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Markförsäljning med öppen budgivning avseende 
fastigheten Eldmärket 1 i Norrsätra verksamhetsområde 
inom Väsjön, Sollentuna Kommun 

Den här inbjudan avser ett markområde omfattande fastigheten Eldmärket 1 inom detaljplan 

för Norrsätra verksamhetsområde inom Väsjön, Sollentuna kommun. Det aktuella 

markområdets omfattning är 5047 m² och det är avsett för kontorsverksamhet (ej hotell) men 

även ej störande industri kan tillåtas efter särskild bygglovsprövning samt bilservice (ej 

bensinstation). Planen tillåter till viss del även handel.  

Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning med hjälp av en 

fastighetsmäklare. 

 

 

Områdesbeskrivning  

Norrsätra verksamhetsområde ligger i den norra delen av kommunens stadsutvecklingsprojekt 

Väsjön med direkt anslutning till Frestavägen, strax sydost om Norrortsleden. Söder och öster 

om Norrsätra verksamhetsområde planeras det för bostäder.  

Inom Väsjön förbereds för omkring 4 500 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och 

villor. Utbyggnaden har påbörjats. Visionen är att Väsjön ska bli en småskalig, variationsrik 

och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.  
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 Norrsätra verksamhetsområdes läge i Sollentuna markerat med röd prick 

Kommunikationer 

Området trafikförsörjs från Frestavägen som förbinder området med övriga Sollentuna och väg 

E4. Frestavägen som tidigare var landsväg har byggts om till stadsgata med trädplantering, 

kantstensparkering samt gång- och cykelstråk längs med gatan. Norr om området ansluter 

Frestavägen till Norrortsleden vid trafikplats Hagbylund. 

Inom Norrsätra verksamhetsområde finns en busshållplats för kollektivtrafik. I samband med 

utbyggnaden av Norrsätra verksamhetsområde planeras även en gångväg som kommer att 

ansluta den planerade bebyggelsen i söder med verksamhetsområdet och vidare norrut med en 

gångförbindelse under Norrortsleden. 

Hållbarhet 

Kommunens mål är att Väsjön ska utvecklas till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbart område. Det innebär att Väsjön genom sin utformning ska ge möjligheter för boende, 

verksamma och besökare att leva, arbeta och vistas på ett tryggt, säkert och hållbart sätt.  

Pågående verksamhet i området 

ABT Norrsätra AB äger fastigheterna Eldhavet 1 och Eldhavet 2. I området bedrivs för 

närvarande krossverksamhet och betongtillverkning. Under hösten 2018 genomförde 

kommunen en markförsäljning inom Norrsätra verksamhetsområde. Köpare av fastigheten 

Eldfaran 1 blev Certior Entreprenad AB, ett bolag inriktat mot markarbeten samt byggnation 

och underhåll av elnät. Under början av 2020 Såldes grannfastigheten Eldmärket 2 till Myrén 

Holding AB, fastighetsutvecklare och under andra halvan av 2020 såldes fastigheten 

Eldmärket 3 till JC Miljöstäd AB.  
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Fastigheten 

Aktuell fastighet ligger i mitten av området. vid lokalgatan genom Norrsätra 

verksamhetsområde. Eldmärket 1 är 5047 m², för karta se Bilaga 1.   

 

Fastigheten Eldmärket 1.  

Detaljplanen 

För fastigheten Eldmärket 1 gäller ”Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde inom 

Väsjön, Edsberg”, dnr 2008/721, med tillhörande planbeskrivning, 

miljökonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram, se bilaga 2-5. Detaljplanen reglerar 

bland annat följande för markområdet: 

 Markområdet får användas för kontor samt kan användas för ej störande industri efter 

särskild bygglovsprövning och bilservice (ej bensinstation). Handel får förekomma 

inom 10 % av utnyttjad byggnadsarea. 

 Högsta byggnadsarea är 60 % av fastighetsarea 

 Högsta totalhöjd är 12 meter 

 Bebyggelsens fasader, tak, dörrar, fönsterkarmar, etc. ska utformas i färger enligt 

framtagen färgpalett. Minsta taklutning är 10 grader. Undantag från ovan föreskriven 

takfärg får göras om tak förses med vegetationsbeklätt tak, t.ex. sedum.  

 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, gäller dock ej byggnader 

som omfattas av bestämmelse p2 

 Skyltar på byggnaden som vetter mot Frestavägen eller är synliga från denna, ska 

utföras med fristående bokstäver och figurer 

 Dagvatten ska omhändertas lokalt på kvartersmark genom infiltration/perkolation.  



Dnr. 2020/0420 KS 

4 

 

 Andel hårdgjord yta får inte överskrida 50 % av fastighetens yta, alternativt ska 

dagvattenmagasin anläggas. Vegetationsbeklädda tak räknas ej som hårdgjord yta. 

 Verksamheter ska anordnas så att besvärande ljus, damning, lukt och vibrationer inte 

når bostäder 

 Verksamheter inom planområdet får inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för 

externt industribuller, 20 meter från plangränsen.   

För fullständig redovisning av alla bestämmelser, se bilaga 2.  

