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Försäljning av byggrätter Brunnshög
Sammanfattning
Det är dags att fördela ytterligare byggrätter om cirka 36 000 kvm BTA i
Brunnshög. Tilldelningen föreslås att göras dels genom direktanvisning
till LKF och dels genom en enkel tävling med allmän inbjudan och ett
fast pris.
Inbjudan går ut i samband med fastighetsmässan Business Arena i
Stockholm 19 september.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-16

Barnets bästa
Under planprocessen har hänsyn till barn och ungas intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Byggaktörerna ska uppföra lägenheter. Husen kommer att ligga nära
park, skola och förskola vilket är positivt ur ett barnperspektiv.

Ärendet
Bakgrund
Utbyggnadstakten i Brunnshög är satt till cirka 400 lägenheter per år.
Under 2018 förbereder nu projektkontoret anvisningar om cirka 36 000
kvm BTA, vilket ger drygt 370 bostäder.

Förslag till anvisningar
I ett första steg föreslår nu projektkontoret att 31 000 kvm BTA,
byggrätterna C-J på illustration, anvisas:
- En direktanvisning till LKF (5 000 – 8 000 kvm BTA)
- En enkel tävling med fast pris (23 000 – 26 000 kvm BTA)
Längre fram under 2018 släpps sedan ytterligare en byggrätt i hörnet mot
Brunnshögsgatan i höjd med torget (5 000 kvm BTA, byggrätt K på
illustration).
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Tekniska nämnden har också redan tidigare i år, vid sitt möte 2018-0314, gjort en markreservation för Serneke ( cirka 50 000 kvm BTA,
byggrätterna A,B på illustration) vid Brunnshögstorget. Förstudiearbete
pågår och kan leda till en markanvisning i höst. Detaljplanearbetet och
projekteringen av höghuset blir omfattande med anledning av storleken
och enligt tidplan kan byggnaden först stå färdig 2024.

För att hålla den årliga utbyggnadstakten bör därför de föreslagna
anvisningarna göras under 2018. Laga kraft-vunna detaljplaner beräknas
finnas för byggrätterna och projekten blir små och normalstora. Färdiga
bostäder kan därför stå klara redan 2022. En del av tilldelningen (F-J)
omfattas av en detaljplan som länsstyrelsen valt att kalla in för prövning.
Trots detta kan denna detaljplan troligen att kunna vinna laga kraft under
året. Byggrätterna D och E är idag kontorsbyggrätter där planarbete pågår
för att möjliggöra bostadsändamål. Byggrätt C har gällande detaljplan för
bostadsändamål.
LKF har behov av fler anvisningar i Brunnshög för att klara sin
produktionstakt. Brunnshögskontoret har träffat företagets representanter
och önskemål finns om tilldelning i kvarteret F-J, exakt vilka byggrätter
är ännu inte klart, men det kan bli mellan 5 000 – 8 000 kvm BTA.
Anvisningen görs som direktanvisning med beslut i Teknisk nämnd.
Förutom denna direktanvisning föreslås en enkel anbudstävling, utan
krav på arkitektritningar. Tävlingen gör anvisningen konkurrensutsatt
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och transparent. Lunds kommuns vision och mål för Brunnshög blir
grunden för tilldelning efter en jurybedömning.

Prissättning
Kommunfullmäktige har beslutat att markförsäljning av kommunens
mark ska ske till marknadsmässiga priser. Priset för byggrätterna baseras
på tidigare försäljningar i området. Detta gäller även för LKF:s
hyresrätter.

Förslag till process för tävlingen
Tävlingsinbjudan ska presenteras vid Business Arena i Stockholm den 19
september. Prospektet ska innehålla alla uppgifter om pris, avtal,
kostnader mm så att anbudsgivaren har full bild av kostnaderna. Det ska
också beskriva de krav på hållbarhet och kvalitet som gäller i Brunnshög.
Anbudsgivare kommer sedan att vara bundna av de villkor som anges i
prospektet.
Anbudet ska också innehålla uppgift om vilken arkitekt som ska anlitas
och det ska framgå att ett eventuellt byte av arkitekt ska godkännas av
Lunds kommun.
De byggaktörer som gör de mest långtgående hållbarhetsåtagandena och
ett gott arkitektval föreslås för anvisning.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att

rekommendera Teknisk nämnd att ge Projektkontoret Brunnshög i
uppdrag att i nära samarbete med Tekniska förvaltningen
genomföra markanvisningar i enlighet med denna skrivelse.

Carin Hillåker
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Brunnshögs projektkontor

Eva Dalman
Projektchef Brunnshög

