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Inbjudan 
Växjö kommun inbjuder till markanvisningstävling av del av fastigheten Generalen i 

Bäckaslöv Växjö stad. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt för skoländamål. 

Denna tävlingsinbjudan innehåller förutsättningarna för byggnation på fastigheten samt 

en redogörelse för hur Växjö kommuns markanvisningsprocess går till. 

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg. Den eller de som vinner 

markanvisningstävlingen inbjuds till samtal med målsättning att ett tolv månaders långt 

markanvisningsavtal ska tecknas.   

 

Bäckaslöv  

Bäckaslöv är ett av Växjös större stadsutvecklingsprojekt. Planprogrammet antogs år 

2011 och under år 2014 och år 2017 vann detaljplanerna laga kraft. Växjö kommun är 

ensam markägare. Bäckaslövs läge i staden är unikt. Inom 10 minuter på cykel når man 

både Arenastaden och Växjö centrum. 

 

Närheten till Norra Bergundasjön och Bokhultet, ett av stadens finaste naturreservat, 

skapar tillsammans fantastiska möjligheter till det vi kallar Det nära livet. Närhet till 

Norra 

Bergundasjön 
Växjösjön 

Arenastaden 
Växjö centrum 

Bokhultets 

naturreservat 



Information från  
Växjö kommun 

4 
 

kultur, service, idrott, friluftsliv, arbetsplatser, vatten och vacker natur - allt det som 

skapar en attraktiv stads- och boendemiljö.  

 

Vision och mål 

Vision:  Bäckaslöv det nära livet                                                                                            

Bäckaslöv är en unik plats i Växjö. Här finns det nära livet; närheten till ett rikt utbud av 

service och företagssamarbeten och närheten till vackra naturmiljöer som bidrar till 

hälsa och välbefinnande. Och allt nås med en kort promenad eller cykeltur. 

 Bäckaslöv stärker Växjö som stad och hjälper till att flytta fram kommunens 

position som en attraktiv plats för människor och företag.  

 Bäckaslöv erbjuder företag en unik plats för möten, samarbeten och utveckling. 

 Bäckaslöv skapar en enkel vardag för sina invånare där allt det som krävs för ett 

enkelt och nära vardagsliv finns inom gång- och cykelavstånd.  

Mål                                                                                                                                                      

Bäckaslöv är klimat- och miljösmart 

 Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva mot att skapa en så 

klimatneutral stadsdel som möjligt. 

Bäckaslöv är växande och inkluderande 

 Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva mot att skapa ett så 

spännande och brett utbud av service och företagsmiljöer baserat på ett starkt 

samarbeta kring digitala ekosystem. 

Bäckaslöv är grönt och hälsosamt 

 Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva mot att skapa en biologiskt 

varierad stadsdel som bidrar till trygghet, friluftsliv och en god hälsa. Planering, 
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projektering, byggnation och skötsel av stadsdelens natur, parker och 

kvartersmiljöer är genomtänkt och håller en hög kvalitet. 

 

Etapper  

Bäckaslöv består av två etapper. Etapp 1 (Detaljplan kv. Skärvet 6 m.fl) ligger öster om 

Söderleden. Detaljplanen vann laga kraft och byggnationen har pågått sedan 2015 och är 

nu i sin slutfas. Här finns idag en vårdcentral, ett särskilt boende för äldre, förskola och 

ett särskilt boende för personer med funktionshinder. Under år 2022 färdigställs de sista 

bostäderna. Totalt kommer etappen innehålla ca 230 bostäder fördelat på vårdbostäder, 

hyresrätter och bostadsrätter. 

 

Etapp 2 ligger väster om Söderleden och sträcker sig västerut ner till Norra Bergunda-

sjön.  Detaljplanen för området vann laga kraft i september 2017. I samband med det 

ansökte och beviljades Växjö kommun ett så kallat Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 

miljöbalken för detaljplanens genomförande. Området innehåller 24,5 ha kvartersmark 

och 20 ha park-och naturmark fördelat på fyra etapper. Totalt bedöms området hysa ca 

1000 bostäder. 

 

Etapp 2 

Etapp 1 

 skoltomt 
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Bäckaslövsesplanaden (1) sträcker sig genom hela området, från Merketenterivägen i 

väster till Söderleden i öster (2). Det är en stadsgata med generösa trädplanteringar, 

breda trottoarer och gång- och cykelvägar. En ny tunnel (3) under och en ny bro (4) över 

Kust-till kustbanan kommer att förbinda området med Storgatan norr om området. 

