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Markanvisning Mariastaden, Grepgatan 2018 

Helsingborgs stad, mark- och exploateringsenheten  



 

Balgripen 2 är belägen i Mariastaden, norr om Helsingborgs stadskärna. 

 

Inbjudan  

Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten in 

byggherrar i samarbete med verksamhetsutövare att göra en intresseanmälan 

för tilldelning av fastigheten Helsingborg Balgripen 2 i Mariastaden. 

Under perioden 2018-06-01 till 2018-08-31 önskar vi få förslag på 

etablering av verksamhet på Balgripen 2 inom ramarna för gällande 

detaljplan och följande markanvisning.  

  

Förutsättningar 

 

 

  



 

Planområdet 

Planområdet är beläget norr om Helsingborgs stadskärna, i östra delen av 

Mariastaden, med närheten till väg 111.  

 

Fastigheten är belägen i närheten av bostadsområde och närliggande grannar 

är en bensinstation och en biltvätt.  

 

Detaljplan 

För området gäller detaljplan för del av fastigheten Berga 1:8 m fl, Maria 

Stationsområde, Helsingborgs stad, akt 1283K-16884. Planen finns 

tillgänglig på stadens hemsida.   

 

 

 

  



 

Byggrätt 

Inom fastigheten finns två byggrätter som nu erbjuds.  

 Fastighetsbeteckning: Balgripen 2 

 Fastighetsareal: 4 253 m2 

 Användning: Kontor, icke störande småverksamhet och hantverk 

med hänsyn till närmsta planerade bostäder. Ej hotell. 

 Byggnad ska placeras mot lokalgata 

 Maximal byggnadsarea: ca 2 090 kvm 

 Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser 

 Högsta totalhöjd: 6,5 m. Utöver högsta angivna totalhöjd får hiss-

/trappschakt samt mindre tekniska anläggningar finnas. 

 Hösta antal våningar: 2 stycken 

 Utfartsförbud i norr. 

 

Det är ett önskemål att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas och 

att byggnation sker i två plan. Parkering anläggs i enlighet med detaljplanen 

och enligt stadens parkeringsnorm. Marken säljs i befintligt skick. 

 

Hänsyn till närheten av bostadsområde ska tas både vid utformning av 

bebyggelsen och vid byggnation. 

 

Tidplan 

Detaljplanen är laga kraftvunnen. När marktilldelning är genomförd tecknas 

en markanvisning med anvisningstid på fyra månader, därefter tecknas ett 

marköverlåtelseavtal. Tillträde till marken sker efter att bygglov för 

föreslagen etablering beviljats samt grundläggning påbörjats.  

 

Markpris 

Pris ska anges i kr/m2 BTA, ovan jord. Köpeskillingen bestäms med 

utgångspunkt i det antalet kvadrater bruttoarea som byggs. Lägsta pris för 

byggrätterna är 1 200 kr/m2 BTA. Anslutningsavgifter tillkommer utöver 

köpeskillingen.  

 

  



 

Markanvisning 
Inom fastigheten finns det två byggrätter som är möjliga att tilldela en eller 

två byggherrar. Om markanvisning tilldelas två byggherrar kommer staden 

att föra en dialog med byggherrarna avseende fastighetsgränser och 

fastighetsbildning. Vid tilldelning av byggrätter till två byggherrar ska 

parkering lösas gemensamt.   

Underlag 

Underlag för att lämna intresseanmälan består av detta dokument, stadens 

parkeringsnorm, dwg.material samt detaljplanehandlingar. Handlingarna 

finns tillgängliga på stadens hemsida.  

Detta ska redovisas/inlämningskrav 

Intresseanmälan för markanvisning ska ha inkommit till Helsingborgs stad 

senast kl. 16:00 2018-08-31. Bidraget ska lämnas in digitalt på en USB-

sticka.  

 

Intresseanmälan ska innehålla följande handlingar:  

 Gestaltningsförslag genom volymskiss, max tre sidor  

 PM med beskrivning av inlämnat förslag, max tre sidor (beskrivning 

av verksamhet i text, pris, parkeringslösning, utnyttjandegrad av 

mark, bebyggelsens utformning och gestaltning, fasadmaterial m.m.) 

 Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar för både 

byggherre och verksamhetsutövare 

 Referensobjekt från tidigare byggprojekt 

 Tidplan för utbyggnad 

 Kontaktuppgifter 

 Pris ska anges i kr/m2 BTA, ovan jord 

 

Handlingar ska skickas till:  

Helsingborgs stad 

Mark- och exploateringsenheten 

251 89 Helsingborg 

 

Handlingar kan också lämnas i Stadsbyggnadshusets reception på 

Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl. 16:00 2018-08-31. 

 

OBS! Märk försändelsen med ”Anbud Mariastaden” 
   



 

Utvärdering 

När tiden för intresseanmälan har passerat kommer mark- och 

exploateringsenheten, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

näringsliv och destination, att göra en utvärdering av inkomna bidrag. Det 

kommer att göras en sammantagen bedömning av förslagen och 

utvärderingen görs i första hand utifrån verksamhetsbeskrivning, ekonomiska 

förutsättningar, utnyttjandegrad av mark och pris. Även gestaltning, inklusive 

fasadmaterial, och projektets genomförbarhet ingår i bedömningen. Det ska 

tydligt framgå av förslaget vilket bolag som köper marken.  

 

Mark- och exploateringsenheten har fri prövningsrätt och förbehåller sig 

rätten att förkasta samtliga inkomna förslag. Om flera förslag bedöms som 

likvärdiga kan intressenterna bakom förslagen ombedjas att lämna in 

ytterligare uppgifter i ett nästa steg. En intressent kan tilldelas mer än en 

byggrätt.  

 

Fortsatt arbete 

Ambitionen är att snarast teckna markanvisningsavtal och 

marköverlåtelseavtal med intressenten/intressenterna bakom vinnande 

förslag. Marköverlåtelseavtalet kan komma att innehålla villkor som inte 

framgår av detta underlag. Innan marköverlåtelseavtal tecknas kommer 

Helsingborgs stad kräver att hyresavtal tecknas mellan markköpare och 

verksamhetsutövare om dessa parter ej är samma juridiska person. 

 

Vid frågor ta kontakt med: 

Sofie Thorsson 

Mark- och exploateringsenheten 

e-post:  sofie.thorsson@helsingborg.se 

telefon: 042-10 30 12 

adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22 

 251 89 Helsingborg 

 

 

 

 


