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Strängnäs kommun inbjuder härmed till markanvisningstävling för en ny 
campingplats i nära anslutning till Strängnäs stad.  

Syfte 

Syftet med markanvisningen är att teckna tomträttsavtal med en campingoperatör 
som kan anlägga och långsiktigt utveckla och driva en attraktiv året-runt-camping i 
direkt närhet till Strängnäs stad.  

Bakgrund 

Många privatpersoner och aktörer inom näringslivet upplever idag att Strängnäs 
har brist på övernattningsmöjligheter. En campingplats skulle vara ett sätt för 
kommunen att öka antalet besökare som kommer hit och även skapa 
förutsättningar för fler aktiviteter och större evenemang i kommunen där 
övernattningsmöjligheten är en viktig faktor. 
 
Markanvisningsområdet ingår i utvecklingsområdet Norra Staden, och ligger ca 3 
km norr som Strängnäs centrum, i anslutning till Mälaren och en befintlig 
badplats. Norra staden är en utvidgning av Strängnäs stad med framförallt fler 
bostäder. I framtiden kommer campingen att ligga i direkt anslutning till 
bebyggelsen. 
 

 
Figur 1. Placering av markanvisningsområdet för camping i förhållande till de 
centralaste delarna av Strängnäs stad. 
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Strängnäs kommun är beläget vid Mälarens strand i Södermanlands län. 
Kommunen är en del av den växande Mälardalsregionen, vilket stärks av goda 
kommunikationer med såväl bil som tåg. I mars 2021 hade kommunen en 
befolkning på cirka 37 500 invånare, vilket placerar den på plats 71 över de 
folkrikaste i Sverige. Befolkningen ökar med 1,5 % per år, jämfört med 1% för riket i 
stort. Tågen mellan Stockholm och Eskilstuna stannar vid stationen i centrala 
Strängnäs samt i Läggesta utanför Mariefred, vilket ger kommunen god 
tillgänglighet med tåg. Vägförbindelser är också goda till kommunen. Både E20 
och väg 55 passerar dessutom i nära anslutning till campingen. 
 

 
Figur 2. Gästhamnen i Västerviken, Strängnäs 

Strängnäs som destination 
Strängnäs läge vid Mälarens strand bjuder på båtliv och restauranger i hamnen. 
Staden har också en kulturhistorisk stadskärna med domkyrka och gammal 
träbebyggelse med kullerstensbelagda gränder. I centrum finns också handel, och 
annan service. Varje höst hålls Strängnäs marknad som lockar tusentals besökare. 
Några kilometer norr om staden finns turistmålet Arsenalen som är ett 
militärmuseum. I södra delen av staden håller ett idrottscentrum på att växa fram 
och det finns behov av övernattningsmöjligheter vid tävlingar och cuper. I 
kommunen finns också Mariefred som lockar många turister både från Sverige och 
utlandet med sin pittoreska stadskärna vid Mälaren och det välkända Gripsholms 
Slott. 
 



Markanvisningsprogram för camping 

 6 

 

Befintliga övernattningsalternativ 
De hotellalternativ som finns i centrala Strängnäs är Hotell Bishops Arms och 
Hotell Laurentius, som båda är mindre hotell med totalt 46 hotellrum. I Malmby 
fem kilometer söderut finns Malmgården som är ett vandrarhem med 12 rum. I 
Löt, också cirka fem kilometer söder om centrum, finns Löts camping. 
Campingplatsen erbjuder 9 stugor, 30 gästplatser och 135 husvagnsplatser.  
 
I Mariefred finns några ytterligare hotellalternativ och strax öster om Mariefred 
finns en camping med 130 platser, 9 stugor och 8 bäddar i vandrarhem. 

Markanvisningsområdet  

Markanvisningsområdet omfattar ca 11 hektar mark är planlagd för 
campingändamål och möjlighet att både anlägga campingtomter för 
husvagn/husbil/tält, att bygga stugor för uthyrning samt att uppföra byggnader för 
de servicefunktioner som behövs för campingen. Markanvisningsområdet ligger 
strandnära och med möjlighet att arrendera vattenområde för att anlägga 
bryggor/småbåtshamn och möjlighet för campinggäster att fritt nyttja kommunens 
allmänna bad som ligger i direkt anslutning. 
 
Detaljplanen för campingen vann laga kraft år 2019, se bilaga 1. Mellan campingen 
och badet finns en byggrätt för restaurang. Byggrätten för restaurangen ingår ej i 
denna markanvisning och kan komma att markanvisas i senare skede.  
 
Tanken är att den befintliga badplatsen och framtida restaurangen ska användas 
både av campingens gäster och vara öppen för allmänheten att besöka. Därför är 
parkeringsplatsen vid badet allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och 
ska vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Markanvisningsområdet är en del av Strängnäs utvecklingsområde ”Norra staden” 
som i framtiden kan rymma ca 15 000 fler invånare samt en del verksamheter 
längs väg 55. Norra Staden är mark som tidigare tillhörde det nu nedlagda 
regementet P10 och som nu ska bli en utökning av Strängnäs stad. Utvecklingen av 
området kommer att ske under en lång tidsperiod. Hittills har kasernområdet 
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byggts om med bostäder, verksamheter och gymnasieskola. Det pågår 
detaljplanearbete för att möjliggöra fler bostäder och även centrumverksamheter 
kring Eldsundsviken. 
 

 
Figur 3. Exempel på disponering av campingen. Anbudsgivaren ska ta fram 
förslag på situationsplan med placering av funktioner och ytor inom området. 

Omgivningen 
Livsmedelsbutiker, apotek, restauranger och butiker finns idag i centrum, knappt 
tre kilometer bort. Från centrum finns en strandpromenad längs vattnet hela vägen 
till Eldsundsviken. Från viken ansluter ny gång- och cykelväg hela vägen till 
campingen, varav en del av sträckan byggs nu under vinter 2021/2022. 
Strandpromenaden är tänkt att fortsätta även på norra sidan av viken. Det finns 
dock ingen tidplan för detta ännu.  
 
Idag finns ett tre kilometers motionsspår i skogen precis väster om 
markanvisningsområdet. Skogsområdet, som är en del av Norra Staden, är 
planerat att i framtiden planläggas för bostäder varvid spåret kan komma att tas 
bort. 

Strandområde 
Inom detaljplanen finns två strandområden med upphävt strandskydd. I det östra 
finns ett allmänt bad som sköts av kommunen. Inom det västra finns möjlighet för 
campingsoperatören att teckna arrende med kommunen för att anlägga 
småbåtshamn/mindre bryggor för campingens verksamhet. Båda strandområdena 
är allmän plats. 

Markförhållanden och grundläggning  
Området består i öst av en öppen gräsbevuxen yta med visst innehåll av träd, 
medan området i väst består av uppvuxen skog.  
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En översiktlig geoteknisk utredning är gjord som översiktligt beskriver de 
geotekniska förhållandena inom detaljplanen, bilaga 2a och 2b. Området 
innehåller delar med morän/sand och områden med lera på friktionsjord och berg. 
Djup till grundvatten har vid mätningar varierat mellan 2-3 meter under markytan 
vid undersökningstillfället. 
 

 
Figur 4. Översikt över generella grundläggningsförhållanden. 
 
Område 1 -uthyrningsstugor. Grundläggningen kan utföras med platta på 
mark på fast lagrad friktionsjord.  
Område 2-restaurang. Grundläggningen ska förväntas utföras med fribärande 
golv ovan stödpålar. För restaurangen erfordras en kompletterande geoteknisk 
undersökning.  
Område 3-reception. Receptionen ska förväntas grundläggas med fribärande 
golv ovan stödpålar. För receptionen erfordras en kompletterande objektspecifik 
geoteknisk undersökning. 
Område 4-pumpstation, (berörs ej av campingen). 
 
Inom detaljplaneområdet finns blockrika områden, bland annat där 
uthyrningsstugorna planeras. Det rekommenderas att dessa blockrika områden 
kontrolleras och att eventuella block som ligger dåligt till, och som riskerar att falla 
ner från slänterna, plockas bort i samband med att campingen anläggs. 
Campingoperatören ska utföra de kompletterande geotekniska utredningar som 
behövs för detaljprojekteringen, när planerade konstruktioner, nivåer och 
infrastruktur är bestämd. 
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OXA 
Campingen finns inom nuvarande fastigheten Eldsund 7:1, vilket är en stor 
fastighet som tidigare har tillhört försvaret och regementet P10. Inom Eldsund 7:1 
har rester efter övningar i form av oexploderad ammunition (OXA) påträffats. 
Därför har en kartläggning gjorts för att undersöka var riskerna med OXA finns. 
För campingen har en översiktlig utredning gjorts där man tagit stickprov. 
Bedömningen är att risken att påträffa OXA inom campingen är relativt liten, men 
innan schaktarbeten utförs ska en konsult med expertis inom området kontaktas 
för en bedömning. Kommunen kommer att sätta campingoperatören i kontakt med 
konsulten. Kommunen står för konsultkostnaden. 