 

 

 

Bäckaslövsesplanaden öppnar för trafik till sommaren 2022. Den nya vägbron ligger i 

etapp 2:3. Vid Söderleden finns två större kvarter med möjlighet till för handel, kontor, 

centrumändamål och kultur och idrottsanläggningar. På båda sidor om Bäckaslövs-

esplanaden finns kvarter som till sin utformning och innehåll liknar det täta innerstads-

kvarteret med bebyggelse i 4-6 våningar runt en innegård. Längre söderut och längst i 

väster, söder om Bäckaslövsesplanaden, finns områden med en mer småskalig 

radhusbebyggelse i 2-4 våningar. Skoltomten (5) ligger centralt i området och granne 

med Bokhultets naturreservat. Genom hela området löper ett sammanhängande natur- 

och parkstråk. Här ligger den nya stadsdelsparken, Honnörsparken (6). 
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Sedan år 2020 finns det en ny badplats vid Norra Bergundasjöns norra del. Ett fint gång-

och cykelstråk med ett antal grillplatser och vindskydd gör det möjligt att röra sig runt 

hela sjön. Mellan Bäckaslöv och den nya badplatsen finns ett större naturområde som de 

närmaste åren kommer att utvecklas till ett nytt friluftsområde med elljusspår och MTB-

bana.  

 

 

På den västra sidan av Norra Bergundasjön ligger det nya bostadsområdet Bredvik. Just 

nu utreder Region Kronoberg förutsättningarna för att bygga ett nytt akutsjukhus i 

Räppe. Sjukhuset ska ersätta dagens sjukhus i Växjö centrum. Investeringsbeslutet 

väntas i början av år 2022 och sjukhuset planeras att stå klart år 2028.  

lagun 

Bäckaslövs 

friluftsområde 

Norra 

Bergundasjön 

nytt                              

sjukhus 

Bredvik 

Arenastaden 
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Etapp 2 är i sin tur uppdelad i 4 deletapper. Etapp 2:1 (brun) innehåller de två kvarteret 

närmast Söderleden, Bäckaslövsesplanaden inklusive den nya tunneln under Kust-till 

kustbanan samt två dagvattenanläggningar. Anläggningsentreprenaden pågår mellan år 

2019-2022. Markanvisningsprocessen för kvartersmarken pågår och köpeavtal förväntas 

att tecknas under år 2022. Etapp 2:1 innehåller inga bostäder. 

Etapp 2:2 (gul) innehåller fyra kvarter; Fiskalen, Garnisonen, Konvojen och Kavalleriet. 

Fiskalen och Garnisonen ligger mellan järnvägen och Bäckaslövsesplanaden. Konvojen 

och Kavalleriet ligger söder om esplanaden.  Anläggningsentreprenaden planeras att 

starta hösten år 2022 med ett färdigställande ett år senare, år 2023. Markanvisnings-

perioden är planerad att starta i november 2022 med tillträde i november 2023, parallellt 

med markanvisningen av skoltomten. Etapp 2:2 bedöms kunna innehålla ca330 bostäder. 

 

Etapp 2:3 (lila) innehåller sju kvarter; Brigaden, Divisionen, Repmånaden, Officeren, 

Militären, Mönstringen samt Generalen. Inom denna etapp byggs även den nya vägbron 



Information från  
Växjö kommun 

9 
 

över järnvägen. I dagsläget är tidplanen inte fastlagd men anslutningen till Generalen 

bedöms kunna genomföras inom etapp 2:2. Etappen inkluderar även stora naturytor som 

kommer att iordningställas som en del av Bäckaslövs centrala park- och naturstråk. 

Etapp 2:3 bedöms kunna innehålla ca 280 bostäder. 

 

Etapp 2:4 (röd) innehåller resterande delar av området, främst kvarter för bostads-

bebyggelse såsom lägenheter i kvartersform norr om samt kvarter med 

radhusbebyggelse, söder om esplanaden. Etapp 2:4 bedöms kunna innehålla ca 360 

bostäder. 

