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Inbjudan till att delta i  
Sundbybergs stadsutveckling

Sundbybergs kommun äger, direkt och via bolag i den helägda 
kommunala bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB, ett 
antal fastigheter belägna inom stadsutvecklingsområdena; 
Hallonbergen, Rissne, Ör och Ekbacken, för vilka kvalitets-
program tagits fram.

Staden avser att avyttra hela eller delar av områdena. NAI Svefa 
har anlitats som exklusiv rådgivare i försäljningsprocessen. 

I kvalitetsprogrammen konkretiserar staden sin framtida bild 
av områdenas utveckling och beskriver vilka kvaliteter som 
ska vara vägledande. Kvalitetsprogrammen finns tillgäng-
liga för nedladdning från kommunens hemsida, på adressen  
sundbyberg.se/centrumutvecklas.

Den 10 januari 2017 kommer försäljningsprospekt avseende 
respektive område att distribueras via kommunens hemsida 
samt via e-post till aktörer som registrerats på NAI Svefas  
intressentlista. För registrering till intressentlistan, vänligen 
e-posta felix.ridderstrom@naisvefa.se.

I försäljningsprocessens inledande fas bjuds intressenter in 
att lämna idékoncept, där det framgår hur områdena avses 
att utvecklas. Idékonceptet ska vara inlämnat senast den  
15 mars 2017.
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Väsentliga förutsättningar

OMFATTNING
Idékoncept ska omfatta aktuellt område som helhet. Det är 
således inte möjligt att förvärva delar av ett område. I syfte att 
uppnå fastställda kriterier kan flera parter lämna in gemensamt 
idékoncept. 

ÄGARKRITERIER – UTVÄRDERING ÄGARE
För att staden ska uppnå önskad utveckling i stadsdelarna och 
för att få socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara områden 
ställs det krav på potentiella köpare.

Potentiella köpare ska uppfylla följande kriterier:

n Finansiell styrka.

n  Avsikt att driva områdets utveckling från nuläge till  
idékonceptets fysiska genomförande, med långsiktigt  
hållbara lösningar.

n  Erfarenhet av social, ekologisk och ekonomisk  
stadsutveckling genom dialog och samverkan.

n  Erfarenhet av (i den mån dessa ingår i kvalitets- 
program / idékoncept):

   – Centrumbyggnader
   – Bostäder 
   –  Samhällsfastigheter inom aktuella segment (ex. vis. skolor, 

särskilt boende, anläggningar för idrott och kultur)

KOSTNADER
Intressenter svarar själv för samtliga egna kostnader, som 
uppkommer i samband med idékonceptets framtagande och 
presentation.

TILLTRÄDE
Fastigheter som omfattar förvaltningsobjekt, det vill säga 
befintliga byggnader och tillhörande anläggningar, kommer 
att tillträdas så snart som möjligt för att ge köparen möjlighet 
att förvaltningsmässigt utveckla fastigheten. Detta gäller även 
eventuella förvaltningsobjekt där köparen avser att riva eller 
genomföra ombyggnationer. 

Inkomna idékoncept förutsätts innehålla förslag på ny bebyg-
gelse med blandad lokalanvändning för vilken detaljplanestöd 
i nuläget saknas. I försäljningen ingår att säljaren ska verka för 
att dessa byggrätter kommer till stånd. 

Fastigheter som inte omfattar förvaltningsobjekt, kommer att 
tillträdas när detaljplan vunnit laga kraft. 

PRISSÄTTNING
I inledningsfasen ska intressenter godkänna ett acceptpris för 
att idékoncepten ska godtas. Slutlig köpeskilling förhandlas i 
ett senare skede efter urval av idékonceptförslagen.

Som grund för säljarens bedömning av acceptspriset har två 
oberoende externa värderingar tagits in. 

Acceptpriset på en enskild fastighet består av förvaltnings- 
objektets värde, samt värdet på tillkommande byggrätter. 

TRANSAKTIONSSTRUKTUR
Transaktionerna kommer att ske genom bolagsöverlåtelser. 
Säljare kommer att vara Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 



MIKAEL HOLMSTRÖM

010-603 86 54
mikael.holmstrom@naisvefa.se

SUSANNA LYDÉN

010-603 86 84
susanna.lyden@naisvefa.se
 

FELIX RIDDERSTRÖM

010-603 87 08
felix.ridderström@naisvefa.se

Kontaktinformation

Detaljerad information om försäljningsprocessen och ingående 
fastigheter kommer att sammanställas i de försäljningsprospekt 
som distribueras den 10 januari 2017. 

Fram till detta datum kommer ingen ytterligare detaljerad infor-
mation om försäljningsprocessen eller fastigheter att delges. 

Alla eventuella frågor gällande försäljningsprocessen ska stäl-
las till NAI Svefa. I den mån NAI Svefa eller säljaren bedömer 
att behov finns att utfärda ett allmänt klargörande kommer 
detta att distribueras genom e-post till intressenter som regist-
rerats i NAI Svefas intressentlista. Klargöranden samman-
ställs också löpande på kommunens hemsida, på adressen: 
sundbyberg.se/centrumutvecklas.


