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Abstract	  
In January the first, 2015, an act (2014:899) was put into effect which implicates that all the 
municipalities that uses land allocation shall publish a policy, which should include basic 
provisions for land allocations. The act addresses certain specific factors that should be 
included in the land allocation to facilitate the public, builders and the municipalities 
themselves. The municipalities should also take EU state aid rules into account when they use 
land allocation, which means that a competition in a market can not be distorted in any way 
and also that it is compatible with the internal market. This is adapted by the municipalities by 
selling the property at a market price.  

In this study, a survey of nine municipalities landmark policy in Stockholm County is made to 
determine how the municipalities relate to EU state aid rules. An interview is also being 
conducted with the municipalities in order to get clarity on the understanding of the 
municipalities in the EU state aid rules and to clarify the respective municipality's land 
allocation policy. Through the survey in this study it is observed that there is no legal 
requirement for EU state aid rules to be mentioned or explained in a municipality's land 
allocation policy, but if the municipalities mentions the EU state aid rules in their land 
allocation policy, it will facilitate all parties and also contribute knowledge about the rules in 
connection with land allocations. All the municipalities in the survey have adapted to the act 
(2014:899), for instance by explain how they price the land when they use land allocations. 
The municipalities have understood that the sale of land must be at a market price and that 
they have to promote good competition. What is discussed, however, is whether it is clear 
enough. The majority of the municipalities mention in their land allocation policy that they 
should promote good competition and that they have to sale land to a market price, without 
mentioning the reason why.  

The conclusion of the study states that a clarification might to be carried out in each 
municipality's land allocation policy. The clarification could include how the municipalities 
adapted to the EU state aid rules in land allocation policies. It is considered that all the 
municipalities have not been sufficiently clear about what the rules mean and why the 
municipalities must follow them. However, there is no requirement that the municipalities 
have to explain what EU state aid rules mean in a land allocation policy. Through this 
clarification, EU state aid rules could be easier to follow by the public and municipalities 
could be better able to comply with the rules. Builders might also get a better understanding 
of how a municipality works and why the municipalities express themselves in a certain way 
in their land allocation policy, such as promoting good competition and selling land at a 
market price.	    
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Sammanfattning	  
År 2015 trädde lag (2014:899) om riktlinjer vid kommunala markanvisningar i kraft vilken 
innebär att samtliga kommuner som använder sig av markanvisningar ska ta fram en policy 
som ska innefatta grundläggande bestämmelser kring markanvisningar. Lagen tar upp vissa 
specifika faktorer som ska finnas med i markanvisningspolicyn för att underlätta för 
allmänheten, byggherrar samt för kommunerna själva. Vid kommunala markanvisningar ska 
hänsyn även tas till EU:s statsstödsregler, statsstödsreglerna innebär att 
konkurrensförhållandena på en marknad inte på något vis får snedvridas samt att det ska vara 
förenligt med den inre marknaden. Detta anpassas av kommunerna genom att de bland annat 
säljer fastigheten till ett marknadspris. 

I arbetet görs en kartläggning av nio stycken kommuners markanvisningspolicys i Stockholms 
län för att kunna avgöra hur kommunerna förhåller sig till EU:s statsstödsregler. En intervju 
ska även genomföras med kommunerna för att kunna få en klarhet i hur stor förståelse 
kommunerna har av statsstödsreglerna samt för att förtydliga respektive kommuns 
markanvisningspolicy. Genom undersökningen i arbetet konstateras det att det inte finns 
något lagkrav på att EU:s statsstödsregler ska nämnas och förklaras i en kommuns 
markanvisningspolicy, men att om kommunerna gör detta kommer det att underlätta för 
samtliga parter och även bidra med kunskap kring statsstödsreglerna i samband med 
markanvisningar. Samtliga kommuner i undersökningen har anpassat sig genom att följa det 
som är lagstadgat i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, vilket bland 
annat är att förklara hur en kommun prissätter marken vid anvisningar. Kommunerna har 
kunskap om att försäljning av mark ska ske till ett marknadspris samt att en kommun ska 
främja god konkurrens. Det som dock diskuteras är om det är tillräckligt tydligt. Majoriteten 
av kommunerna nämner även i sina markanvisningspolicys att kommunen ska främja god 
konkurrens och att kommunen ska sälja mark till ett marknadspris, dock framgår det inte 
varför.  

Slutsatsen tar upp att ett förtydligande skulle kunna behöva genomföras i respektive 
kommuns markanvisningspolicy. Förtydligandet skulle kunna omfatta hur kommunerna 
anpassat sig till EU:s statsstödsregler vid kommunala markanvisningar. Det anses att de flesta 
kommunerna i undersökningen inte har varit tillräckligt tydliga angående vad 
statsstödsreglerna innebär och varför kommunerna måste följa dessa. Det finns dock inget 
krav på att kommunerna måste förklara vad statsstödsreglerna innebär i en 
markanvisningspolicy. Genom detta förtydligande skulle EU:s statsstödsregler lättare att 
kunna följas av allmänheten och kommunerna skulle bättre kunna förhålla sig till 
statsstödsreglerna. Byggherrar skulle även få en bättre förståelse i hur kommunen arbetar och 
varför kommunerna uttrycker sig på olika vis i deras markanvisningspolicy, som till exempel 
att kommunerna ska främja god konkurrens och att försäljning av mark ska ske till ett 
marknadspris. 	    
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Förord	  
	  
I denna uppsats har intervjuerna legat till grund för det gångna arbetet och därför vill vi rikta 
ett stort tack till de kommuner som tog sig tid att besvara våra frågor. Utan dessa svar hade 
arbetet blivit betydligt mer otydligt och vi hade troligtvis inte kunnat komma fram till ett lika 
bra resultat. 

Vi vill även tacka vår handledare Richard Hager för den hjälp och det stöd han bidragit med 
under processens gång. Ett tack vill vi också ge till Thomas Kalbro som bidragit med mycket 
kunskap kring markexploatering i hans kurs under våren 2017 och även därefter.  

	  
Stockholm, 2017 
 
Sara Lagerfelt & Sofi Tillman 
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1. Inledning  
	  

Som myndighet är det extra viktigt att följa de riktlinjer och den lagstiftning som finns 
eftersom myndigheterna har ett stort ansvar i samhället. Bostadsbyggandet är en väldigt 
aktuell fråga i dagens samhälle, speciellt i Stockholmsregionen, på grund av bostadsbristen. 
Då kommunerna äger stor andel av den totala marken i respektive kommun är det högaktuellt 
för kommunerna att sälja mark, detta för att öka möjligheterna till att bygga nya bostäder. I 
takt med att städerna växer krävs det nya byggnader för den sociala infrastrukturen vilket gör 
att kommunen även säljer mark för att täcka det behovet. Kommunen säljer mark genom 
markanvisningar, vilket ger byggherrar möjlighet att få verka i kommunen.  

Det finns en grundkunskap om svensk lagstiftning i samhället, dock är det inte endast den 
svenska lagstiftningen som bland annat kommunerna, som är en myndighet, måste följa. Det 
finns många EU-direktiv som ska följas men generellt är kunskapen om dessa lägre i 
jämförelse med svensk lagstiftning.  

EU:s statsstödsregler är ett av de EU-direktiv som kommunerna måste följa. 
Statsstödsreglernas huvudsakliga syfte är att säkerställa att konkurrensen på marknaden inte 
snedvrids samt att förutsättningarna ska vara förenliga med den inre marknaden inom hela 
EU. Konkurrensen på marknaden kan snedvridas om en viss aktör får otillåtet statsstöd. 
Exempel på hur kommunerna anpassar sig till EU-direktivet är att kommunerna ska sälja 
marken till ett marknadsmässigt pris för att förutsättningen ska vara samma för alla aktörer på 
marknaden. Anledningen till att kommunerna väljer att sälja mark under marknadspris kan 
vara för att kommunerna vill ha en snabb och smidig affär med en byggherre, alternativt för 
att kunna täcka ett behov där det finns färre aktörer som är villiga att genomföra projektet. 
Otillåtet statsstöd skulle kunna vara om en kommun direktanvisar till en aktör där markpriset 
inte kan ses som ett marknadsmässigt pris, då det finns en annan aktör som kan tänka sig att 
betala mer. Marknadspris är i detta sammanhang att anse som det pris som marknaden är 
villig att betala för fastigheten. Då en annan aktör är villig att betala mer för marken än vad 
kommunen tänker direktanvisa marken för, kan mellanskillnaden ses som otillåtet statsstöd 
ifall det går att påvisa att den andra aktörens bud är tillförlitligt samt att det uppfyller alla 
krav. Det är viktigt att kommunerna förhåller sig till dessa EU-direktiv för att exkludera 
risken för att påverka konkurrensen på marknaden på ett negativt sätt.  