 

Bokhultets naturreservat – Natura 2000 

Bokhultets naturreservat bildades 1994 och är en av stadens mest populära natur-

reservat. Ytan utökades rejält 2016 då hela Södra Bergundasjön med strandzoner 

inkluderades. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Människor har levt och verkat i Bokhultet sedan lång tid tillbaka. Den äldsta lämningen i 

reservatet är en 4000 år gammal hällkista från yngre stenåldern. Området har genom 

historien haft en nära koppling till staden Växjö då den använts för odling och djur-

hållning. År 1914 omvandlades Bokhultet till ett militärt övningsfält och var så fram till 

1992 då regementet I11 lades ner.  
I naturreservatet finns stora sammanhängande bokskogar. Delar av skogen har stått i 

princip orörd sedan lång tid tillbaka. Gränsen mellan Bäckaslöv och naturreservatet går i 

Gamla Bäckaslövsvägen. Många av de naturvärden som finns i de öppna hagmarksytorna 

söder om vägen finns även inom planområdet. Växjö kommun har i detaljplanen tagit 

hänsyn till dessa värden, bland annat genom att bevara en bredare dikesremsa mellan 

kvartersmarken och Gamla Bäckaslövsvägen, som naturmark i detaljplanen.  
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Växjö kommuns ersättningssystem för skolverksamhet 

Växjö kommuns utbildningsnämnd beviljar tillstånd och bedriver tillsyn på förskolor och 

fritidshem. Skolinspektionen beviljar tillstånd och gör tillsyn på fristående skolor. I 

denna tillståndsprocess har Växjö kommun möjlighet att yttra sig. I en tillståndsprövning 

sker en bedömning av ägar- och ledningsstrukturen. Detta inkluderar bland annat en 

bedömning om huvudmannen har insikt i de föreskrifter som ska tillämpas och om dess 

lämplighet och förståelse för de ekonomiska förutsättningar som gäller för att bedriva 

skolverksamhet. Vidare bedöms om verksamheten lokaler kan anses ändamålsenliga och 

om verksamheten kommer att ledas med utbildad personal utifrån barnens behov av 

omsorg och pedagogisk verksamhet.  

Ett markanvisningsavtal är ingen garanti för att Växjö kommuns utbildningsnämnd eller 

Skolinspektionen kommer att bevilja tillstånd för verksamheten. Ansökan om beviljande 

av bidrag för fristående verksamhet görs i vederbörlig ordning till Skolinspektionen för 

grundskola och Växjö kommun för förskola.   

Elevpeng och lokalkostnader                                                                                                                                              

Elevpengen inkluderar samtliga kostnadsslag som regleras i skollagen med undantag för 

lokalkostnader som specificeras separat i lokalbidraget. Elevpengen inkluderar 

kostnader för undervisning, läroverktyg, elevhälsa, måltider, administration (3%) och 

mervärdesskatt (6%). Bidragsnivåerna beslutas årligen av utbildningsnämnden. Nedan 

anges 2021 års nivå; 
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Budgeten för måltider i Växjö kommuns kommunala skolor budgeteras på 

kommunledningsförvaltningen och ligger utanför utbildningsnämndens ram, varför 

dessa kostnader inte ingår i den kommunala elevpengen. Kostnader för kökslokaler finns 

hos kommunledningsförvaltningen och ingår i måltidskostnaden. För fristående 

verksamhet läggs detta till elevpengen.  
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På följande sida finns riktlinjer, handläggningsavgifter och aktuella bidragsnivåer;  

https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/fristaende-forskolor-och-skolor.html 

Varje intressent är ansvarig för att inför inlämning av intresseanmälan, inhämta relevant 

och nödvändig information textmässigt och vid behov även muntligt. Växjö kommun 

tolkar att en inlämnad intresseanmälan innebär att förslagsställaren är fullt medveten 

om beslutade ersättningsnivåer för förskole- och skolverksamhet i Växjö kommun samt 

de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna som gäller för att bedriva 

förskole- och skolverksamhet med privat huvudman.  

 

Växjö kommuns behovsbedömning av utbildningsplatser och 

idrottslokaler 

Utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, Växjö kommun, har gjort en 

bedömning av det kommande behovet av platser i förskola och skola i Bäckaslöv. 

