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1. Inbjudan
Västerås stad utvecklar Sätra, en ny stadsdel fem kilometer från Västerås stadskärna 
och i nära anslutning till handelsområdet Erikslund. Ambitionen är att Sätra ska 
bli något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och 
innovationer. 

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostads bebyggelse 
inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen. Sätraområdet är stort och 
kommer att delas in i flera markanvisningsetapper där inriktningen på mark
anvisningarna kan komma att variera. Särskild inbjudan för varje etapp kommer att 
skickas ut och presenteras på Västerås stads webbplats i god tid. En övergripande 
utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en 
hållbar stadsdel vilket ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Dessa 
ambitioner kommer också att återfinnas i samband med markanvisningen i form av 
förutsättningar. 

Denna markanvisning omfattar ”Lott 2A + 2B”, ett bostadskvarter omfattande en 
blivande tomt för flerbostadshus om maximalt 4 500 kvadratmeter BTA samt ett 
markområde med blivande tomter för rad, kedje eller parhus. Lotterna anvisas 
 separat, vilket innebär att en eller två byggaktörer kommer att tilldelas mark.

Visionsbild över Vattentorget.  
Illustration: Tovatt Architects &  
Planners AB och Mandaworks AB

SÄTRA
• Lätt att leva hållbart
• Stolthet och gemenskap
• Tryggt och tillgängligt
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2. Bakgrund och målsättning

BAKGRUND

Sätra är ett helt nytt bostadsområde för cirka 2 000 nya bostäder i direkt anslutning 
till Västerås tätort. Det ska vara ”lätt att leva hållbart” på Sätra, vilket också är en av 
de viktigaste planeringsinriktningarna vid framtagande av den fördjupade översikts
planen och detaljplanen för området. Området har funnits i stadens översiktliga 
planering under lång tid och nu har det blivit dags att förverkliga planerna. 

MÅLSÄTTNING

Västerås stads målsättning är att skapa ett attraktivt och varierat bostadsområde 
med starka mötesplatser och en blandning av bostadstyper. På Sätra planeras det  
för allt från småhus till flerbostadshus i en skala som möjliggör många bostäder  
och olika upplåtelseformer, men som ändå ger en grön och trivsam miljö att bo  
och vistas i. 

Målet är att bygga en hållbar förebild att ta efter, i sociala frågor såväl som för klimat 
och miljö. Hållbarhet i flera perspektiv – ekonomiskt, ekologiskt och socialt, med 
trygghet och gemenskap. En plats där människor känner att de kan göra skillnad 
genom sina val för det hållbara. Som en förutsättning för att bidra till en god social 
hållbarhet i området planeras det för en genomtänkt närvaro av samhällsfastigheter 
och offentlig service såsom parker, yta för idrott och plats för kultur. Grundskola F–6 
samt förskola planeras på Sätra från start. Det blir även äldreboende. På Sätra ger vi 
förutsättningar för att alla ska kunna trivas, bo och leva.

3. Beskrivning av stadsdelen och exploateringsområdet

LÄGE OCH OMFATTNING

Planområdet är drygt 80 hektar stort och är lokaliserat i den västra delen av staden. 
Området avgränsas av väg 66, Norrleden, Vallbyleden och stadsdelarna Eriksborg och 
Hagaberg. Från Sätra är det cirka 5 kilometer till resecentrum.

EXPLOATERINGSOMRÅDET

Beskrivning från den fördjupade översiktsplanen för Sätra:

”Området består idag av jordbruks och skogsmark som främst används som när
strövområde för kringboende. Platsen präglas av relativt stora nivåskillnader med 
skogsbevuxna höjder och lågt liggande åkermark av lägre brukningsvärde. Den 
högsta punkten i området är över 45 meter över havet medan de lägsta delarna 
ligger på cirka 30 meter över havet. Sätra delas av från kringliggande stadsdelar 
av en höjdrygg som går i nordöstligsydvästlig riktning och en höjdrygg som följer 
Vallbyleden. Ytterligare en höjdrygg som fungerar som vattendelare skär rakt 
genom området i östvästlig riktning. I norr avgränsas planområdet av Norrleden 
som utgör en tydlig markör för Västerås stadsgräns i de här delarna av staden.”
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4. Detaljplan

DETALJPLAN

För området kommer detaljplan Dp 1913 att gälla. Detaljplanen beräknas vinna laga 
kraft under våren 2021. Preliminära planhandlingar från granskningsskedet finns i 
bilagorna.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanen möjliggör för byggandet av en ny stadsdel med cirka 1 100 bostäder i 
flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus samt friliggande en och tvåfamiljshus som 
kompletterar den bebyggelse som finns i de omgivande stadsdelar.