Vid markanvisningar har EU:s statsstödsregler en stor och betydande roll, vilket påverkar 
kommunernas agerande vid markanvisningar. År 2015 kom lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar som reglerar att alla kommuner, som använder sig av 
markanvisningar, är tvungna att ta fram en policy som anger riktlinjer för kommunernas 
markanvisningar. Detta innebär att de flesta kommuner är i behov av att ha en 
markanvisningspolicy och det finns vissa krav på vad som måste finnas med i kommunernas 
policy enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagstiftningen 
innehåller ingen reglering om att EU:s statsstödsregler ska finnas med i 
markanvisningspolicyn, dock framgår det indirekt då kommunerna exempelvis ska ange hur 
de prissätter marken. Eftersom att det inte är lagstadgat att EU:s statsstödsregler ska nämnas i 
en markanvisningspolicy uppstår det problem när kommunerna har okunskap rörande 
statsstödsreglerna i samband med markanvisningar. I och med att EU:s statsstödsregler är 
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direktiv från EU som kommunen måste följa och om kommunerna då har okunskap kring hur 
statsstödsreglerna fungerar och vad dess syfte är, kan kommunerna inte följa direktiven till 
fullo.  

1.1 Syfte och bakgrund 
	  

Huvudsyftet med detta arbete är att ifrågasätta hur kommunerna förhåller sig och använder 
relevant lagstiftning, som EU:s statsstödsregler, vid markanvisningar samt i deras 
markanvisningspolicy. För att sammanfatta arbetets syfte kan det uttryckas genom: En 
kartläggning av olika kommuners markanvisningspolicy med hänsyn till EU:s statsstödsregler 
samt hur kommunerna går tillväga när mark anvisas till privata byggherrar. Det kan vidare 
uttryckas genom frågeställningen: 

- Hur förhåller sig kommuner till EU:s statsstödsregler vid markanvisningar? 

Syftet är alltså inte att ifrågasätta vad lagstiftning och praxis säger, utan att tyda och analysera 
hur kommunerna förhåller sig till dessa.  

Bakgrunden till att detta arbete ska genomföras är för att det tidigare uppstått tvister rörande 
huruvida otillåtet statsstöd har givits i samband med markanvisningar eller inte, vilket 
grundade tanken hur kommunerna agerar i förhållande till otillåtet statsstöd vid 
markanvisningar. En grundlig analys av intervjuer och markanvisningspolicys ska 
genomföras i arbetet för att kunna jämföra resultatet med lagstiftning och praxis. Det ska 
genomföras för att kunna komma fram till en slutsats som redovisar ett svar på arbetets 
frågeställning, och med avsikten att kunna bidra med ett förtydligande av hur kommunerna 
kan förhålla sig till och förtydliga EU:s statsstödsregler vid markanvisningar. 
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2. Metod 
 

2.1 Undersökningsmetod 
	  

I detta arbete har kvalitativ metod använts för att uppnå ett resultat som kan spegla hur stor 
kunskap kommuner i Stockholms län har om EU:s statsstödsregler, hur kommunerna förhåller 
sig till dessa vid markanvisningar samt hur kommunerna går tillväga när mark ska anvisas i 
de olika kommunerna. För att kunna förstå och tolka de lagar och direktiv som finns rörande 
statsstöd har lagstiftning, praxis samt litteratur studerats. Det genomfördes även en analys och 
en kartläggning av de utvalda kommunernas markanvisningspolicy. Utgångspunkterna i 
arbetet har på grund av detta varit lagstiftning samt praxis, intervjuer med kommuner och 
även de olika kommunernas markanvisningspolicy. Detta för att kunna analysera och besvara 
frågeställningen, där den huvudsakliga utgångspunkten har varit att analysera kommunernas 
markanvisningspolicy.  

För att samla in information om hur kommunerna förhåller sig till lagstiftning rörande 
markanvisningar har frågor skickats ut till kommuner i Stockholms län där kommunerna har 
besvarat frågorna via text eller telefonsamtal. Intervjuerna valdes att genomföras framförallt 
via mail men även över telefon för att förhoppningsvis få snabba svar från kommunerna och 
då ha möjlighet att återkomma till respektive kommun med fler frågor om det behövdes. I och 
med att arbetet främst grundar sig på kommunernas markanvisningspolicy ansågs det rimligt 
att kommunerna kunde svara på frågorna via mail då frågorna var relativt kortfattade för att 
det skulle vara enkelt för kommunerna att besvara frågorna. Risken fanns att om intervjun 
hade genomförts genom en personlig intervju hade det tagit längre tid för kommunerna då ett 
möte skulle innebära mer tid för att besvara frågorna, och det hade kunnat leda till att 
kommunerna valt att inte svara. Detta skulle kunnat innebära ett mer osäkert resultat av 
frågeställningen. 

