
 

 

Ansökan om markanvisning 

 

Formuläret kan du fylla i på skärmen, spara och bifoga pdf:en i din ansökan om markanvisning i 

tjänsten Ansökan om markanvisning (www.goteborg.se/planochbyggprojekt) 

 

 

Markanvisning för  Gamlestaden kvarter B2 
Referensnummer FNÖG01/21 

Sökande företag       

 
 
Ansökan om markanvisning gäller 

    Studentbostäder 
 

    Studentbostäder & Trygghetsbostäder 
 
 
 
 
 

Pris för byggrätt utifrån förutsättningarna i detaljplanen och denna markanvisning.  
 
 
 
 
…………………………………………………………… SEK 
 
 
 
Krav enligt markanvisning 
 
Kryssa i nedan för att bekräfta att dessa krav accepteras: 
 

 Bolaget ska tillfullo acceptera innehåll och utformning i 
markanvisningshandlingarna inklusive bilagor.  
 
 

 Upprätta gestaltningsprogram i samråd med stadsbyggnadskontoret i enlighet 
med planbeskrivning 
 

 Ingå i gemensamhetsanläggning för nedfart till källare samt projektera, anlägga 
och bekosta erforderliga anslutningar ovan och under mark mot anslutande kvarter 
B1. 
 

  De fasta förutsättningarna på plats exempelvis höjdsättning och läge för 
inkommande servis 
 

 

  På anmodan av fastighetskontoret uppvisa referensprojekt på antingen 
studentbostäder eller trygghetsbostäder eller en kombination av dessa. 
 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 Produktion påbörjas senast augusti 2022 inklusive villkor om vite vid eventuell 
försening 

 Angivna förutsättningar med avseende på Geoteknik 

 Angivna förutsättningar med avseende Förorenad mark 

 Angivna förutsättningar med avseende på Samordning  

 Angivna ytterligare villkor att deltagande sker på egen bekostnad, markanvisning 
ej får överlåtas utan medgivande 

Observera att till ansökan bifoga En beskrivning av våningsplanens innehåll redovisat utifrån 

de förutsättningar som finns för byggrätten såsom planbestämmelser, parkeringsbehov och buller 

m.m. samt en beskrivning på hur den långsiktiga förvaltningen är planerad att bedrivas.

Underskrift  
Ovanstående ansökan om markanvisning bekräftas  
__________________________  
Datum  
__________________________  
Ort  
__________________________________________________________ 
Behörig/a firmatecknare  
__________________________________________________________ 
Namnförtydligande/n 
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