Behovet är baserat på ett antal parametrar; 

 Bostadsprognos Regementsstaden 

 Befolkningsprognos Regementsstaden samt närliggande områden (Västra Mark, 

Väster, Arenastaden) 

 Kapacitet i närliggande enheter (skolor, förskolor) 

Befolkningsprognosen visar, förutom i Bäckaslöv, ett stigande barnantal i kringliggande 

områden. Växjö kommuns befolkningsprognos sträcker sig till år 2030, men i och med 

att delar av staden kommer att utvecklas och byggas ut under en betydligt längre period, 

är bedömningen att den trend man ser nu kommer att fortsätta. 

Vad gäller kapaciteten i befintliga förskolor och skolor (såväl kommunala som fristående) 

kan konstateras att denna inte är tillräcklig för att möta det kommande behovet i västra 

Växjö. 

Bedömningen är att inom området Bäckaslöv kommer det att finnas ett behov av:  
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 Förskola med plats för minst 150 barn 

 Skola åk F-9 med två paralleller (två klasser per årskurs) 

Bedömningen ger också att behovet av förskola kommer att uppstå först, därefter skola 

F-3 och så småningom skola 4-9. Skolan skulle alltså kunna uppföras i två etapper. Som 

Växjö kommun ser det, är det av yttersta vikt att alla årskurser (F-9) finns med i 

verksamheten. Förskolan behöver vara klar och färdig att tas i drift senast 1 augusti 2026  

Växjö kommuns översiktliga bedömning är ingen garanti för att detta antal barn/elever 

kommer att söka sig till förskola och/eller skola i området. 

Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning ser det som sannolikt att det kommer att 

finnas ett behov av en sporthall i området. Sporthallen bör vara anpassad för multisport 

och delbar. Rekommenderat mått är 43x23 m. En sådan hall möjliggör för en bra 

schemaläggning för skolan samt gör den blir attraktiv för uthyrning under kvällar och 

helger.  
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Fastigheten Generalen, del av 

 
Röd linje redovisar aktuell del av kvarteret Generalen vilken ingår i denna markanvisningstävling. Blå linje 
redovisar ungefärligt servitutsområde.  

 

Area:   Ca 38 450 m2 (del av kvarteret Generalen).  

Byggrätt:   Tomten är planlagd för skoländamål (S), bostadsändamål 

  (B) och besöksanläggning för kultur och/eller idrott (R). 

  Tomten får bebyggas med 4 våningar. Inom kvarteret finns 

  planbeteckningar kopplat till skydd av befintliga träd (n2). Här 

  får befintlig marknivå inte förändras och träden får bara i 

  undantagsfall fällas och kräver då lov. Inom ytor med 

  planbeteckningen n3 får marknivån inte förändras och befintlig 

  vegetation ska bevaras i största möjligaste mån.  

Uppdelning av fastighet: Lokaler för skolverksamhet placeras på del av Generalen. 

Aktuell yta är ca 38 450 m2 och kommer att avstyckas inför 
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upplåtelse av tomträtt. Tillgänglighet (infart) samt 

ledningsserviser till granntomten kommer att belasta denna 

fastighet genom att servitut för infart samt ledningar bildas i 

samband med fastighetsbildningen. Servitutet belastar denna 

fastighet enligt ungefärlig yta i kartbild ovan. Växjö kommun 

kommer att ansöka om fastighetsbildning vilken kommer att 

vara beslutad innan markupplåtelse. 

Allmän platsmark: Kvarteret gränsar till kvarteret Mönstringen i norr, kommunal 

  parkmark öster, Gamla Bäckaslövsvägen och Bokhultets 

  naturreservat i söder samt av kommunal parkmark i väster.

  Infart till Generalen sker via Inga Kronborgs gata. 

Tomträttsavgäld: Ca 540 700 kr/år. 

Avtal: Tomten är inte belastad av servitut eller gemensamhets-

anläggning sedan tidigare. I samband med fastighetsbildning 

bildas servitut för infart samt ledningar till granntomten. Vid 

behov ska framtida möjlighet för att bilda en 

gemensamhetsanläggning för dessa ändamål finnas och får 

därmed inte förhindras.  

  Växjö kommun och Wexnet samarbetar för att förbereda 

  stadsdelen för en utbyggnad av ett småcellsnät för 5G. Detta 

  kan komma att innebära att det inom kvarteret måste beredas 

  plats för en eller master för 5G med Wexnet som anläggnings-

  ägare. Särskilt markupplåtelseavtal tecknas med Wexnet som i 

  förlängningen har för avsikt att söka ledningsrätt inom 

  kvartersmark. Dessa förutsättningar kommer att vara klara 

  inför steg 2. 
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Allmänna förutsättningar 

Fastighetens skick 

Fastigheten säljs ej terrasserad.  

