
Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

FÖRSLÖVS ÄNGAR
i Båstads kommun



Båstad kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Inbjudan
Är du intresserad av att bygga ett nytt 
bostads område i Båstads kommun? Då 
önskar  kommunen bjuda in dig att tävla 
om byggrätterna i projektet kallat Förslövs 
ängar.

Förslöv är Båstad kommuns näst största 
tätort och ligger söder om Hallandsås. 
Tävlingsområdet Förslövs ängar är beläget 
i centrala Förslöv, 1 km från järnvägs
stationen och i direkt anslutning till 
 Skåneleden med utsikt mot Skälderviken. 
 Platsen kännetecknas av det kuperade 
landskapet med stengärdsgårdar samt 
bokskogen med dess slingrande stigar. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Förslöv och omvärlden
Från Förslöv har du nära till omvärlden, 5 
minuter på cykeln tar dig till stationen och 
vidare till jobbet i Helsingborg, Halmstad, 
Lund eller  Göteborg. Sedan tunneln genom 
åsen öppnades har den lilla orten vid havet 
närheten till den stora världen bara ett 
stenkast bort. 
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Områdesbeskrivning
Förslöv är Båstad kommuns näst största tätort med drygt 2300 invånare och sedan färdigställandet 
av Hallandsåstunneln och Förslövs tågstation planeras det för en expansion av orten. Huvuddelen av 
bostäderna i Förslöv utgörs av friliggande småhus vilket också är den bostadsform som har dominerat 
bostadsbyggandet sedan mitten av 90-talet. Andelen lägenheter i flerbostadshus är ojämnt fördelat 
i förhållande till småhus vilket leder till låsningar för äldre, begränsar möjligheterna för till exempel 
ensamstående och försvårar för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Båstads kommun arbetar för 
att öka antalet hyres och bostadsrätter för att kunna erbjuda invånarna en större möjlighet att välja 
ett boende som passar just deras livssituation. 

Förslövs samhälle

Förslöv har anor tillbaka till 1100talet då kyrkan först uppfördes. Byn har växt från ett 
lantbrukssamhälle till det villasamhälle det är idag där bebyggelsen är placerad i ett relativt kuperat 
landskap. De äldsta delarna av Förslöv består idag av villor uppförda i början av 1900talet. Samhället 
har därefter växt österut med en stor andel bostäder uppförda under 6070talet, huvuddelen av 
bostäderna var villor men även radhus och flerbostadshus har byggts ut under perioden. Den senaste 
större utbyggnaden skedde omkring år 2010 då området norr om Förslövs ängar byggdes ut med 
villabebyggelse. 

Servicen är väl utbyggd i Förslöv. Inom 500 meter från tävlingsområdet nås bl.a. mataffärer, 
restauranger, bageri, postombud, vårdcentral, skola, förskolor och äldreboenden. 

Förslövs tågstation ligger ca 1 kilometer väster om tävlingsområdet. Längs Vantingevägen går 
busslinje 503 och 504. Linje 503 går mellan Förslövs tågstation och Ängelholm med hållplats i direkt 
anslutning till tävlingsområdet. Buss 504 går mellan Förslövs tågstation och Båstad med närmaste 
hållplats belägen ca 500 meter norr om tävlingsområdet. 
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Utbyggnadsområdet
Förslövs ängar (Förslöv 2:4, Slammarp 64:1 och Slammarp 64:60) ligger i den sydöstra delen av 
Förslöv. Området omfattar byggrätt för flerbostadshus, villor och parhus. Utbyggnadsområdet är 
uppdelat i två delar, se kartbild nedan. 

Grundläggande förutsättningar

• Gällande detaljplan är nr 1676, del av Förslöv 2:4 m.fl. - Etapp 1
• Båstads kommun är huvudman för allmän platsmark
• Fastigheten berörs inte av några kända föroreningar
• Exploatören löser bil- och cykelparkering, återvinning samt sophämtning inom kvartersmark
• Parkeringsnormen för området är satt till 1 pl/lgh. I flerfamiljshus och radhus är 

cykelparkeringsnormen satt till 2,5 pl/lgh.
• Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer
• Markpriset är 850 kr/m² BTA för hyresrätt och 1 500 kr/m² BTA för bostadsrätt 
• Markanvisningsavtal/köpeavtal träffas mellan exploatör och Båstads kommun

Samtliga undersökningar samt detaljplan finns att ladda ner på kommunens hemsida.

Markanvisningstävling
Syftet med en markanvisningstävling för Förslövs ängar är att generera goda förslag på hur området 
kan bebyggas utifrån ambitionen att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 
Förslövs ängar delas upp i två delar där område 1 ska bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus 
och/eller en och tvåbostadshus som inte får vara friliggande. Inom området, som är ca 14000 m2 
stort, ser gärna kommunen att en högre exploateringsgrad eftersträvas. Inom område 2 ska det 
byggas en och tvåbostadshus där alla typer tillåts. Även inom detta område, som är ca 4500 m2 stort, 
ser kommunen gärna en högre exploateringsgrad exempelvis med sammanbyggda hus. Uppgiften 
för de tävlande är att planera och gestalta ny bebyggelse inom vald del. Det är tillåtet att lämna 
tävlingsbidrag för båda delarna. För att få delta i markanvisningstävlingen ska den tävlande uppfylla 
kraven enligt rubriken ”inlämningskrav”.
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Tilldelningsprocess
Processen startar med att kommunen publicerar och tillhandahåller en inbjudan till 
markanvisningstävling som godkänts politiskt. Intressenter kan sedan med ledning av denna inbjudan 
utforma och lämna in bidrag till kommunen. 