2.2 Avgränsning 
	  

För att begränsa arbetet kontaktades enbart kommuner i Stockholms län, valet av län beror på 
att arbetet skrivs i Stockholm samt att tanken är att arbeta i Stockholms län efter att 
utbildningen är klar. Frågorna skickades ut till samtliga kommuner och inlämnade svar 
studerades vidare i arbetet. De kommuner som ligger till grund för den aktuella studien är 
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nacka, Salem, Sollentuna och Södertälje.  

För att arbetet ska bidra till ett bra resultat med relevant innehåll kan en del saker i 
undersökningen komma att uteslutas. Detta för att innehållet inte är relevant för utfallet av 
arbetet och bör därför inte tas upp. Detta kommer att ske i granskningen och kartläggningen 
av kommunernas markanvisningspolicy där det relevanta är att få ett helhetsgrepp kring hur 
en kommun strukturerat sin policy, hur kommunerna följer lagstiftningen samt ungefärligt 
innehåll. Om något anses vara otydligt eller kortfattat i det avsnittet rekommenderas det att gå 
in på respektive kommuns hemsida och läsa deras markanvisningspolicy.  
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2.3 Rapportens disposition 
	  

I detta arbete har första utgångspunkten varit att förklara begrepp som används, redovisa 
aktuell litteratur som använts i arbetet, presentera tidigare arbeten kring frågan samt att 
redovisa eventuella felkällor. Därefter kommer ett förtydligande av lagstiftning som kommer 
att användas i uppsatsen, exempel på hur lagstiftningen kan tolkas kommer ges genom att 
redovisa två stycken rättsfall samt att presentera figurer som förklarar begrepp som används i 
arbetet. Därefter presenteras frågorna som la grund för intervjuerna samt respektive kommuns 
svar och sammanfattning av vardera kommuns markanvisningspolicy. Vidare analyseras 
teorin och resultatet. Sist redovisas arbetets slutsats som besvarar frågeställningen och en 
rekommendation ges. 

2.4 Förklaring av begrepp och förkortningar 
 

2.4.1 Begrepp 
	  

I arbetet används olika begrepp med samma betydelse. Anledningen till att begreppen kan 
variera i arbetet kan bland annat vara på grund av kommunernas olika benämningar av 
begrepp. Dessa begrepp redovisas här nedanför. 

Markanvisningspolicy benämns även som: 
- Policy 
- Riktlinjer för markanvisningar 
- Riktlinjer 
- Markanvisningsriktlinjer 

 

2.4.2 Förkortningar 
	  

KomL       Kommuallag (1991:900)  
EUF-fördraget     Fördraget om Europeiska Unionen  
LOU       Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  
 
2.5 Litteraturöversikt 
 

Boken Markexploatering skriven av Thomas Kalbro och Eidar Lindgren har varit en av de två 
böcker som används som grund till detta arbete. Boken tar bland annat upp fakta kring 
markanvisningar och värdetrappor. Boken sammanfattas på bokens baksida på följande vis: 

“Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och 
anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. 
Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer 
inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext 
juridiskt regelsystem för planering och tillstånd och byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur 
som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem m.m samt 
expropriationslagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna 
samhällsbyggnadsändamål. Boken beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler och hur 
de samordnas och kombineras i olika situationer.” (Kalbro & Lindgren, Markexploatering, 
2016) 
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Den andra boken som används i arbetet är en upptryckt rapport vid namn “Bäste herren på 
täppan? ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar” skriven av Carl 
Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind. Denna bok behandlar bland annat lagstiftning som 
EU:s statsstödsregler, kommunallagen m.m. och markanvisningar. En del av bokens inledning 
lyder på följande sätt: 

“Syftet med denna rapport är dels att redovisa hur kommunernas försäljning av mark för 
bostadsbebyggelse - s.k. markanvisningar - genomförs, dels ge förslag på hur anvisningarna 
bör genomföras. I rapporten redovisas hur markanvisningssystemet fungerar i sina 
huvuddrag och hur det är kopplat till utformningen av detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen.” (Caesar & Kalbro & Lind, Bäste herren på täppan, s. 9,  2013) 

2.6 Tidigare arbeten 
 

Kring ämnesområdet markanvisningar och EU:s statsstödsregler som tas upp i detta arbete har 
tidigare arbeten skrivits i form av examensarbeten i hela Sverige. Dock återfinns inget arbete 
som innefattar den frågeställning som tas upp i detta arbete såvitt kunnat finnas. Nedan 
presenteras tre stycken arbeten som skrivits inom ämnet inom de senaste fem åren som 
behandlar EU:s statsstödsregler i jämförelse med den svenska rätten, hur en effektivare 
kontroll kan göras av stödåtgärder för att vara förenlig med EU:s statsstödsregler samt hur 
markanvisningspolicys kan bidra till en effektivare markanvisning med hänsyn till aktuell 
lagstiftning.  