Det möjliggörs även för uppförandet av en stor F–6skola alternativt två mindre på 
samma yta, två förskolor, ett äldreboende, en idrottshall, ett mobilitetscenter samt 
anläggandet av flera parker, torg och andra typer av mötesplatser som även är till 
nytta för boende i andra delar av Västerås. Inom planen finns utrymmen för både 
kultur och idrott. Samtidigt bevaras en stor del av den befintliga naturen i området 
som innehåller höga natur och rekreationsvärden.

5. Generella förutsättningar för byggande på Sätra

LÄTT ATT LEVA HÅLLBART

Ett genomgående tema vid planeringen av Sätraområdet är att det ska vara “Lätt att 
leva hållbart”. Det ställer krav på Västerås stad och byggaktörerna att tillsammans 
försöka skapa rätt förutsättningar för att underlätta för framtida boende att med  
enkelhet kunna bo och leva med minskad klimatpåverkan i en hållbar stadsdel. 
 Västerås stad tillsammans med Mälarenergi har därför tagit fram en hållbarhets
manual för Sätra som riktar sig till de aktörer som kommer att bygga på Sätra. 
Förhoppningen är att hållbarhetsmanualen ska göra det lätt även för byggaktörerna 
att bli en del av Västerås stads höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel. Håll
barhetsmanualen finns bilagd i materialet för denna markanvisning.

PLUSENERGISTADSDEL

En viktig del i att skapa en hållbar stadsdel är att bygga robusta hus med låga 
värme förluster vilket ger en låg belastning på försörjningssystemen den kalla och 
mörka perioden på året. Byggnaderna kan anslutas till fjärrvärme och är generöst 
försedda med solceller. Målet för stadsdelen är att den producerade överskotts
energin från solceller, energi från avfall (biogas, värme och el) och el från kraftvärme 
ska vara större än den inkommande energin från elnät och på så sätt generera 
ett plus för stadsdelen som helhet (dock ej inräknat hushållsel, energiåtgång i 
 produktionsfas etc.).
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PARKERING FÖR BIL

Parkering inom Sätraområdet kommer att lösas på olika sätt för olika delområden. 
Småhus kommer i stor utsträckning att ordna sin parkering inom egna fastigheten 
medan flerfamiljshus i första hand hänvisas till en samlad anläggning i områdets 
utkant, men vid mer perifera delområden tillåts källargarage. Inom varje fastighet 
ska det finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade och plats för angöring, lastning 
och lossning. Även parkeringsplatser för bilpool bör  finnas inom omedelbar närhet till 
bostäderna. Antalet parkeringsplatser som respektive fastighet behöver beräknas vid 
bygglovet. Vid beräkning av parkeringstal används Västerås stads etjänst för beräk
ning av parkeringstal, ”parkeringssnurran”, som finns på Västerås stads hemsida. 

MOBILITET

På Sätra ska det vara lätt att leva hållbart. För att leva upp till denna vision ska 
det i direkt anslutning till de olika bostadsfastigheterna finnas gott om attraktiv 
cykel parkering som är lättillgänglig, väderskyddad och stöldsäker. Det ska finnas 
gott om yta för olika typer av cyklar, till exempel lådcyklar, cykelkärror och elcyklar. 
För mer information om arbetet med flexibla parkeringstal och förslag på Mobility 
 Managementåtgärder, se Sätras hållbarhetsmanual och kommunens parkerings
riktlinjer.

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Mälarenergi ansvarar för utbyggnad av teknisk försörjning i området, vilket innebär 
utbyggnad av VA, fjärrvärme, el och stadsnät till en anslutningspunkt. I markpriset 
ingår inte anslutningsavgifter för teknisk försörjning. Byggaktörer förutsätts själva 
teckna avtal med Mälarenergi AB och andra ledningsägare.