Kommunen utvärderar inkomna bidrag kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera 
bidrag att påbörja samarbete kring. Det betyder att kommunen förbehåller sig rätten att avsluta 
tilldelningsprocessen innan den 1 oktober, som är den angivna sluttiden för tävlingen. 

Markanvisningsavtal tecknas med de byggherrar som genom politiskt beslut ges option på byggrätt. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla  fastighetsägare, byggherrar och  aktörer som kan  verifiera och  säkerställa 
sin roll som aktör inom bygg och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig  rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om  motpartens solvens.

Tidsplan
• Inbjudan till markanvisningstävlingen offentliggörs under andra kvartalet 2019
• Bidrag kan lämnas in till och med den 1 oktober 2019
• Tilldelningen avslutas när kommunstyrelsen tagit beslut om option för byggrätt inom området. 

Detta meddelas samtliga intressenter som lämnat in bidrag. 
• Kommunen bedömer att vinnande exploatör kan påbörja tilltänkt byggnation kvartal 2 2020 



Tävlingsbidrag och inlämningskrav

1. Förteckning över inlämnade  handlingar (A4, PDF)

2. PM Projektbidrag (PDF, skp-fil)

• Beskrivning av bidraget i text

• Representativa fasader och  sektioner av byggnader

• Parkeringslösningar för bil och cykel

• SketchUp-modell över aktuellt  kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, 
utan materialtexturer

3. Anbud (PDF)

• Val av delområde – 1, 2 eller båda

• En uppskattning av antal m2 BTA i bidraget jämte en uppskattning av antal bostäder 

• Upplåtelseform

• Lägenhetsfördelning (antal 1, 2, 3 och 4:or)

• Preliminär tidplan för byggnation av föreslagen bebyggelse

• Referensobjekt

4. Formella handlingar (PDF)

• Byggherrens namn, adress och organisationsnummer

• Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer och email

• Registreringsbevis, högst tre  månader gammalt

Allt material lämnas in i digitalt utskrivbart format (max A3) via email. Tävlings bidrag ska lämnas på 
svenska.



Lägenhetsfördelning 

Området ska kunna erbjuda människor med olika 
behov, förutsättningar och önskemål ett brett 
spektra av boendeformer. 

Låg boendekostnad 

För att skapa möjlighet i kommunen till en 
rörligare bostadsmarknad och ge unga och äldre 
möjlighet att bekosta ett eget boende behövs fler 
bostäder med skälig boendekostnad. 

Energiförsörjning 

Att sänka energianvändningen i fastigheter 
ligger i linje med kommunens arbete med ett 
ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. 

Barnperspektiv 

För att stimulera barn till mer rörelse på fritiden 
ska bostäder ha god kontakt med grönområden 
och ytor avsedda för lek. Barnen ska kunna röra 
sig i området trafiksäkert. Barn är vi från 0 -18 år 
och har således olika behov genom åren. 

Tillgänglighet 

Bostäder och närmiljö som tar hänsyn till alla 
oavsett förutsättningar. 

Uthyrningslägenhet 

I byggnader med små lägenheter är det svårt 
att erbjuda släktingar och vänner möjlighet att 
övernatta, ett faktum som hindrar de boende att 
bjuda långväga gäster. 

Mötesplatser 

Mötesplatser kan finnas både i och utanför 
bostäderna. Exempel på mötesplatser kan vara 
en gemensamhetslokal, en vinterträdgård, 
odlingslotter, platser för fika/grill, samlade 
postfack, gemensamt cykelgarage m.m. 

Ljussättning 

Med god ljussättning skapas inte bara trygga utan 
även inbjudande och tillgängliga miljöer.

Arkitektur 

Gestaltning, fasader, färgsättning, tak, 
planlösningar, markmaterial, disposition av 
utomhusmiljöer och allmänna ytor. Speciellt 
viktigt inom område 1 som blir det första mötet 
med Förslöv och exempelvis kan utformas 
med belysning, utsmyckning eller konst mot 
Vantingevägen. 

Anpassning till landskapet

Områdets kupering utgör en stor kvalitet. 
Anpassning till landskapets förutsättningar med 
t.ex. suterränghus och minskad användning 
av stödmurar är positivt för upplevelsen av 
landskapet. 

Ekosystemtjänster 

Båstads kommun arbetar aktivt för att skapa ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Exempel på åtgärder 
är bland annat öppna dagvattenlösningar, gröna 
tak, grönytor som bidrar till hög biologisk 
mångfald, odlingsytor, gröna väggar, låg andel 
hårdgjorda ytor etc.

Hur bidraget möter framtiden 

Genom att aktivt försöka möta kommande 
behov kan bostadsmiljön rustas efter vad 
vi bara kan ana idag. Det kan lika väl vara 
beteendeförändringar som digitalisering av den 
fysiska miljön som påverkar hur vi önskar leva 
framöver. Bilpool, laddstolpar för både bil och 
cykel, fritt Wifi både inom- och utomhus, postfack 
anpassade för ehandel, digitala tjänster i hemmet 
och styrsystem för energiförbrukning är några 
exempel. 

Vad vi tycker är viktigt för området



Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads  kommun 
tillhanda senast 20191001. 

Bidrag ska skickas till 

samhallsbyggnad@bastad.se 

Märk mailet med rubriken Förslövs ängar – 
markanvisningstävling

Stora filer kan med fördel laddas upp till 
molntjänster. 

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings ingenjör eller 
Henrik Eliasson, planarkitekt

Kontaktuppgifter: 

Susanna

E-mail: susanna.almqvist@bastad.se

Telefonnummer: 0431  770 63

Henrik

E-mail: henrik.eliasson@bastad.se

Telefonnummer: 0431  773 90

Information och uppdateringar om 
markanvisnings tävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningforslovsangar


