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Anbudsinbjudan 

Knivsta kommun har härmed nöjet att inbjuda intresserade företag att inkomma 

med anbud på en ny kommande tomt för verksamhetsetablering i området Ar, 

Knivsta kommun. 

Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli 

tillgänglig inom ca ett år. Köpekontrakt kan tecknas så snart kommunen och 

köparen är överens om villkoren, men äganderätt till marken kan övergå först när 

avstyckningen är genomförd. 

Bilagor till anbudsinbjudan: 

1) Ny fastighet ca 4400 kvm 

2) Plankarta Norra Ar 

3) Planbeskrivning Norra Ar 

4) Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

5) Beskrivning och miljöprogram Ar 

Bilagorna går att ladda ned från kommunens hemsida genom nedan länk; 

https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/mark-och-exploatering/anbudsinbjudan-

kommande-verksamhetstomt-i-ar-foretagspark 

Ar ligger i ett unikt geografiskt läge som en naturlig ”knutpunkt” mellan Uppsala 

och Stockholm i nord-sydlig riktning samt i tvärstråket mellan Norrtälje och 

Enköping i öst-västlig riktning. Av- och påfarten från E4an ligger i nära 

anslutning till områdets entré, tillsammans med riksväg 77 som korsar E4an. 

Verksamhetsområdet Ar har utvecklats över tid och idag finns ett stort antal 

företag från olika branscher etablerade. I området finns handel av fordon och 

byggvaror, en variation av lättare industri och produktion, träningsanläggningar 

med gym och padel samt ett antal kontorsfastigheter med olika typer av 

tjänsteföretag. 

Ar kännetecknas av generösa ytor, goda kommunikationer och en närhet till 

samhället med boende, natur, samhällsservice och möjligheter till rekreation. 

Möjligheterna att åka kollektivtrafik till området är mycket stora då både lokal- 

och regionbussar har hållplatser invid området. Pendeltåg med tät tidtabell 

trafikerar sträckan Uppsala-Arlanda-Stockholm och stannar vid Knivsta station, 

där också lokalbussarna har sin centrala hållplats.  

Kommunens ambition 

Budskapet i Knivstas antagna vision mot år 2025 är att Knivsta kommun ska 

utvecklas till en modern småstad i nära samverkan med en levande landsbygd. 

Kommunen har som ambition att utvecklas till en föregångskommun för ett 

hållbart samhälle. 

Knivsta vill växa hållbart – både ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv. 

https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/mark-och-exploatering/anbudsinbjudan-kommande-verksamhetstomt-i-ar-foretagspark
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/mark-och-exploatering/anbudsinbjudan-kommande-verksamhetstomt-i-ar-foretagspark
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Läs gärna mer om kommunens hållbarhetslöften på; https://knivsta.se/bygga-bo-

och-miljo/miljoarbete-och-miljomal/knivsta-kommuns-hallbarhetsloften. 

Knivsta kommun ser gärna att verksamhetsytor i nära tätortsområden utvecklas på 

ett sådant sätt att de kan bidra med tillväxt av lokala arbetstillfällen och trivsamma 

miljöer för företagande. Man ser också att samverkan mellan lokala företag och 

nära koppling till utbildning och samhälle är viktiga faktorer för att skapa ett 

starkt, engagerat och hållbart näringslivsklimat. 

Läge 

Tomten är belägen i norra delen av företagsparken Ar. 

 

Tomten är markerad med rött i bilden. Avstånd till trafikplats Brunnby i kartans nedre högra hörn 

är ca 2 km. 

Detaljplan/Bygglov 

För fastigheten gäller detaljplan Ar företagspark, Norra delen som vann laga kraft 

2010-12-03 (se bilaga 2 och 3). Detaljplanen medger användningen industri, lager, 

restaurang, hantverk, kontor samt handel. Planen visar hur och i vilken omfattning 

tomten får bebyggas. Frågor som berör tolkning av detaljplanen ställs till 

kommunens bygglovsenhet, telefon vx 018-34 70 00. 

Utöver gällande planbestämmelser för fastigheten ska köparen ta hänsyn till 

gällande stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun 

(bilaga 4) samt beskrivning och miljöprogram för Ar (bilaga 5). 

https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/miljoarbete-och-miljomal/knivsta-kommuns-hallbarhetsloften
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/miljoarbete-och-miljomal/knivsta-kommuns-hallbarhetsloften
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Beskrivning av den aktuella tomten 

Tomten kommer att ligga gränsande till Mejselgatan samt till en lokalgata som 

anläggs under 2022, direkt angränsande i sydväst om fastigheten. 

Tomten är idag obebyggd och består av skogsmark. 

 

Ny fastighetsbildning i Norra Ar. Röd linje avser kommande lokalgata. Tomtens areal beräknas bli 

ca 4400 m2. 

Utredningar 

Kommunen har inte utfört några särskilda utredningar för den kommande tomten 

bortsett från de som finns som underlag till gällande detaljplan. Köparen bekostar 

eventuella nödvändiga utredningar inför byggnation på fastigheten. 

I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning, planavgift men inte va-

anslutningsavgifter. För uppgift om kostnader för VA-anslutning kontaktas 

Roslagsvattens kundservice, tel 08-50 835 00. 

Köparen står i övrigt för samtliga tillkommande kostnader förknippade med 

etableringen. 
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Visning/besök på platsen 

Knivsta kommun kommer inte att anordna någon öppen visning av fastigheten 

men bistår gärna de intressenter som vill ha guidning på platsen. 

Varje anbudslämnare förutsätts bilda sig en egen uppfattning om tomtens skick 

och förutsättningar. 

Det finns utstakningspinnar i terrängen som indikerar planerad tomtgräns. 