AVFALLSHANTERING

Området kommer att ha konventionell avfallshantering med upphämtning med 
bil. Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar, 
underjordsbehållare eller liknande. Avfall Sveriges handbok samt VafabMiljös före
skrifter ska vara vägledande för utformning och planering av utrymmena. VafabMiljö 
ser gärna en tidig kontakt med respektive byggaktör för samråd innan och under 
 projekteringsskedet.

FJÄRRVÄRME

Ambitionen med området är att ha ett långsiktigt hållbart värmesystem. Detta upp
nås genom att samtliga fastigheter har möjligheten att ansluta sig till fjärr värmenätet 
som kommer att anläggas i samband med övriga ledningar. Av denna anledning ser 
Västerås stad gärna att uppvärmning av varmvattnet, bostadsbebyggelsen samt övrig 
bebyggelse sker med fjärrvärme. Systemen utförs så att de samverkar med hela det 
ihopkopplade energisystemet. (Lokalt anpassade lösningar kan förekomma).
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ALLMÄN PLATS OCH ANLÄGGNINGAR PÅ KVARTERSMARK

Västerås stad ansvarar för projektering och färdigställande av allmän plats inom 
 Sätraområdet. Det innefattar gator, gång och cykelvägar, torg, grönytor, dagvatten
hantering etc. Utbyggnad av allmän plats sker i takt med övrig utbyggnad i stads
delen. 

För kvartersmark kan ansvaret för utförande av gemensamma anläggningar 
som gator och grönytor variera inom planområdet. I vissa fall utför Västerås stad 
 sådana anläggningar medan det i andra fall kan vara mer lämpligt att byggaktören 
utför  anläggningarna samordnat med sina övriga markarbeten. Gemensamhets
anläggningar kommer att bildas för framtida förvaltning av gemensamma 
 anläggningar på kvartersmark.

BELYSNING

Sätra kommer att formas under lång tid av många olika aktörer. Av denna  anledning 
har ett belysningsprogram tagits fram i syfte att beskriva och sätta ramarna för 
utformning och kvalitet av belysningsanläggningar inom området, både inom allmän
plats och kvartersmark. För att få en helhet kring de gemensamma utomhus miljöerna 
ska byggaktörerna efterfölja intentionerna i belysningsprogrammet vad gäller 
 utformning och armaturval. Se mer i det bilagda belysningsprogrammet för Sätra. 

SAMORDNING OCH SAMVERKAN

Inom området för Sätra kommer det att pågå byggnationer och mark entreprenader 
under flera år. De bolag som anvisas mark förutsätts samverka på ett positivt 
sätt med Västerås stad och de andra aktörer som kan komma att vara aktiva i 
exploaterings området under utbyggnadstiden. Det kan till exempel handla om 
deltagande i genomförandemöten, samordningsmöten, arbetsmiljöfrågor eller andra 
former av samverkan som kan komma att krävas för ett effektivt genomförande.

OFFENTLIG KONST

Västerås stad eftersträvar högkvalitativa miljöer i nya bostadsområden. Vi vill locka 
byggaktörer med ett levande intresse för arkitektur, gestaltning och miljöfrågor att 
komma med förslag till exploatering. I det nya området Sätra har offentlig konst 
identifierats som ett sätt att skapa högkvalitativa och långsiktigt hållbara miljöer.

I Västerås stads ambitioner för Sätra ingår en egen satsning på flera nya  offentliga 
konstverk till området. Konsten kommer på olika sätt att förhålla sig till temat 
 ”hållbarhet” utifrån Sätras övergripande inriktningsmål. 

Vi ser gärna att byggaktören satsar på konstnärlig gestaltning antingen genom att 
själv tillföra konst i bebyggelsen alternativt samverka med Västerås stad/andra bygg
aktörer med syftet att genom konst utveckla stadsdelen. Detta behöver inte  redovisas 
i detalj i intresseanmälan. Vi ser gärna att byggaktören redovisar en  ambition 
 avseende detta i sitt förslag. Visst stöd för inhämtning av kunskap kring  
konst process är möjlig för byggaktören att ta del av.
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6. Villkor för avtal om markanvisning och överlåtelse/upplåtelse

GRUNDVILLKOR FÖR MARKANVISNING

För att erhålla markanvisning måste bolaget uppfylla grundvillkor. Bolaget ska kunna 
redovisa:

• företagets eller föreningens organisation och historik samt projektorganisation

• kontaktpersoner och firmatecknare

• ekonomisk status/finansiering

• affärsidé (byggande, fastighetsutveckling, förvaltning)

• referensobjekt – genomförda och pågående

Västerås stad gör en samlad bedömning avseende bolagets kapacitet att genomföra 
projektet. Se bifogade Riktlinjer för markanvisning (2017) för mer information om 
markanvisningar generellt i Västerås.