Fastighetsbildning 

Fastigheten Eldmärket 1 är avstyckad och beslutet har vunnit laga kraft. Sollentuna kommun 

har bekostat lantmäteriförrättningen och kommer också att bekosta erforderlig eftermarkering 

av fastighetsgränser, vilket Lantmäteriet utför i efterhand då området exploaterats.  

Markförhållanden 

En markteknisk undersökning har utförts i området, se Bilaga 6 för fullständig redogörelse. 

Fastigheten säljs i befintligt skick. 

Teknisk försörjning  
Nybebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet samt befintligt nät för vatten- och avlopp, 

dagvatten, el och tele. För planerade anslutningspunkter, se Bilaga 7.   

Utbyggnad av allmän plats 

Sollentuna kommun har under 2018 färdigställt arbetsgator för den del som ligger närmast 

Frestavägen. Sollentuna kommun färdigställer finplanering av gångbanor i ett senare skede. 

Parkering 

Tillträdande fastighetsägare ansvarar för att behovet av bil- och cykelparkering kan 

tillgodoses inom egen fastighet.  

Gestaltning 

Bebyggelse inom markområdet ska följa antaget Gestaltningsprogram både i utformning och 

utförande, se Bilaga 4.  
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Beskrivning av markförsäljningsprocessen 

Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning. För att få delta i 

budgivningen måste kommunens krav på den tänkta bebyggelsen och verksamheten 

uppfyllas, därför måste en ansökan om att bli budgivare skickas in via kommunens 

webbformulär.  

Tidplan 

 

Ansökan 

Genom att skicka in ansökan via länken till vårt webbformulär ansöker man om att få delta i 

budgivningen för fastigheten. Länk till webbformulär: Ansökan 

 

Ansökan behöver bland annat innehålla: 

• Kortfattad beskrivning av verksamheten och den tänkta bebyggelsen 

• Giltigt registreringsbevis 

 

Ansökan stänger 2021-01-31.   

Bedömning av ansökan 

Det krävs att ansökan blir godkänd av kommunen för att få delta i budgivningen. Kommunen 

förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökningarna och rätten att förkasta samtliga inkomna 

ansökningar. Bedömningen kommer att göras av tjänstepersoner från kommunen.  

Bedömning om verksamheten stämmer överens med ändamålet i detaljplanen görs i samråd 

med representant för planenheten respektive miljö- och byggnadskontoret. 

Via e-post meddelas den sökande om ansökan godkänts eller avslagits. 

Budgivning 

Budgivningen kommer att genomföras likt en mäklarförsäljning, en anlitad mäklare håller i 

budgivningen och kommer att ringa runt till alla godkända budgivare tills endast ett högsta 

bud återstår. Ett utgångspris om 11 100 000 kr har satts med ett lägsta budsteg om 25 000 

kronor åt gången. 

Budgivningen kommer att påbörjas vecka 5 och pågå fram tills köpeavtalet är undertecknat av 

högste budgivare.  

Vinnare 

Vinnaren av budgivningen och fastigheten är den som lämnat det högsta budet och skrivit 

köpeavtal med kommunen. Köpeavtalet måste godkännas av behörigt politiskt organ för att 

vara giltigt.  

http://sollentuna.proofx.se/ohyGiSIFbj4hIW3bh2pOYG/
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Genomförande 

Köpeavtal 

Kommunen skriver köpeavtal med vinnaren, avtalet kommer att omfatta marköverlåtelse och 

reglera tillträde, byggstart och övriga åtaganden, se bilaga 8 för utkast till köpeavtal. 

Kommunens utfästelse om att sälja mark till den som vinner budgivningen är inte juridiskt 

bindande, inget avtal föreligger förrän båda parter har skrivit på köpeavtalet och behörigt 

politiskt organs beslut att godkänna köpeavtalet har vunnit laga kraft. 

Kommunen tar inte ut några ytterligare kostnader för marköverlåtelsen utöver 

överenskommen köpeskilling. Plankostnad och gatukostnadsersättning ingår som en del av 

köpeskillingen. Kostnader för bygglov, anslutningsavgifter m.m. tillkommer.  

Tillträde  

Bolaget ska betala köpeskillingen senast 30 dagar efter behörigt politiskt organs beslut att 

godkänna köpeavtalet har vunnit laga kraft. Bolaget tillträder fastigheten samma dag som hela 

köpeskillingen har kommit kommunen tillhanda.  

Byggstart 

Byggstart ska ske senast 2 år efter avtalet har undertecknats av båda parter, i annat fall utgår 

ett vite för varje påbörjad månad som byggstart inte skett.  

Frågor 

Eventuella frågor kan lämnas skriftligen via mail med texten ”Markförsäljning Norrsätra 

verksamhetsområde” i ämnesraden, till AnnaKarin Åkerblom: 

anna.karin.akerblom@sollentuna.se. 

Bilagor 

1. Karta över Fastigheten 

2. Plankarta 

3. Planbeskrivning 

4. Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde 

5. Miljökonsekvensbeskrivning 

6. Markteknisk undersökningsrapport 

7. Anslutningspunkter 

8. Utkast till köpeavtal  
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