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Hyresrätt
Bostadsrätt
Krav enligt markanvisningspolicy
I enlighet med Göteborgs stads markanvisningspolicy kan fastighetsnämnden ställa vissa krav på
byggherren. Dessa krav kommer inte att vara aktuella i varje projekt, men för att komma ifråga
för markanvisning förutsätts att den som lämnat en intresseanmälan accepterar dessa krav.
Kryssa i nedan för att bekräfta att dessa krav accepteras:
Att kommunen kan ställa krav på byggnation/upplåtelse av lokaler för social
service såsom lokaler för barn- och äldreomsorg
Att teckna och leva upp till kraven i ett samarbetsavtal med kommunen avseende
upplåtande av lägenheter till särskilda behov (gäller endast hyresrätt)
Att projektet ska genomföras i enlighet med kraven i programmet för
miljöanpassat byggande
Övriga krav:
Det sökande företaget accepterar att fastighetskontoret ska kunna begära in
relevant underlag för att bedöma intressentens ekonomiska stabilitet och
organisatoriska förutsättningar.
Det sökande företaget accepterar att teckna och leva upp till kraven i ett särskilt
samverkansavtal med kommunen med syfte att säkerställa färdigställda bostäder
som är inflyttningsklara år 2021.
Det sökande företaget accepterar den prisindikation som anges i
förutsättningarna för markanvisningen och är medvetna om att kommunen enligt lag
måste sälja mark till marknadsmässigt pris och att det angivna priset är en
indikation.

Ekologisk hållbarhet
Beskriv i fritext och/eller genom att bifoga relevant dokumentation av referensprojekt hur
ni avser arbete med ekologisk hållbarhet inom området. Beskriv särskilt hur inriktningen
med endast lågenergibyggnader inom planområdet kommer att genomföras. Ambition att
bygga nollenergihus är meriterande.
Ange även om det är några övriga frågor, t e x lösningar som underlättar för en
ekologiskt hållbar vardag, som ni avser arbete särskilt med i detta projekt för att bidra till
att höja ambitionen vad gäller ekologisk hållbarhet.
För de intressenter som tidigare erhållit markanvisning i Göteborgs stad och genomfört
byggprojekt görs denna bedömning även utifrån fastighetskontorets uppföljning.
Lämna er beskrivning här eller i separat bilaga (max 3 sidor)