Kontakt vid frågor eller upplysningar om objektet 

Vänligen kontakta: 

Kent Ryberg, Affärsutvecklare Tillväxtkontoret 

kent.ryberg@knivsta.se, 070-258 21 90 

Försäljningen steg för steg 

Under utvärderingsfasen kan kommunen komma att kontakta enskilda 

anbudslämnare, vid behov av kompletterande information eller frågor. 

När bästa anbud är utvalt kommer den fortsatta processen i stort att se ut enligt 

följande: 

 Intern beslut inom kommunen; val av köpare samt beslut om försäljning 

 Återkoppling till samtliga anbudslämnare 

 Upprättande av köpekontrakt med köparen 

 Handpenning erläggs 

 Bygglovsprocess kan påbörjas 

 Tomten fastighetsbildad och laga kraft vunnen 

 Köparen tillträder tomten: resterande del av köpeskillingen betalas, 

köpebrev skrivs 

 I köpebrevet anges viktiga villkor såsom att köparen förbinder sig att 

bebygga tomten inom viss tid. Villkoret är förenat med vite 

 Köparen ansöker om lagfart 

 Byggnation kan påbörjas när bygglov beviljats 

Anbudet skall innehålla 

 Anbudspris 

 Svar på kopplade frågor till anbudet 

 Registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) 

 Senaste årsredovisning 

 Redovisning av följande nyckeltal för de senaste tre åren; 

o Likviditet 

o Soliditet 

o Belåningsgrad 

o Räntabilitet på sysselsatt kapital 

o Räntekostnader 

o Resultat före räntekostnader 

  

mailto:kent.ryberg@knivsta.se
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Frågor kopplade till anbudet 

Svaren på nedan frågor skall lämnas med anbudet och kommer att beaktas och 

ingå i utvärderingen av anbudet som helhet. 

 Avser etableringen egen verksamhet eller för uthyrning? 

 Vilken verksamhet kommer att bedrivas på platsen? 

 När planeras etableringen kunna påbörjas och hur är fastigheten tänkt att 

utvecklas? 

 Hur stor byggnad avser ni att uppföra? 

 Hur många arbetsplatser kommer att finnas på platsen initialt och över tid? 

 Vilka direkta och/eller indirekta kopplingar mellan verksamheten och 

lokala partners/leverantörer/kunder finns, alternativt kommer att etableras? 

 Vilken påverkan ser ni att er verksamhet har/skulle kunna ha på 

lokalsamhället? 

 Hur arbetar verksamheten med hållbarhets- och miljöfrågor? 

Anbudsutvärdering 

 Utöver bud i svenska kronor kommer Knivsta kommun även att väga in 

svaren på de kopplade frågorna till anbudet, se ovan. 

 Försäljningen kommer att ske i enlighet med bilagt köpekontrakt. 

Förutsättningar 

Här nedan anges några viktiga förutsättningar som du som anbudslämnare bör 

känna till: 

 Fastigheten är under avstyckning. 

 Endast ett bud får lämnas från samma företag. 

 Fastigheten säljs i befintligt skick vid tillträdesdagen. 

 Vid försäljning av mark/fastigheter omfattas inte kommunen av lagen om 

offentlig upphandling. 

 Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. 

 Köparen förbinder sig att bebygga tomten inom två år. Köpehandlingen 

kommer därför att innehålla en vitesklausul om detta. Kravet på att 

bebygga tomten är mycket starkt både från kommunen och övriga företag 

som bedriver verksamhet i området. 

 Handpenning om 10 % ska erläggas vid kontraktsskrivningen. 

 Resterande del av köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen. 

När detta skett upprättas köpebrev och köparen kan ansöka om lagfart. 

 Tillträdesdag fastställs i köpekontraktet i samråd med köparen. Tillträde 

sker tidigast 10 vardagar efter det datum då fastighetsbildningsbeslut 

vunnit laga kraft. 

 Lämnat anbud med tillhörande bilagor och svar kommer att biläggas till 

köpekontraktet.  
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ANBUD - TOMT I NORRA AR 

Anbud (detta blad) skall tillsammans med bilagda svar på de kopplade frågorna 

läggas i ett separat förslutet kuvert i anbudsförsändelsen med övrig efterfrågad 

anbudsinformation. 

Försändelsen skall märkas med ”Anbud tomt i norra Ar”. 

Anbud 

via post skickas till: 

Knivsta kommun 

Mark och exploatering 

Mikael Kallberg 

741 75 KNIVSTA 

som lämnas i receptionen: 

Centralvägen 18, Knivsta 

 

Adresseras som via post 

Lämnas senast kl. 16.00 den 30/6 

 

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 

Återkoppling kan ske först efter att anbuden har öppnats och utvärderats. 

 

Härmed lämnas anbud i enlighet med anbudsunderlag för ”Tomt i norra Ar” 

Anbud i svenska kronor :………………………………………(kr/m2) 

Företag :……………………………………………… 

Organisationsnummer :……………………………………………… 

Adress :……………………………………………… 

Postadress :……………………………………………… 

Kontaktperson för anbudet :……………………………………………… 

Mobiltelefon :……………………………………………… 

E-post :……………………………………………… 

 

Jag förbinder mig att stå för anbudet 60 dagar efter anbudstidens utgång 

Budgivare/Firmatecknare :……………………………………………… 

Underskrift :……………………………………………… 

Datum :……………………………………………… 

 

Anbudet ska tillsammans med eftersökta bilagor och svar på kopplade frågor 

vara Knivsta kommun tillhanda senast 2022-06-30. 

Svaren för de kopplade frågornas redovisas genom egen bilaga till anbudet. 