Fastighetsbildning 

Fastigheten kommer att vara bildad vid tillträdet. Angivna kvartersytor ovan är 

preliminära.  

Byggtrafik 

Redovisning av hur byggtrafik ska ta sig till kvarteret Generalen ges under senare skede 

av markanvisningsprocessen.   

Tekniska förutsättningar  

Ledningar el, fiber och fjärrvärme finns i Inga Kronborgs gata. Anslutningspunkt för 

vatten och avlopp finns via Inga Kronborgs gata i den nordligaste delen mitt på tomten 

(vid infarten). Skolbyggnaden ska anslutas till kommunal fjärrvärme. Möjlighet till 

utbyggnad av fjärrkyla finns och en eventuell verksamhetsanpassad lösning tas fram i 

dialog med VEAB. 

Parkering 

Växjö kommuns parkeringsnorm ska följas. Byggherren förväntas föreslå incitament för 

hållbara transporter för boende. 

5G 

Bäckaslöv skall förberedas för framtida utbyggnad av 5G. Detta innebär att Wexnet går 

in som ledningsägare för ett så kallat småcellsnät bestående av ett antal mindre master 

som operatörerna sedan hyr in sig på. masterna kommer företrädesvis att placeras på 

allmän platsmark. I de fall täckningsgraden så kräver kommer master att behöva sättas 

upp på kvartersmark. Särskilt markupplåtelseavtal tecknas med Wexnet som i 

förlängningen har för avsikt att söka ledningsrätt inom kvartersmark. Dessa 

förutsättningar kommer att vara klara inför steg 2.  
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Prissättning/Avgäld 

Svefa har på uppdrag av Växjö kommun gjort en värdering av skoltomten. Denna externa 

värdering anger ett markpris på 500 kr/m2 tomtarea. Värderingen har godkänts genom 

beslut i kommunstyrelsen och med värderingen som grund har en tomträttsavgäld 

räknats fram på följande sätt; 

Markens taxeringsvärde, dvs 75% av markvärdet * tomtarealen * 3,75% = tomträttsavgäld 

I tomträttsavgälden ingår ersättning för gatukostnader. Övriga kostnader, såsom 

exempelvis avgifter för bygglov, planavgift, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 

fjärrvärme, el, markberedning med mera ingår ej. Tomträttsavgäldens storlek beror på 

exakt storlek på aktuell fastighet efter fastighetsbildning. Med en uppskattad 

tomtstorlek om 38 450 m2 blir den årliga tomträttsavgälden ca 540 700 kr.  

Friyta                                                                                                                                                  

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse på bland annat skolor 

ska utgöra grund vid utformning av skol- och utemiljöerna för barn. En friyta är den yta 

som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. Det ska gå att leka på den och 

den ska vara tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på 

fritiden.  

Natura 2000                                                                                                                                     

I samband med detaljplanens antagande ansökte Växjö kommun om Natur 2000-

tillstånd enligt 7 kap. MB. I länsstyrelsens beslut finns ett antal villkor som behöver 

uppfyllas innan vissa delar av detaljplanen kan genomföras. Dessa skadeförebyggande 

åtgärder berör bland annat kvarteret Generalen i form av den naturmark som ligger 

mellan den södra fastighetsgränsen och Gamla Bäckaslövsvägen. Planbestämmelsen n3 

innebär att marknivån inte får förändras och befintlig vegetation ska bevaras i största 

möjligaste mån. Den framtida skolans utemiljö bör anpassas till dessa förutsättningar.  
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Tävlingsprocess 

Växjö kommun ska i sin utvärdering förhålla sig till Riktlinjer för markanvisningar, 

optioner och exploateringsavtal (KF §2105:235).  

 

Den 1 januari 2022 träder lagen om klimatdeklarationer (SFS 2021:787) i kraft. Det innebär 

att byggherren ska kunna redovisa den totala klimatpåverkan från byggnationen; 

råvaruförsörjningen i produktskedet, transporterna i produktskedet, tillverkningen i 

produktskedet, transporterna i byggproduktionsskedet, och bygg- och 

installationsprocessen i byggproduktionsskedet. Växjö kommun förväntar sig att 

förslagslämnaren beskriver hur företaget arbetar med att uppfylla lagstiftningen 

intentioner. 