Förorenad mark 
En miljöteknisk utredning har genomförts för området. Låga halter har uppmätts 
inom campingen men det finns risk för punktvisa markföroreningar, tex vid den 
eventuella brygganläggningen. Vid en omvandling till camping bör ytterligare 
provtagning tas. Vid skjutbanevallen som är belägen strax söder om 
campingområdet har höga halter bly uppmätts. Det rekommenderas därför att 
kompletterande provtagning utförs för att avgränsa det blyförorenade området. 
Kommunen planerar att utföra och bekosta åtgärder inom campingområdet kring 
skjutbanan under 2022. 

Ledningsinfrastruktur 
Vatten och avlopp finns idag framdraget med serviser enligt nedanstående bild. 
Campingoperatören bygger ut och bekostar lokalt nät inom campingen samt står 
för avgift för upprättande av förbindelsepunkt enligt SEVAB´s VA-taxa §5.1b.  
 

 
Figur 5. Schematisk figur över utbyggt VA-ledningsnät. Gula pilar visar läget för 
utförda serviser.  
 
Det som är markerat som etapp 2 i figur 3 är aktuell om campingoperatören 
eventuellt har behov av ytterligare servis inom campingområdet. 
Campingoperatören föreslår i så fall i samverkan med SEVAB läget för ytterligare 
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serviser. SEVAB bygger ut det ledningsnät som behövs och för eventuella 
ytterligare serviser.  
 
Transformatorstationer för el kommer att finnas på två platser vid campingen, se 
detaljplanen. Campingoperatören beställer elanslutning från SEVAB. 

Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och så långt som möjligt infiltreras inom 
tomträttsfastigheten. 

Underlag 
• Tomträttsgränser på plankarta, bilaga 1. 
• Funktioner allmän plats på plankarta av, bilaga 2. 
• Geoteknisk utredning, bilaga 3a och 3b. 
• Miljöteknisk undersökning, bilaga 4 
• Via kommunens hemsida  kan detaljplanen med planbeskrivning laddas 

ned. Länk: A1-L (strangnas.se) 
• Planprogrammet för Norra staden Länk:  

Norra Staden Första etappen (gamla P10-området).pdf (strangnas.se)  

http://kartarkiv.strangnas.se/dp/0486-P2019-5.pdf
https://www.strangnas.se/download/18.4be550bb1647f967a10e41/1538550501295/Norra%20Staden%20F%C3%B6rsta%20etappen%20(gamla%20P10-omr%C3%A5det).pdf
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Förutsättningar för Markanvisningstävlingen 

Krav på campingens målsättning avseende innehåll och inriktning 
Detta är lägsta accepterade nivån. Anbudsgivaren får gärna föreslå högre nivå. 
 

• Campingen ska huvudsakligen ha campingtomter för korttidsgäster, dvs 
sådana som ej är bokade över hela säsongen. Minst 70% av tomterna ska 
vara tomter för korttidsgäster. Andel redovisas i anbud. 

 
• Campingen ska ha god standard med minst tre stjärnor från det att 

anläggningen är i drift, med målsättning på fyra stjärnor (minst). 
Klassificering enligt SCR, Svensk Camping.  
 

• Tillgång till servicehus med wc, dusch, kök och tvättstuga ska finnas för alla 
campingtomter. Mindre servicebutik med visst utbud av livsmedel och 
förnödenheter. 

Krav på byggnader och mark 
Anläggningen ska uppfylla nedanstående krav. 

• Inkommande anbud ska överensstämma med gällande detaljplan.  
 

• Stor vikt kommer att läggas på förslagets kvalitéer gällande miljömässig 
hållbarhet.  

o Stomme och fasadmaterial på byggnader ska bestå av trä. Isolering 
ska vara av cellulosa- eller/och träbaserad. 

o Energieffektiva lösningar ska eftersträvas och redovisas i anbud.  
o Sortering av avfall ska tillämpas och sorteringssystem ska finnas och 

vara tydligt för campinggäster. 
 

• Fasaderna ska färgsättas i dova eller brutna kulörer. 
 

• Stugor och andra servicefunktioner ska anpassas för att även kunna bedriva 
verksamhet vintertid. 
 

• Byggnadernas placering ska anpassas efter terrängen så att utfyllnad, 
sprängning och schaktning av marken undviks i möjligaste mån. 
 

• Instängsling ska undvikas när så är möjligt. Eventuella staket ska redovisas i 
anbud. 
 

• Parkeringar för campingens behov ska anläggas. Den allmänna 
parkeringsplatsen får inte inräknas som tillgängliga parkeringsplatser för 
campingen. 

 
• Campingen ska innehålla lekyta/lekplats. 

 
• Campingmiljön ska innehålla mycket grönska.  
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Option 
Arrende av vattenområde för att anlägga bryggor för campingens verksamhet. Se 
område markerat ”småbåtshamn” i detaljplan. Om optionen är av intresse ska 
detta anges i anbud tillsammans med skiss över tänkt förslag. 
 
Eventuell brygganläggning får ej stängas av utan ska hållas öppen för allmänheten. 

Mervärden som premieras i utvärdering 
Eventuella mervärden enligt nedan ska presenteras i anbudet på ett tydligt sätt. 
Mervärdena ska presenteras i affärsplanen och i förekommande fall i 
situationsplanen. 
 

1. Utbud av aktiviteter och evenemang som lockar besökare och bidrar till 
campingens, och även kommunens, attraktivitet som besöksmål. 
 

2. Omsorg kring gestaltning. Anpassning av situationsplanen till terrängen och 
landskapet. Att mängden staket är minimerat så att anläggningen har en 
öppenhet, samt väl gestaltat staket där så behövs. Hur väl byggnadernas 
gestaltning och färgsättning anpassats till platsen. 
 

3. Energieffektiva och resurseffektiva tekniska lösningar som sparar energi. 
 

4. Utbud i form av servering. 
 

5. Sociala mötesplatser som exempelvis kan utgöras av möblering för picknick, 
grillplats, servering med sittplatser, scen, sport/aktivitetsyta för 
spontanidrott etc.  
 

6. Omfattning och utbud på lekyta som lockar olika åldrar och både tjejer och 
killar till lek och rörelse. 
 

7. Förslag på eventuell brygganläggning.  
 

8. Åtgärder som gynnar året-runt-verksamhet. 
 

9. Hög andel campingtomter för korttidsgäster. 
 

10. Möjlighet att öppna campingverksamheten 15 maj 2023, helt eller delvis. 
 

Tidplan för genomförande av anläggningen 
Campingoperatören kan om så önskas uppföra anläggningen i etapper. En tänkt 
etappindelning ska i så fall redovisas i tidplanen som bifogas anbudet. Etapperna 
kan gälla både byggnader, campingtomter, stugor, bryggor, lekplats, aktiviteter 
som anläggningen ska erbjuda, med mera. 
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Mervärden som anges i anbud ska anges i tidplanen i de fall de är fysiska 
anläggningar. 
 

Fördelning av ansvar och kostnader 

Allmänna anläggningar 
Kommunen bekostar och utför följande anläggningar på allmän platsmark. Det 
östra parkområdet är befintligt med gräsmatta och badstrand. Badstranden ska 
kompletteras med brygga och sand. Inom det västra parkområdet kan gräsmatta 
anläggas vid stranden om önskemål finns från campingoperatören. 
 
Kommunen klipper gräsmattorna samt underhåller och sköter badplats och 
vägarna inom allmän plats. 

Anläggningar på kvartersmark 
Exploatören bekostar anslutningsavgifter för VA, el och övrig teknisk försörjning, 
kostnader för bygglovshantering och ev. andra tillstånd, samt lagfart.  
 
Byggnader som redan idag finns inom tomträtten får inte användas för annat 
ändamål än campingverksamhet, vilket exempelvis kan vara förråd för den egna 
verksamheten eller vinteruppställning av husvagnar. Campingoperatören ansvarar 
för drift och underhåll av befintliga byggnader. 
 
Campingoperatören står för samtliga förekommande kostnader som uppstår för 
genomförandet av anläggningar på kvartersmark på tomträtten. Undantaget 
kostnader som uppstår till följd av förorenad mark som kommunen bekostar. 
 
Den väg som passerar genom området som ägs av kommunen får fritt nyttjas av 
campingoperatören. Kommunen underhåller och snöröjer vägen. Om 
campingoperatören önskar en högre standard än befintlig så bekostas detta av 
campingoperatören. 

Vattenområde  
Campingoperatören kan bekosta och uppföra bryggor på arrende. Separat avtal 
tecknas med kommunen. Önskemål om detta och förslag på utformning av 
bryggområdet anges i anbud (option). 

Myndighetskrav 
Exploatören har att iaktta gällande lagar, ansöka om och bekosta nödvändiga 
tillstånd, certifieringar som krävs och övriga författningar samt följa 
myndighetskrav som gäller eller föreläggs verksamheten och som påverkar 
anläggningen.  

Fastighetsbildning 
Kommunen har ansökt om fastighetsbildning för områden betecknade N1 och N2 i 
detaljplanen, se avgränsning i bilaga 2. Kommunen bekostar 
lantmäteriförrättningen. Tomträtten kommer att omfatta den nybildade 
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fastigheten. Den väg som går igenom området i öst-västlig riktning, betecknad 
”väg” i detaljplanen, avses även fortsättningsvis ägas av kommunen och ingår ej i 
tomträtten. Vägen ska vara tillgänglig för allmänheten att passera igenom. 

Avtal 
Ett tomträttsavtal och ett sidoavtal kommer att tecknas med campingoperatören.  
 
Tomträttsavtalet reglerar bl.a. området, ändamålet för tomträtten och avgäld. 
Avtalsperioden är 20 år och avgälden omförhandlas efter 10 år.  
 
Sidoavtalet är ett civilrättsligt avtal som omfattar verksamhetens innehåll och 
omfattning, tidplan med mera som parterna kommer överens om i förhandlingen, 
samt krav på skötsel och kvalitetsnivåer som angetts i detta underlag. Även 
reglering gällande den väg som passerar området och kommunen äger. 
 
Byggnader ingår inte i tomträttsupplåtelsen och kommer därför att överlåtas 
separat till campingoperatören. Skrivning om överlåtelse finns i Tomträttsavtalet. 
Överlåtelse av befintliga byggnader inom tomträttsområdet sker till marknadspris, 
1 600 000 kronor. Marknadspriset grundar sig i ett värdeutlåtande som tagits fram 
av en auktoriserad fastighetsvärderare. För mer information, se separat 
värdeutlåtande. 
 
För brygganläggning finns möjlighet att teckna ett arrendeavtal. (option) 
 
Campingoperatören ska upprätta tidsbegränsade avtal med eventuella 
säsongsgäster. 

Tomträttsavgäld 
Fastigheten ska upplåtas som tomträtt till campingoperatören.  
 
Anbudsgivaren ska i anbud föreslå en årlig tomträttsavgäld.  
 
Anbudet ska vara marknadsmässigt och kommunen förbehåller sig rätten att inte 
gå vidare med anbud som är för låga i förhållande till genomförd 
fastighetsvärdering. 

Betalning  
Tomträttsavgälden för då innevarande period erläggs vid tillträdet. Avgälden 
betalas därefter kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals 
början. 

Tillträde 
Tillträde till fastigheten sker på upplåtelsedagen enligt tomträttsavtalet och då 
bygglov beviljats. Om anläggningen byggs etappvis gäller bygglovet första etappen 
och ska innefatta servicebyggnad. 
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Byggnadsskyldighet 
Campingoperatören förbinder sig till att verksamheten är i drift inom 36 månader 
efter avtalets undertecknande. För att verksamheten ska vara i drift menas här att 
minst 4 stugor och 80 campingtomter på campingen är öppna att boka och bo på 
för gäster och inneha de funktioner som krävs för en enligt SCR trestjärnig 
campinganläggning. 
 
Om inte byggnadsskyldigheten uppnås skall vite om 20 ooo kronor per månad som 
tidsfristen överskrids betalas till kommunen. Detta gäller ej om försening uppstår 
som är utanför tomträttshavarens kontroll. Byggnadsskyldigheten regleras i avtal. 
 

Krav på anbudsgivare  

En förutsättning för att kunna delta i den aktuella markanvisningstävlingen är att 
anbudsgivaren uppfyller nedanstående krav: 
 
Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter 
Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav 
avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.  
 
Strängnäs kommun samarbetar med Skatteverket avseende ovan nämnda 
uppgifter. Kontrollen omfattar bland annat att företaget är godkänt för F- eller FA-
skatt samt kontroll av momsregistrering, redovisade arbetsgivaravgifter och ev. 
skatteskulder. 
 
Kreditomdöme 
Samtliga i anbudet inkluderade företag ska ha en stabil finansiell och ekonomisk 
ställning. Anbudsgivare ska vid tidpunkten för sista anbudsdag inneha minst 
riskklass 3 (rating 3) eller motsvarande enligt Upplysningscentralen AB (UC) eller 
liknande källa. Beställaren kommer att ta upplysning i samband med 
anbudsöppning. Om anbudsgivare är noterad med sämre riskklass än ovan ska 
anbudsgivare lämna förklaring i anbudet i form av t.ex. resultaträkning, 
revisorsintyg, verksamhetsberättelse, bokslut, garanti från 
moderbolag/koncernmoder. 
 
Referenser 
Anbudssökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva affärsmässig 
serviceverksamhet, gärna som inkluderar förloppet från uppstart till full drift. 
Referensobjekt som styrker detta ska bifogas anbudet. Redovisning ska ske genom 
att ge en kort beskrivning av verksamhetens omfattning och inriktning, när 
verksamheten bedrevs/bedrivs, organisationsnummer, antal anställda, etc. 
 
Platsbesök 
Anbudsgivaren förutsätts ha besökt och undersökt platsen innan anbud lämnats in. 
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Anbudet 

Anbudets innehåll 
 

1. Affärsplan där det minst ska framgå: 
• koncept och både kortsiktig och långsiktig målsättning för 

campingen 
• hur anläggningen konkret planeras att utvecklas över tid 
• andel fria ställplatser 
• finansieringsplan 
• redogörelse för hur campingen ska marknadsföras 
• redogörelse för hur campingen ska bedrivas utanför högsäsong 
 

2. Redogörelse av anbudets innehåll avseende i markanvisningsprogrammet 
efterfrågade mervärden. 
 

3. Tidplan med eventuella etappindelningar. 
 

4. Förslag på situationsplan. Anbudsgivaren kan använda sig av illustrationen 
i planbeskrivningen eller ta fram eget förslag. 

• i situationsplanen ska minst ingå placering av campingtomter, 
servicebyggnader, reception, parkering, eventuella staket.  

• markera eventuella etapper, görs i separat situationsplan. 
 

5. Färgsatta fasadritningar eller inspirationsbilder som visar tänkt gestaltning 
av byggnader och eventuella staket. 
 

6. Anbudssumma, dvs förslag på årlig tomträttsavgäld. 
 

7. Uppgifter om anbudsgivares företagsnamn, organisationsnummer, 
kontaktperson, kontaktuppgifter och firmatecknare. 
 

8. Referensobjekt 
 

Bedömning 
Förslaget går vidare till utvärdering om anbud och anbudsgivare uppfyller de krav 
som finns angivna under rubrikerna ”Förutsättningar för 
markanvisningstävlingen” och ”Krav på anbudsgivare”. Utvärdering sker utifrån 
nedanstående:  

• En trovärdig affärsplan 
• Hur anbudsgivaren uppfyller de mervärden markanvisningsprogrammet 

efterfrågar  
• Anbudssumma 
• Referensprojekt som visar campingoperatörens förmåga att genomföra och driva 

affärsmässig serviceverksamhet med gott resultat. 
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Kommunen äger rätt att anvisa mark till den anbudsgivare vars förslag bäst 
uppfyller de kvaliteter/mervärden som efterfrågas i underlaget och lämnar ett 
anbud som bedöms marknadsmässigt utifrån en jämförelse med framtagen 
fastighetsvärdering. 
 
Utvärderingen av anbuden kommer att genomföras av samhällsbyggnadskontoret 
och näringslivsenheten. Utifrån den sammanvägda bedömningen av pris och 
kvalitet kommer det mest fördelaktiga anbudet att gå vidare till politiskt beslut. 
Därefter kommer markanvisningsavtal tecknas med den anbudsgivare som 
kommunen utser. 

Tider för markanvisningen 
Anbudstiden påbörjas 2022-01-12. 
Sista inlämningsdag för anbudet är 2022-03-02. 
 
Beslut om vinnande bidrag av markanvisningstävlingen beslutas i 
kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige. 

Inlämning av anbud 
Anbud inlämnas både via e-post och post till: 
 
mex@strangnas.se 
 
Strängnäs kommun 
Mark- och exploateringsenheten 
645 80 Strängnäs 
 
Märk anbudet med ”Anbud markanvisning camping”. 

Kontakt  
Stina Norrbom, Exploateringsingenjör, telefon 0152-33 12 09, 
stina.norrbom@strangnas.se 
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