Ett arbete som skrivits kring ämnesområdet handlar om statsstöd vid kommunala 
fastighetsöverlåtelser där diskussionen sker om den svenska rätten är förenlig med EU:s 
statsstödsregler. Det som tas upp i arbetet är hur svensk lagstiftning saknar bestämmelser om 
statsstöd, samt så kartläggs kommunalrätten i samband med kommunala 
fastighetsöverlåtelser. Det konstateras att enligt kommunallagen sker en otillbörlig 
fastighetsöverlåtelse om en kommun gynnar en motpart genom att exempelvis sälja en 
fastighet under dess marknadspris. För att denna situation sedan ska stämma överens med 
EU:s statsstödsregler krävs det att transaktionen inte påverkar konkurrensen mellan 
medlemsstaterna. Det krävs helt enkelt att samhandelskriteriet mellan medlemsstaterna är 
uppfyllt för att överlåtelsen ska vara förenlig med statsstödsreglerna (Lillieh, Statligt stöd vid 
kommunala fastighetsöverlåtelser: Är svensk rätt förenlig med EU:s statsstödsregler?, Örebro 
universitet, 2012). 

Slutsatsen i arbetet är att EU:s statsstödsregler inte slår igenom i den svenska rätten. Det 
brister enligt författarna i bland annat återgångsregeln som finns i 10 kap. 15 § KomL, som 
innebär att stöd från en kommun i form av utbetalningar kan på grund av civilrättsliga grunder 
uteslutas under vissa förutsättningar. Författarna menar att kommunalt stöd inte kan 
återkrävas med hjälp av återgångsregeln därför att 10 kap. 15 § KomL är tilltänkt att brukas i 
samband med laglighetsprövning. Det som lagen brister i är att det endast är användbart mot 
kommunens medlemmar. Utredningar har gjorts kring detta och förslag har givits att talan ska 
kunna väckas mot stödmottagaren som ska betala tillbaka stöd till stödgivaren och på så vis 
förändra begränsningen i den svenska lagstiftningen. Författarna menar att ändringar behöver 
göras i den svenska rätten för att bättre anpassa den efter EU-rätten, främst vid återkrav av 
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statsstöd (Lillieh, Statligt stöd vid kommunala fastighetsöverlåtelser: Är svensk rätt förenlig 
med EU:s statsstödsregler?, Örebro universitet, 2012). 

Det finns även ett arbete som diskuterar att en effektivare kontroll behöver göras av EU:s 
statsstödsregler. Författarna till arbetet menar att i och med EU:s expansion behöver fler 
kontroller göras och behovet av effektiva kontroller har ökat. Uppsatsen är främst skriven hur 
kontrollerna kan bli effektivare ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetet tar även upp hur 
medlemsstaterna kan få mer medvetenhet kring EU:s statsstödsregler och på detta vis ska 
kunna anmäla statsstöd i ett ännu tidigare skede till kommissionen och därav, ur ett 
ekonomiskt perspektiv, få en effektivare kontroll (Danielsson, Regleringen av statligt stöd 
inom EU, Linköpings universitet, 2016).  

I arbetet drogs slutsatsen att flera av medlemsstaterna underlåter att anmäla statsstöd till 
kommissionen, främst vid statsstöd som skett indirekt. Kommissionen får främst reda på att 
statsstöd föreligger genom att stödet meddelas av konkurrenter eller att en granskning görs på 
initiativ av kommissionen själva. Författarna menar att precisering av regelverket behövs för 
att fler ska meddela stödåtgärder till kommissionen då medvetenheten hos medlemsstaterna 
ökar. Författarna menar även att en expertnämnd borde utses som kan reda ut eventuella 
tvetydigheter kring statsstöd och därmed även förbättra kommissionens kontroll av statsstöd. 
Ett annat förslag på förbättringsåtgärder är att en förmån ska ges till statligt anställda som 
anmäler en oförenlig stödåtgärd. Genom dessa två åtgärder menar författarna till arbetet att 
kontroll av stödåtgärder kommer effektiviseras ur ett ekonomiskt perspektiv (Danielsson, 
Regleringen av statligt stöd inom EU, Linköpings universitet, 2016). 

Ett av de arbeten som skrivits kring ämnet kom år 2015 och hade fokus på hur 
markanvisningar blir effektivare med hjälp av lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, som ställer krav på att kommuner som använder markanvisningar ska ha en 
markanvisningspolicy. Arbetets syfte var att se över hur markanvisningspolicy på bästa sätt 
kan utformas för att gynna samtliga olika aktörer på marknaden. Arbetet genomfördes genom 
intervjuer (Edin & Sandberg, Markanvisningar: Ett effektivare system med policys, Kungliga 
Tekniska Högskolan, 2015). 

Den slutsats som arbetet kom fram till var att en markanvisningspolicy bör fokusera på 
tydlighet i vilka kostnader byggherrar, som får verka i kommunen, kan förvänta sig samt att 
kommunerna tydligt presenterar vilka anbudsförfaranden som används. Arbetet kom även 
fram till en teori hur kommunerna ska välja förfarande efter typ av exploatering och 
investerare. Det som även lyfts fram är att kommunerna bör involvera sin 
markanvisningspolicyn i översiktsplanen för att tydliggöra kommunens vision för 
byggherrarna. Slutsatsen inkluderade även att vid markanvisningar bör inte priset vara det 
enda urvalskriteriet då priset måste ske till ett marknadspris. Författarna menar även att en 
kommuns policy kan användas som ett marknadsföringsverktyg. Genom en tydlig policy 
minskar osäkerheten för byggherrarna och fler byggherrar kan då vilja investera i kommunen 
(Edin & Sandberg, Markanvisningar: Ett effektivare system med policys, Kungliga Tekniska 
högskolan, 2015). 

I arbetet ges rekommendationen att dela upp en kommun i olika områden, integrerat med 
översiktsplanen, för att kunna redovisa i markanvisningspolicyn vilket förfarande som 
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används i ett visst område. Exempel ges som att i områden som är bebyggda ska dessa 
markeras och där bör direktanvisningar användas, medan i mer öppna områden ska dessa 
markeras som område där markanvisning sker genom anbud eller tävling. Genom att dela upp 
en kommun på detta vis menar författarna att de fördelar varje förfarande medför kommer 
maximeras (Edin & Sandberg, Markanvisningar: Ett effektivare system med policys, 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2015).  

Utöver dessa tre uppsatser som finns inom det område som behandlas i denna rapport finns 
det många fler uppsatser. Dessa är för det mesta dock inriktat på andra specifika saker inom 
ämnesområdet och inget arbete kring exakt den frågeställning som valts att behandla i detta 
arbete kan återfinnas.  

2.7 Felkällor 
 

Detta arbete grundades främst på intervjuer som skett via mail vilket lätt skulle kunna 
innebära att det blir missförstånd i kommunikationen. En av intervjuerna skedde över telefon, 
dock ansågs inte den intervjun vara mer tillförlitlig än de intervjuer som genomfördes via 
mail då den var relativt kortvarig och otydlig på så vis att det gick väldigt snabbt och saker 
som sades kan ha missats eller misstolkats. Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda är att 
intervjuerna hade skett fysiskt, då det hade kunnat bidra till ett mer utförligt resultat. 
Huvudfokus i detta arbetet är dock kommunernas markanvisningspolicys och intervjuerna 
anses endast vara en liten del av arbetet och resultatet bör ändå ha blivit likvärdigt.  

En annan faktor som skulle kunnat påverka utfallet av arbetet är om någon annan som är 
anställd av kommunen hade svarat på frågorna. Om någon annan person på kommunen hade 
svarat hade intervjuerna kunnat blivit mer eller mindre utförliga samt att resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut. Om frågorna hade varit ställda på ett annat vis hade kommunerna 
kanske ansett att de hade varit tydligare och kunnat svara mer utförligt eller svarat 
annorlunda. Det kan även vara så att kommunerna tror att frågorna inte behövde besvaras 
särskilt utförligt vilket kan innebära att svaren missuppfattas. En annan faktor som kan ha 
komma att påverkat arbetet och utfallet är om andra kommuner hade valts till granskning. Då 
hade resultatet kunnat se annorlunda ut eftersom att detta arbete endast är utfört på en del av 
kommunerna i Stockholms län. 
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3. Teori 
	  

Kommuner exploaterar mark för att tillgodose samhället på bästa möjliga sätt, bland annat 
genom att markanvisa den kommunala marken. I samband med markanvisningar finns en hel 
del lagstiftning som kommunerna är skyldiga att följa. För att skapa en förståelse kring hur 
kommunerna går tillväga vid markanvisningar kommer det i detta avsnitt att presenteras 
relevant lagstiftning, praxis samt information kring en fastighets värde och hur värdet kan 
skilja sig beroende på i vilket utvecklingsskede försäljning sker.  

I detta arbetet görs en undersökning samt analys av kommuners kännedom om EU:s 
statsstödsregler samt av deras markanvisningspolicys. Detta innebär att en jämförelse kommer 
göras med aktuell lagstiftning samt praxis kring ämnesområdet. En av de grundläggande 
lagstiftningarna i detta arbete är EU:s statsstödsregler vilket behandlar hur myndigheterna ska 
förhålla sig till statsstöd utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. I och med 
detta tas även lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler upp då 
det är den svenska lagstiftningen som reglerar statsstöd samt för att den tydligt redovisar vad 
som sker om otillåtet statsstöd ges. Lagrummet är dock inte huvudfokus i arbetet men ansågs 
vara informationsrikt i sammanhanget. Anledningen till att EU:s statsstödsregler samt lag 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler beskrivs i avsnittet är för 
att skapa förståelse kring hur en kommun ska förhålla sig till EU:s statsstödsregler vid 
markanvisningar.  

Eftersom arbetet behandlar kommuner måste även andra lagstiftningar tas upp, som 
kommunallagen som bland annat innebär att kommunen ska behandla alla kommuninvånare 
lika. Det finns även annan lagstiftning, bland annat lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, som kommunen måste förhålla sig till. Lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar behandlar vad som ska finnas med i en 
markanvisningspolicy och är aktuell i detta arbete då en kartläggning av kommunernas 
markanvisningspolicy kommer genomföras. I arbetet förklaras även lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling då den nämns under arbetets gång. Det är dock en endast en liten del av 
arbetet som lag (2007:1091) om offentlig upphandling nämns och där ligger inte i 
huvudfokuset i denna uppsats. 

All den lagstiftning som behandlar markanvisningar kommer i detta avsnitt att förklaras samt 
att förtydligas. För att ge grundläggande kunskap inom området som detta arbetet behandlar 
kommer det därför att ske en presentation av relevant lagstiftning samt rättsfall. Rättsfallen 
som sammanfattats nedan ska ge en tydligare bild av en del av den lagstiftning som 
presenterats. Den lagstiftning och de rättsfall som anses vara relevanta att ta upp i detta 
arbetet presenteras nedan. 
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3.1 EU:s statsstödsregler 
	  

Ett statsstöd kan vara ett bidrag eller skattelättnader från stat, kommun eller landsting till ett 
företag eller en verksamhet som bedrivs på en marknad. Regler om statsstöd hanteras med 
hjälp av EU:s statsstödsregler som finns i EUF-fördraget; Fördraget om Europeiska Unionen 
och fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. EU:s statsstödsregler finns hanterade i 
artikel 107-109 (Konkurrensverket, 2017). 

Ett annat exempel på statsstöd kan vara när en kommun säljer mark till underpris till ett 
företag. Om stödet gynnar alla företag inom ett land är det inte ett stöd. För att kunna urskilja 
om ett fall är att se som ett statsstöd och om de omfattas av statsstödsreglerna finns det fyra 
stycken punkter att utgå från:  

1. Stödet gynnar ett specifikt företag eller en specifik produktion. 
2. Stödet finansieras (indirekt/direkt) genom offentliga medel. 
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på marknaden. 
4. Stödet påverkar på något vis handeln mellan medlemsstaterna i EU.  

För att ett statsstöd ska kunna ges till en verksamhet måste ett godkännande ske av 
kommissionen med undantaget om det sker i grupp. Detta kallas för genomförandeförbudet 
och innebär alltså att ett statsstöd inte får ges förrän kommissionen gett sitt godkännande. Det 
är Europeiska kommissionen som är ensam myndighet att kunna ge ett godkännande till 
statsstöd och de har även rollen att ha tillsyn över medlemsstaternas tillämpning av 
statsstödsreglerna. Alla myndigheter och församlingar i medlemsstaterna är skyldiga att följa 
reglerna om statsstöd, dock är det bara regeringen som kan ansöka om statsstöd hos 
Europeiska kommissionen. Detta innebär för att myndigheter och församlingar ska kunna få 
statsstöd måste de vända sig till regeringen och informera regeringen om alla statsstöd som 
kan komma att prövas av kommissionen, för att regeringen ska kunna uppfylla 
medlemsstaternas åtaganden om statsstöd (Konkurrensverket, 2017). Ett statsstöd som inte 
medgivits av kommissionen är otillåtet och kan sedan återkrävas (Statskontoret, 2008, s. 38). 

