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Lysekilskommun
Marina Bragd Karlsson

Exploatering omr KristinebergsvägenFiskebäckskil
Lysekü
Efter genomgång av det förfrågningsunderlag som Lysekilskommun lagt
ut gällande rubricerade projekt har en del frågeställningaruppstått.

I inbjudningsbrevefterfrågas förslag på utveckling av området. Förslaget
skall enligt förfrågan grundas på framtaget planprogram daterat
2009-10-01 och innehållaen tydlig presentation av anbudslämnarens
förslag på utveckling av området samt föreslagen köpeskilling.

Enligt anbudsformulär skall endast föreslagen köpeskillinganges, vilket
också är det enda som kommer att bedömasvid utvärdering av inkomna
anbud.

För att ha möjlighet att lämna anbud som skall kunna likställasmed övriga
anbud önskar vi få nedanstående frågetecken uträtade.

1. Varför skall förslag endast bedömasefter köpeskillingensstorlek? I och
med det blir förslaget i sig ointressant.
Rimligenborde inlämnade utvecklingsförslag även värderas utifrån
kriterier som tex. utformning och innehållsom ger goda bostadskvaliteter,
stimulerar ett ökat helårsboende, angivande av upplåtelseformermm.

2. För att inga missförstånd skall uppstå önskas ett förtydligande angående
hur förslag på utveckling av området ska utformas. Avses ett förslag
innehållandeSituationsplan, skisser, hustyper, beskrivningom idéer,
etapputbyggnad mm. eller endast en enkel skriftligbeskrivningav
anbudslämnarenoch övergripande idéer?

3. Vad menas med att förslag tillutveckling skall vara grundat på bifogat
planprogram? Hur styrande menar man att det ska vara om vägdragning,
hustyper mm?
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4. Övertagande av kommunalaåtaganden bör preciseras för att kunna
beräknas.

5. Avtal skrivs med en eller två förslagslämnare?
Hur menar man att man ska göra det om bara köpeskillingensstorlek ska

avgöra? Måste inte då även kvalitéer i förslagen värderas?

6. Framtida exploateringsavtal?
Här antyds vissa förutsättningar gällande tex. förmedlingvia kommunal
bostadskö, bebyggelsetyper, BBR (vilkenBBR avses?) som inte finns med
i värdering av anbud eller förutsättningar. Återigen anser vi att

utvärderingslçriteriernamåste utvecklas.

7. Köpeskillingbegärs på område A enl inbjudningsbrev. Planområde

anges vara ca 22 ha (område A & B). Hur stort är område A?
I materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543. Kommer

fastighet 1:543 ingå i område A och lämnatpris eller kommer denna som

ett tillägg?
Vad avser begärt pris i anbudsformulär, pris för råmark/pris för hela
området/ pris per ha?

Med anledning av ovanstående frågeställningar önskar vi förlängd
anbudstid tillen månad efter frågornas besvarande.

Med vänlig hälsning

Peab Sverige AB
Region Bostad - projektutveekling

Susanne Kristensson
susanne.kristensson@peab.se
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Frågor och svar avseende upphandling exploatering
av Kristinebergsvägen,Fiskebäckskil

Frågor som inkommit till och med den 15 augusti är nedan
besvarade, punkt för punkt.

1. Varför skall förslag endast bedömas efter köpeskillingensstorlek? I
och med det blir förslaget i sig ointressant. Rimligen borde inlämnade
utvecklingsförslag även värderas utifrån kriterier som t.ex. utformning
och innehåll som ger goda bostadskvaliteter, stimulerar ett ökat
helårsboende, angivande av upplåtelseformer mm.

SVAR: I detaljplaneprocessen kommer utformning och innehåll att
utkristalliseras. Kommunen kommer att bara bedöma köpeskillingen.

2. För att inga missförstånd skall uppstå önskas ett förtydligande
angående hur förslag på utveckling av området ska utformas.
Avses ett förslag innehållandeSituationsplan, skisser, hustyper,
beskrivning om idéer, etapputbyggnad mm. eller endast en enkel
skriftlig beskrivning av anbudslämnaren och övergripande idéer?

SVAR: Förslaget kan vara en enkel skriftlig beskrivning med
övergripande idéer.

3. Vad menas med att förslag till utveckling skall vara grundat på
bifogat planprogram? Hur styrande menar man att det ska vara om

vägdragning, hustyper mm?

SVAR: Nästa steg är traditionellt planarbete där fler detaljer kommer
att prövas, planprogrammet skall ses som skissmaterial för vad som
kan göras.

4. Övertagande av kommunala åtaganden bör preciseras för att
kunna beräknas.

SVAR: utgångspunkten är att kommunen inte kommer erlägga några
kostnader för planläggning, infrastruktur etc i och i anslutning till
området.

5. Avtal skrivs med en eller två förslagslämnare? Hur menar man
att man ska göra det om baraköpeskillingensstorlek ska avgöra?
Måste inte då även kvalitéer i förslagen värderas?

SVAR: A området är uppdelat i två delar och det finns möjlighet att
lägga på en del eller på helheten.



6. Framtida exploateringsavtal? Här antyds vissa förutsättningar
gällande t.ex. förmedling via kommunal bostadskö, bebyggelsetyper,
BBR (vilkenBBR avses?) som inte finns med i värdering av anbud eller

förutsättningar. Återigen anser vi att utvärderingskriterierna måste
utvecklas.

SVAR: gällande lagar och regler gäller vid varje tillfälle. Högst
köpeskilling gäller.

7. Köpeskilling begärs på område A enl inbjudningsbrev. Planområde
anges vara ca 22 ha (område A & B). Hur stort är område A? I

materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543.
Kommer fastighet 1:543 ingå i område A och lämnat pris eller
kommer denna som ett tillägg? Vad avser begärt pris i

anbudsformulär, pris för råmark/ pris för hela området/ pris per ha?

SVAR: pris för hela området A eller en del av område A. Planläggande
och infrastruktur står köparen för.

8. Med anledning av ovanstående frågeställningar önskar vi förlängd
anbudstid till en månad efter frågornas besvärande.

SVAR: anbudstiden förlängs till den 6 september 2011

Enligt uppdrag

Marina Bragd Karlsson
Upphandlare
Lysekils kommun