Växjö kommun tolkar att en inlämnad intresseanmälan innebär att förslagsställaren är 

fullt medveten om beslutade ersättningsnivåer för förskole- och skolverksamhet i Växjö 

kommun samt de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna som gäller för att 

bedriva förskole- och skolverksamhet med privat huvudman.  

 

Steg 1 

I steg 1 lämnas en intresseanmälan in tillsammans med bifogade beskrivningar, maximalt 

fem sidor i A4. Intresseanmälan och beskrivningarna ska skickas in digitalt via e-tjänst på 

kommunens hemsida. Beskrivningarna ska svara på följande frågor;  

 Hur säkerställer ni som byggherre att ni har den organisation, eventuella 

samarbetspartners samt ekonomisk stabilitet för att genomföra projektet? 

 Redogör för samarbete med privat skoloperatör. Ett underskrivet 

samarbetsavtal eller avsiktsförklaring med firmatecknare bifogas där det 

framgår parternas roller, ansvar och gemensamma avsikt att genomföra 

projektet. 

 Redogör för bolagsstruktur och kvalitetsledningssystem. 
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 Redogör för referensprojekt eller jämförbara samarbeten relevant i 

sammanhanget.  

 Redogör för er preliminära bedömning avseende Växjö kommuns 

ersättningsnivåer och förutsättningarna att genomföra projektet.  

 Hur avser ni att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av ert projekt? 

 Redogör för eventuellt miljöledningssystem och företagets hållbarhetsmål. 

 Hur väl kan förslagsställaren beskriva företagets arbete med att uppfylla 

lagen om klimatdeklarationer. 

 Beskriv specifika ambitioner avseende hållbarhet för projektet. Se vidare 

om Växjö kommuns prioriterades områden under rubriken Hållbarhet. 

 

 

Utvärdering  

Utvärdering av inkomna intresseanmälningar från steg 1 sker gemensamt av en tillsatt 

bedömningsgrupp bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, 

strategisk lokalförsörjning, Vöfab, utbildningsförvaltningen och kommunens juridiska 

avdelning.  Under utvärderingstiden ges förslagsställarna möjlighet till en muntlig 

presentation. Utvärderingen baseras på det underlag som förslagsställaren lämnat i sin 

intresseanmälan och hur väl det svarar upp mot kommunens frågeställningar. 

Bedömningsgruppens utvärdering och förslag till beslut ska förankras med 

kommunstyrelsen inför besked om steg 2.  

Steg 2 

Resultatet av utvärderingen i steg 1 meddelas via e-post. De förslagsställare som går 

vidare till steg 2 ges möjlighet att inlämna ett komplett tävlingsförslag. Tävlingsförslaget 

ska skickas in digitalt via e-tjänst.  

Intresseanmälan steg 1 ska vara inkommen senast 1 april 2022 via följande e-tjänst: 

https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-markanvisning-backaslov-generalen 
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Växjö kommun förväntar sig ett förslag som har en genomtänkt gestaltning av både 

byggnad och utemiljö samt har ett tydligt mål avseende hållbarhet, se vidare under 

rubriken Hållbarhet.  Förslaget ska innehålla följande; 

 En situationsplan som redovisar gestaltning av den yttre miljön, byggnadernas 

placering och förhållande till sin omgivning, parkeringsbehov, parkeringslösning 

samt trafiklösning för gång och cykel. 

 Visa hur skolans utemiljö disponeras för ytor och funktioner som möter upp barn 

och elevers behov av lek och rörelse. 

 Lokaler enligt gällande lagstiftning. 

 Visa byggnadens/byggnadernas rumsdisponering, fasadskiss med kulör- och 

materialval, sektion samt inspirationsbilder eller referensbilder. 

 Tidplan samt en eventuell etappvis utbyggnad av skolan med förskola, 

lågstadium, mellanstadium och högstadium.  

 En beskrivning av hur förslagsställaren beaktat och utvecklat idéer inom 

hållbarhet, se rubrik Hållbarhet. 

 

Hållbarhet 

Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 innehåller mål och utmaningar 

som ska vägleda kommunen i sitt arbete mot ett hållbart Växjö. Nedan beskrivs fyra 

områden med bas i Hållbara Växjö 2030 som ses som särskilt viktiga att beakta i 

markanvisningsskedet. De utgör utvärderingskriterier i steg 2. Byggherren ska i sitt 

förslag visa och beskriva hur förslaget beaktat dessa fyra områden. 

Energi och byggnation                                                                                                                         

En låg primärenergianvändning är väsentligt ur klimatsynpunkt. Kommunkoncernen har 

tagit denna fråga på allvar under lång tid och därför kan Växjö Energi AB erbjuda 

fjärrvärme från kraftvärmeverk med 100 procent förnybart bränsle. 
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De teknikval som görs vid nybyggnation ger påverkan över lång tid. Växjö kommuns 

förväntning är att förslagslämnaren utgår från ett primärenergiperspektiv beträffande 

val av teknik för uppvärmning, ventilation och elförsörjning.  

Hållbara transporter                                                                                                              

Transporters påverkan på klimat och luftkvalitet är några av de stora utmaningarna i 

kommunens fysiska utveckling. Genom att arbeta med hållbara transporter på regional, 

kommunal och lokal nivå kan dess negativa påverkan minimeras. Växjö kommun 

förväntar sig att förslagsställaren skapar incitament för personal och elever att välja 

hållbara transportsätt. 

Mark- och vattenanvändning                                                                                                         

Växjö kommun arbetar med att värna biologisk mångfald och en god status i sjöar och 

vattendrag i både stadsplaneringen och i skötseln av kommunalt ägda mark- och 

vattenområden. I de fall där naturvärden får ge vika för andra intressen är ambitionen 

att arbeta med olika typer av skadeförebyggande åtgärder. Växjö kommun förväntar sig 

att förslaget visar hur de biologiska värdena och därmed ekosystemtjänster kan värnas, 

utvecklas eller skapas samt hur dagvattnet ska kunna renas och fördröjas med de 

förutsättningar som finns på fastigheten.  

Social hållbarhet                                                                                                                          

Att arbeta mot en ökad socioekonomisk segregering är en prioriterad fråga i Växjö 

kommun. I ett markanvisningsskede kan detta till exempel handla om att skapa trygga 

och attraktiva samlingsplatser både i skollokalerna och utomhus på skolgården. Växjö 

kommun förväntar sig en beskrivning om hur förslaget integrerat trygghet och social 

hållbarhet i byggnad och utemiljö.  

Förslaget ska redovisas med en 3D-modell för kvarteret. Modellen kommer sedan att 

läsas in i kommunens 3D-modell för hela stadsdelen. 3D-modellen kan sedan med fördel 

användas även i kommande bygglovsprocess. 
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Utvärdering 

Utvärdering av inkomna tävlingsförslag från steg 2 görs av en tillsatt bedömningsgrupp 

bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, strategisk 

lokalförsörjning, Vöfab, utbildningsförvaltningen och kommunens juridiska avdelning. 

Förslagsställarna bjuds in till muntlig presentation samt diskussion om respektive 

markanvisningsförslag. I bedömningsgruppen utvärdering och förslag till beslut 

rangordnas och förankras sedan med kommunstyrelsen som fattar beslutet om 

tilldelning.  

Utvärderingen av tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier; 

 

Gestaltning: 

 Detaljplan och gestaltningsprogram 

 Hur väl följer förslaget detaljplanen? 

 Hur utformar och genomför förslagsställaren sitt förslag för en etappvis 

utbyggnad av skolverksamheten? 

 En god anpassning till fastighet och omgivning 

 Hur väl är förslaget anpassat till fastighetens förutsättningar och dess 

omgivning? 

 En god arkitektur och gestaltning 
 Hur väl visar tävlingsförslaget på en tydlig arkitektonisk idé som är vacker 

och har hög kvalitet? 
 

 En god inne- och utemiljö 
 Hur väl visar tävlingsförslaget på väl fungerande planlösningar, bra 

samband mellan inne och ute och en tilltalande utemiljö? 

Komplett tävlingsförslag ska vara inkommen senast 16 september 2022. Bifoga 

tävlingsförslaget i pdf-format via e-tjänsten: https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-

markanvisning-backaslov-generalen 
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 Hur väl beaktar tävlingsförslaget barn- och ungdomars behov av friyta för 
lek och samvaro? 