BESLUT OM MARKANVISNING OCH MARKANVISNINGSAVTAL

Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning avseende byggrätter på Västerås 
stads mark.

Västerås stad har för avsikt att teckna markanvisningsavtal med utvalda bolag. En 
förutsättning är att Västerås stads villkor i upprättat markanvisningsavtal kan godtas 
av bolaget.

Markanvisningsavtalet ger bolaget exklusiv rätt att fortsätta med förberedelserna att 
utveckla projektet tillsammans med Västerås stad och att fortsätta med förberedel
serna av projektet för framtagande av bygglovshandlingar utifrån det förslag som 
lämnats in.

Avtalet kommer bland annat att reglera köpeskillingen för marken samt kostnads
fördelning och ansvar mellan Västerås stad och bolaget, för åtgärder och arbeten på 
kvartersmark samt allmän platsmark.

Västerås stad vill ta aktiv del och ha kontinuerlig dialog med bolaget om hur arbetet 
fortlöper enligt tidplan.

Markanvisningen kan avbrytas om det sker oacceptabla avsteg från inlämnat anbud 
eller andra förutsättningar från markanvisningstillfället, eller om det är uppenbart att 
bolaget av någon anledning inte kommer att kunna genomföra projektet.

KÖPEAVTAL/TOMTRÄTTSKONTRAKT OCH GENOMFÖRANDEAVTAL

Fastighetsnämnden fattar beslut om försäljning alternativt upplåtelse av tomträtt (vid 
hyresrätt) avseende byggrätter på Västerås stads mark.

Under förutsättning att projektet utvecklas på de vis som var avsikten vid mark
anvisningstillfället och att bygglovhandlingar kan accepteras och leda till godkänt 
bygglov, kan affären fullföljas genom tecknande av köpeavtal alternativt med 
tomträttsupplåtelse samt vid behov avtal för genomförandefrågor som inte redan 
reglerats i markanvisningsavtalet. 
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FASTIGHETSBILDNING

Västerås stad ansöker om samt bekostar avstyckning av en exploateringsfastighet för 
försäljning/upplåtelse till bolag. 

All övrig fastighetsbildning inom markanvisat område bekostas av bolaget, 
 exempelvis bildande av gemensamhetsanläggning för gård och gårdsgata etc.

SOCIALA BOSTÄDER OCH SAMVERKANSAVTAL

I hyresrättsprojekten ska Västerås stad garanteras att få hyra minst 5 procent av 
lägenheterna per projekt för sociala ändamål.

I det fall bostadsrätter uppförs ska Västerås stad ges möjlighet att köpa det antal 
 lägenheter som motsvarar 5 procent av lägenheterna i detta bostadsprojekt för 
sociala ändamål.

Det bolag som erhåller markanvisning för bostäder i form av hyresrätter ska ha eller 
sluta samverkansavtal med Västerås stad angående tilldelning av lägenheter för det 
kommunala bostadssociala behovet. 

7. Etapper för markanvisning 
Inom den första detaljplanen kommer det att finnas flera markanvisningsetapper 
som kan komma att variera i inriktning avseende vilken typ av bebyggelse Västerås 
stad vill se och vilket fokus som önskas inom varje markanvisning. Markanvisnings
etapperna kan i sin tur komma att delas upp i flera områden eller lotter som fördelas 
separat vid olika tillfällen.

Se nedan översikt för hur markanvisningsetapperna preliminärt kommer att delas 
upp. 

5 %
FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL
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8. Markanvisningens omfattning
Den här markanvisningen omfattar ”Lott 2A + 2B” i enlighet med avgränsning på 
kartbild nedan. Lotterna utgör, tillsammans med tidigare anvisad Lott 1, ”kvarter mot 
naturen”. Lott 2A omfattar ett område för flerbostadshus med en maximal byggrätt 
på 4 500 kvadratmeter BTA enligt detaljplanen. Lott 2B omfattar ett område för rad, 
par eller kedjehus med minsta tomtstorlek 180 kvadratmeter. Utöver detta planeras 
i kvarteret också för åtta styckebyggartomter som kommer att fördelas via Västerås 
stads tomt och småhuskö i ett senare skede.

2A

2B
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9. Förutsättningar för markanvisning av ”Lott 2A + 2B”

UTFORMNING OCH GESTALTNING

En förutsättning för markanvisning är att byggaktören förbinder sig att byggnader 
och gård ges en omsorgsfull och kvalitativ gestaltning, såväl i stort som i  detaljer 
och materialval. Såväl inne som utemiljö ska präglas av en universell design, som 
utgår från att människor är olika och att alla ska kunna ta del av den byggda 
miljön.  Västerås stad efterfrågar universella designlösningar som inte bara är goda 
ur tillgänglighetssynpunkt, utan även totalt sett och med tanke på estetiska värden 
och hur gestaltningen kan bidra till sin omgivning. Intentioner för gestaltningen ska 
framgå i inlämnat anbud. 

• Ange vilka arkitekter med tillhörande referensprojekt  
som kommer att anlitas för projektet.

• Redovisa lämpliga referensprojekt avseende utformning  
och gestaltning av större bostadsprojekt.

Detaljplanen och det bilagda kvalitetsprogrammet ska vara styrande för utformning 
och gestaltning av detta kvarter. I övrigt är en förutsättning för Lott 2A att trä ska 
utgöra en övervägande del av såväl konstruktion som fasadmaterial.

Färdiga ritningar eller skisser på projektet krävs inte i detta skede, men avseende Lott 
2B vill Västerås stad se en enkel situationsplan över hur rad, par eller kedjehus är 
tänkta att fördelas över området.

Universell 
design

4

3

2

1

förgårdsmark
2.00

uteplats
4.00 fastighetsgräns

Kvarter mot natur

fastighetsgräns

gårdsgata
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HÅLLBART BYGGANDE

I linje med områdets stadsbyggnadsidé och visionen om Sätra som plusenergistads
del bör alla byggnader uppföras klimateffektiva. Såväl byggprocess, materialval och 
att husen byggs välisolerade med låga värmeförlusttal är viktiga faktorer, liksom hur 
den energi som tillförs byggnaderna produceras. Solceller och system för energi
lagring för utjämning kan också bidra. 

Västerås stad har under många år arbetat aktivt för att åstadkomma klimat
effektiv byggnation, både i det egna beståndet och tillsammans med de aktörer på 
 marknaden som tilldelats mark. Hittills har över 1 500 bostäder byggts som låg
energihus inom Västerås kommun. Västerås stad arbetar bland annat med  konceptet 
Miljöbyggnad silver för de egna lokalerna. Västerås stads intresse för frågan är 
stort och det är viktigt att även i fortsättningen ta del av marknadens kunskap, 
 ny tänkande och de olika energilösningar som finns.

En förutsättning för markanvisning är att byggaktören förbinder sig att i sitt projekt, 
förutom att följa nya BBR 29, aktivt arbeta med klimateffektivitet minst motsvarande 
Miljöbyggnad silver samt åtgärder för att undvika hög effektbelastning på elnätet 
där Västerås stad ser anslutning till fjärrvärmenätet som bästa lösning. 

Projektet ska omfatta:

• byggnader med låga värmeförlusttal

• solceller

• energieffektiv byggprocess, till exempel fjärrvärme till bodar  
och torkning av byggarbetsplats

Se även anvisningar i den bilagda hållbarhetsmanualen för Sätra.

PRISSÄTTNING

Pris kommer att utgöra enda utvärderingskriterium i denna markanvisning. I mark
priset ingår detaljplan, fastighetsbildning och utbyggnad av allmän plats och 
gårdsgator – byggklar tomt. I markpriset ingår inte anslutningsavgifter för teknisk 
 försörjning – byggaktören förutsätts själv teckna avtal med Mälarenergi AB. 

För Lott 2A uttrycks priset i kr/kvm ljus BTA. 

För Lott 2B uttrycks priset i kr/småhus enhet, uppdelat på rad, par och/eller 
 kedjehus, vilket summeras till ett totalpris.

Definition av ljus BTA för detta projekt – se bilaga.

UPPLÅTELSEFORM

I denna markanvisning är det valfri upplåtelseform. Avseende hyresrättsprojekt ska 
byggaktören dock kunna redovisa hela kedjan från projektutveckling till förvaltning 
inklusive samarbetspartners för finansiering och ägande.
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PARKERING

Avseende Lott 2A tillåts parkering lösas som helhet inom det egna kvarteret, till 
 exempel genom nedgrävt källargarage och eventuellt med markparkering som 
 komplement. 

Avseende Lott 2B med rad, par eller kedjehus löses parkeringsbehovet i första 
hand genom parkeringsplatser vid varje tomt eller med gemensam parkering inom 
 kvarteret.

MÖJLIG BYGGSTART

Västerås stads förberedelser med utbyggnad av övergripande infrastruktur och 
 ledningar i området bedöms vara färdigställt för området närmast ”Lott 2A + 2B” 
under hösten 2022. Byggstart kan ske direkt i anslutning till att infrastrukturen 
färdigställts.

10. Utvärdering
Alla byggaktörer som inkommer med ett komplett anbud och utifrån detta bedöms 
kunna uppfylla förutsättningarna för markanvisningen utvärderas utifrån inlämnat 
bud. Bud kan lämnas avseende Lott 2A, 2B eller båda lotterna.

Den byggaktör som lämnar högst bud uttryckt i kr/kvm ljus BTA kommer 
att tilldelas markanvisning för Lott 2A.

Den byggaktör som lämnar högst totalpris fördelat på pris/småhusenhet 
för rad-, par- och/eller kedjehus kommer att tilldelas markanvisning för 
Lott 2B.

Eventuella frågor av generell karaktär från deltagande byggaktörer avses besvaras 
och redovisas öppet via webbsidan.

För att markanvisning ska komma i fråga ska förutsättningarna enligt detta program 
följas och uppfyllas vad gäller krav på den enskilda byggaktören.

Vid utvärderingen kommer Västerås stad inte att ta några andra hänsyn än vad som 
framgår i detta program i form av förutsättningar och utvärderingskriterium. Det 
spelar exempelvis inte någon roll om byggaktören är lokal eller kommer utifrån, eller 
om man tilldelats byggrätter tidigare eller inte. 

Västerås stad förbehåller sig dock fri prövningsrätt och har även rätt att förkasta 
samtliga förslag utan ersättningsskyldighet. Utvärdering och bedömning av in
lämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.
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11. Redovisning av anbud
Västerås stad förväntar sig en kortfattad (max 4–5 sidor) men tydlig redogörelse 
innehållande bud utryckt i kr/kvm ljus BTA för Lott 2A och/eller totalpris för Lott 2B, 
accept av givna förutsättningar, samt referenser avseende utförda projekt och 
arkitekter som kommer att anlitas inklusive referenser. Färdiga ritningar eller skisser 
på projektet krävs inte i detta skede, men en enkel situationsplan ska lämnas in för 
Lott 2B.

För identifiering ska alla handlingar vara märkta med bolagets namn.

UPPGIFTER OM BOLAGET

• Uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktperson.

• Registreringsbevis för bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen upp till slutlig 
ägare (ej äldre än tre månader).

• Undertecknande personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudsförfarande. 
Det anbudslämnande bolaget är det bolag Västerås stad kommer att teckna avtal 
med.

INLÄMNING

Anbudet ska vara Västerås stad tillhanda senast den 6 mars 2021.

Inskickade förslagshandlingar kommer att behandlas med sekretess under mark
anvisningsprocessen.

Skicka ert anbud i pdfformat via epost till fastighetsnamnd@vasteras.se och  
ange i ämnesraden den eller de lotter som anbudet omfattar enligt följande;  
”Markanvisning Sätra Lott 2X”.

12. Preliminär tidplan
Sista inlämningsdag:  6 mars 2021 

Utvärdering:  mars/april 2021 

Beslut om markanvisning i fastighetsnämnd:  18 maj 2021 

Förväntad byggstart:  hösten 2022

13. Kontakt och frågor
Länkar till de handlingar som utgör underlag för markanvisningen finns på Västerås 
stads webb: www.vasteras.se. Gå in under fliken ”Bygga bo och miljö” och välj där
efter ”Bostäder och offentliga lokaler” och sist ”Markanvisningar”.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås 
stads webb. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras på webben.

Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig 
 uppdaterad med information som redovisas på hemsidan.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen

Kontaktcenter 021-39 00 00


