Ansökan om markanvisning
Formuläret kan du fylla i på skärmen, skriva ut och bifoga din ansökan om markanvisning.

Markanvisning för

Bostäder vid Sunnerviksgatan samt
Faggeliden

Referensnummer

FNVHVG1/18

Intressegrupp/Företag
Adress
Kontaktperson
Tel.nr.
E-mail
Ansökan om markanvisning gäller för:

Sunnerviksgatan, Jättesten
Faggeliden, Brännö
Om ansökan gäller båda platserna måste rangordning (1 och 2) anges.
1 står för den i första hand önskade platsen.

Ansökan om markanvisning gäller

Byggemenskap
Bogemenskap
Markanvisning för bogemenskap kan sökas både av grupper och kommersiella aktörer. I det fall
som en kommersiell aktör avser genomföra en bogemenskap och söker markanvisning för detta
ändamål faller aktören enbart inom kategorin bogemenskap om denne kan presentera ett
samarbete med en boende-/intressegrupp.

Projektet ska genomföras som ordinära bostäder
Markanvisning för aktör som önskar genomföra ordinära bostäder kan endast bli aktuell ifall
ingen sökande inom kategorin bo- eller byggemenskap, som motsvarar de för markanvisningen
satta kraven, finns.

Upplåtelseform

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 den som lämnat en ansökan accepterar
dessa krav.
Kryssa i nedan för att bekräfta att dessa krav accepteras:
Generella krav:
Projektet ska genomföras i enlighet med kraven i Göteborgs Stads program för
miljöanpassat byggande.
Det sökande företaget/föreningen accepterar att fastighetskontoret ska kunna
begära in relevant underlag för att bedöma intressentens ekonomiska stabilitet och
organisatoriska förutsättningar.
Det sökande företaget/föreningen accepterar den prissättning på marken som
anges i förutsättningarna för denna markanvisning.

Se förutsättningar för markanvisning för utförlig beskrivning av kraven.

Organisatorisk och ekonomiska förutsättningar
Beskriv i fritext nedan eller genom att bifoga relevant dokumentation den sökande
aktören (intressegrupp/företag) samt hur det aktuella projektet avses genomföras.
För icke-kommersiella aktörer ska framgå bland annat hur den grupp som söker är
organiserad i dagsläget, avsikten att bilda förening samt en översiktlig idé kring hur
planeringen och genomförandet av projektet är tänkt att organiseras (till exempel hur
nödvändig kompetens ska knytas till gruppen).
För kommersiella aktörer ska framgå hur bolaget avser att finansiera utbyggnaden av
projektet och förvärv av marken, samt bolagets organisatoriska förmåga och kompetens
att genomföra projektet. Utöver det ska erfarenhet av projekt med jämförbara
förutsättningar ska redovisas. Vid samarbete med en intressentgrupp ska en även
beskrivning av denna ingå.
Lämna er beskrivning här eller i separat bilaga (max 2 A4-sidor)

Social Hållbarhet/ Hållbar livstil
Beskriv i fritext nedan eller genom att bifoga relevant dokumentation det tänkta projektet.
Av beskrivningen bör framgå vilken sorts projekt som den sökanden vill göra,
innehållandes bland annat vilken typ av bostäder (inklusive antal och storlekar) och
vilken upplåtelseform som är tänkt. Det bör också framgå vilka tankar som finns kring
gemenskap i boendet (både planering-, utförande- samt nyttjandestadie) samt hur
projektet kan stötta mångfald i boendet sett till närområdet/stadsdelen. Beskriv också om
och i så fall på vilket sätt projektet har ambitioner gällande social hållbarhet samt hur
projektet stöder och/eller uppmuntrar till en hållbar livsstil.
Lämna er beskrivning här eller i separat bilaga (max 2 A4-sidor)