Hållbarhet 

 Energi 

 Hur väl beskriver förslagsställaren hur man avser nå lägsta möjliga 

primärenergianvändning? 

 Hållbara transporter 

 Hur väl skapar förslagsställaren incitament för personal och elever att välja 

hållbara transporter? 

 Mark- och vattenanvändning 

 Hur väl visar förslagsställaren på hanteringen av dagvatten inom 

fastigheten? 

 Hur väl visar förslagsställaren på hur den gröna miljön ska utformas för att 

stärka/upprätthålla/tillskapa ekosystemtjänster? 

 Social hållbarhet 

 Hur väl integrerar förslagsställaren trygghet- och social hållbarhet i 

skolbyggnad och utemiljö? 

Växjö kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar och har 

rätt att förkasta inkomna förslag utan ersättningsskyldighet. Ersättning för inlämnat 

material ges ej. Växjö kommun äger rätt att publicera förslagen, helt eller delvis, på sin 

webbsida. Växjö kommun förutsätter att relevant marknadsundersökning är gjord för 

inlämnat komplett tävlingsförslag. 

Tilldelning av mark  

Den intressent eller de intressenter vars förslag bedöms som mest fördelaktigt utifrån 

ovanstående bedömningsgrunder bjuds in till samtal om markanvisning i syfte att teckna 

ett markanvisningsavtal.  
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Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat till 12 månader. En förutsättning för att teckna 

tomträttsavtal är att följande krav uppfylls under anvisningstiden:  

 Intressenten ska ansöka om och beviljas bygglov i enlighet med den 

förslagshandling som har tagits fram i steg 2 och som godkänts av Växjö kommun. 

Förslagshandlingen ligger till grund för markanvisningsavtalet.  

 Intressenten ska kunna redovisa ett giltigt avtalsförhållande och/eller hyresavtal 

mellan byggherre och skoloperatör.  

 En avgift om 50 % av en årsavgäld för tomträtten tas ut i samband med 

tecknande av markanvisningsavtal.  

Tomträttsavtal 

Växjö kommun avser upplåta fastigheten med tomträtt.  Särskilda villkor kommer att 

preciseras i särskilt sidoavtal. Utkast till tomträttsavtal och sidoavtal finns som bilaga till 

markanvisningshandlingen. 

Underlag 

Underlag till markanvisningstävlingen utgörs av denna inbjudan samt följande underlag 

som hämtas från Växjö kommuns hemsida, www.vaxjo.se/backaslov: 

 Detaljplan (pdf) 

 Detaljplanekarta (dwg) 

På Växjö kommuns hemsida, www.vaxjo.se, finns även tillgång till aktuella program, 

planer och riktlinjer exempelvis:  

 Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun 

 Hållbarhetsprogram – Hållbara Växjö 2030 

 Nya P-tal 2019 – för ett grönare och mer tillgängligt Växjö 

 Energiplan för Växjö kommun 
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 Riktlinjer, handläggningsavgifter och bidragsnivåer för privat förskole-, skol- och 

fritidshemsverksamhet. 

 

 

Tidplan  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Sofia Iderheim                                                                                                                 

Huvudprojektledare Bäckaslöv                                                         

@: sofia.iderheim@vaxjo.se                                                                                                                   

Tel: 0470-418 04 

 

Frågor om ersättningsnivåer för skolverksamhet; 

Nicklas Hård                                                                                                                                          

Controller, Utbildningsförvaltningen                                                         

@: nicklas.hard@vaxjo.se                                                                                                               

Tel: 0470-411 47 
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Frågor om behovsutredning; 

Therese Eklund 

Enhetschef, Utbildningsförvaltningen 

@: therese.eklund@vaxjo.se 

Tel: 0470-416 59 

 

Frågor om behovsutredning för idrottslokaler; 

Perarne Hermansson                                                                                                                          

Arenaservice, Kultur- och fritidsförvaltningen                                                         

@: perarne.hermansson@vaxjo.se                                                                                                               

Tel: 0470-411 35 

 

Bilagor 

-Mall markanvisningsavtal skoltomt (mall, dvs justeringar kan ske) 

-Mall tomträttsavtal (mall, dvs justeringar kan ske) 

-Mall sidoavtal (mall, dvs justeringar kan ske) 

-Kravspecifikation för leverans av 3D-modell 


