighetens sammanlagda markareal i 2 plan. Detta innebär att Området, med den i 
bilaga 1 redovisade omfattningen, har en byggrätt på motsvarande ca 4 650 kvm byggnadsarea i 2 plan. 

Övriga planbestämmelser som gäller för Området är:

P1 = Vid fristående bebyggelse ska huvudbyggnad placeras minst 4 m och 
komplementbyggnad minst 2 m från tomtgräns   

n1 = Den ursprungliga skolgårdens landskap ska i möjligaste mån 
bevaras

q1= Väggmålningen ”Det var en gång” i Hälsinggårdsskolans matsal ska 
bevaras (ligger inte inom Området)

α1= Marklov krävs för fällning av tallar som i brösthöjd är större än 20 cm i 
diameter

All parkering ska lösas inom Området och antalet parkeringsplatser ska motsvara minst 8 platser per 
1000 kvm BTA för bilar och minst 25 parkeringsplatser för cykel per 1 000 kvm BTA.
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Detaljplan fortsättning

Inom Området finns en skolgård med ett landskap bestående av organiskt formade kullar och fritt 
stående tallar. Den norra delen av Hälsinggårdsskolan har karaktär av naturlandskap med 
genomgående stigar. Dessa delar ska, i möjligaste mån, bevaras och fungera för rekreation, både för 
boende inom Området och det intilliggande vård- och omsorgsboendet, se ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggning i bilaga 4. De värdefulla och bevarandevärda delarna av Området är 
rastrerade med svarta sträck på kartan i bilaga 1. 

Inom Området finns inga kända fornlämningar

Ev. nytillkommande byggnation ska utformas med hänsyn till omgivande miljö.  
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Infrastruktur och teknisk försörjning

Området omges av de kommunala gatorna Blockhusvägen
i söder och Humlevägen i väster. Samtliga gator inom 
Området samt de för in- och utfart till de kommunala 
gatorna kommer att vara enskilda. Från Blockhusvägen 
finns en befintlig in- och utfart (se bilden här intill) 
som kommer att betjäna trafik både till och från Området 
och det i öster angränsande vård- och omsorgsboendet. 
Infartsvägen kommer, i den mån det krävs, att byggas om
av kommunen i samband med att vård- och omsorgsboendet byggs, vilket planeras att stå klart i 
oktober 2015. I Samband med ansökan om fastighetsbildning kommer även ansökan om att bilda en 
gemensamhetsanläggning för denna väg att lämnas in till lantmäteriet, se ansökan i bilaga 4. 

Kommunala vatten- och avloppsledningar ligger í Blockhusvägen söder om Området. Anslutning till det 
kommunala vatten och avloppsnätet bör ske i befintlig anslutningspunkt i Blockhusvägen. Dagvatten 
ska i möjligaste mån omhändertas lokalt inom fastigheten.

All bebyggelse inom Området bör anslutas till fjärrvärmenätet. Falu energi- och vatten har ledningar i 
Områdets norra del med god kapacitet för att ansluta tillkommande bostäder till. 
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Anbud

Anbudet ska skickas med rekommenderad post alternativt lämnas in i receptionen hos Falun kommun. 
Anbud ska märkas med ”Anbud Hälsinggårdsskolan” och tillställas Karin Eliasson. Anbud ska vara 
kommunen till handa senast 2015-02-20

Besöksadress: Postadress:
Myntgatan 45 Falun kommun
Falun Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

791 83 Falun

I Anbudet ska följande redovisas:

1.  Erbjuden köpeskilling, totaltpris för fastigheten utan villkor eller förbehåll.
2.  En beskrivning av anbudsgivaren som redovisar:

- Anbudsgivarens erfarenhet och vana av att genomföra bostadsprojekt av                
den omfattning som motsvarar Områdets 

- Registreringsbevis över det anbudsgivande bolaget
- Soliditets/likviditetsbedömning från upplysningscentralen eller liknande.

3.  Situationsplan som visar anbudsgivarens planerade utveckling av Området där det                                         
tydligt framgår vilka byggnader som avses att bevaras, vilka nya byggnader  
planeras att uppföras, hur och var parkering ska ske samt att skolgårdens 
värdefulla naturmark avses att bevaras.

4. En beskrivning av hur ev. befintliga bevarade byggnader samt ev. nytillkommande
byggnader ska användas samt hur projektet avses att genomföras.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud och har även rätt att förkasta samtliga 
inkomna anbud utan ersättningsskyldighet till någon anbudsgivare vad än skälet må vara.  
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Utvärdering

Samtliga anbudsgivare som bedöms ha ekonomisk förmåga samt erfarenhet av att genomföra liknande 
projekt kommer att antas till utvärderingen. 

De antagna anbuden kommer sedan att utvärderas av kommunens utvärderingsgrupp vilken kommer att 
rekommendera en vinnare till Kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om försäljning.  

Utvärderingen sker utifrån följande kriterier:
- Erbjuden köpeskilling 
- Genomförbarhet
- Förslag till utveckling av Området 

Kontakt

Kontaktperson för detta anbudsförfarande är:
Martin Larsson 
Tel: 073-424 69 56
mail: martin.larsson@naisvefa.se

Visning

Tid för visning på plats kan bokas följande dagar:
16 december 
13 januari
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Bilagor

1. Karta avgränsning
2. Köpeavtal 
3. Illustration vård- och omsorgsboende 
4. Ansökan om fastighetsbildning
5. Detaljplanekarta