3.1.1 Artikel 107, EUF-fördraget (f.d. artikel 87 FEG) 
	  

I Artikel 107 i EUF-fördraget presenteras EU:s statsstödsregler som att 
konkurrensförhållandena på en marknad inte får snedvridas samt att det ska vara förenligt 
med den inre marknaden. Syftet med EU:statsstödsregler har definierats på följande sätt: 
“Syftet med EUF-fördragets regler om statligt stöd är att säkerställa att 
konkurrensförhållandena inte snedvrids genom att medlemsstaterna ekonomiskt gynnar ett 
visst företag eller viss produktion” (Konkurrensverket, 2017). Att det ska vara förenligt med 
den inre marknaden innebär att en åtgärd inte får snedvrida konkurrensen på marknaden inom 
hela EU. Det ska råda fri konkurrens på den inre marknaden inom hela EU. Vad som är 
förenligt med den inre marknaden förklaras i Artikel 107 som: 

● “Stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att 
stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung” (EUF-fördraget, 
2008). 

● “Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra 
exceptionella händelser” (EUF-fördraget, 2008). 
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● “Stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland 
som påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för 
att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom delning. Fem år efter 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett 
upphävande av denna punkt” (EUF-fördraget, 2008). 

 

Vad som kan anses vara förenligt med den inre marknaden är: 

● “Stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 
onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning och i de regioner som 
avses i artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala 
situation” (EUF-fördraget, 2008). 

● “Stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en  medlemsstats ekonomi” (EUF-
fördraget, 2008).  

● “Stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, 
när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det 
gemensamma intresset” (EUF-fördraget, 2008).  

● “Stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 
handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 
gemensamma intresset” (EUF-fördraget, 2008). 

● “Stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan 
komma att bestämma genom beslut” (EUF-fördraget, 2008).  

Undantagen för när statsstöd får ges kommer inte vidare behandlas i uppsatsen. 

3.1.2 Artikel 108, EUF-fördraget (f.d. artikel 88 FEG) 
	  

I artikel 108 regleras det hur kommissionen ska granska alla stödprogram, vilket sker i 
samarbete med medlemsstaterna (EUF-fördraget, 2008). Kommissionen ska föreslå 
förbättringsåtgärder som krävs för den pågående utvecklingen samt för den inre marknadens 
funktion. Artikeln reglerar även vad som sker om ett statsstöd har givits trots att det inte är 
förenligt med den inre marknaden: “Om kommissionen, efter att ha gett berörda parter 
tillfälle att yttra sig, finner att stöd som lämnats av en stat eller med statliga medel inte är 
förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107, eller att sådant stöd missbrukas, ska den 
besluta om att staten i fråga ska upphäva eller ändra dessa stödåtgärder inom den tidsfrist 
som kommissionen fastställer” (EUF-fördraget, 2008). Om staten inte följer detta kan ärendet 
förskjutas till Europeiska unionens domstol. I artikel 108 tas även undantag upp från 
statsstödsreglerna om den inre marknaden, där står det att undantag från artikel 107 kan ges 
om beslutet är motiverat på grund av exceptionella grunder. I artikeln 108, i den tredje 
punkten, finns bestämmelser om att kommissionen ska underrättas om åtgärder som ska 
ändras eller vidtas i god tid för att på så vis kunna yttra sig. Medlemsstaterna får inte 
genomföra åtgärden förrän förfarandet nått ett slugiltigt beslut. De åtgärder av statsstöd som 
får undantas från denna regel nämns i artikel 109 där kategorier av statsstöd som bestämts av 
rådet kan urskiljas (EUF-fördraget, 2008). 
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3.1.3 Artikel 109, EUF-fördraget (f.d. artikel 89 FEG) 
	  

I artikel 109 behandlas rådets roll i statsstödet och villkor till artikel 108 får fastställas: “Rådet 
får på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta de förordningar 
som behövs för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 och får särskilt fastställa villkoren 
för tillämpningen av artikel 108.3 och vilka slag av stödåtgärder som ska vara undantagna 
från detta förfarande” (EUF-fördraget, 2008). Rådets roll är alltså att anta förordningar, om 
förslag kommit från kommissionen och efter att Europaparlamentet har hörts, som anses 
behövas för tillämpningen av artiklarna 107 och 108. Rådet kan även fastställa villkoren för 
tillämpningen av artikel 108.3, vilken framför att kommissionen ska underrättas om åtgärder 
som ska ändras eller vidtas för att kommissionen ska kunna yttra sig. Rådet får också i detta 
sammanhang anta vilka olika stödåtgärder som ska vara undantag från detta (EUF-fördraget, 
2008). 

3.1.4 Förtydliganden av artiklarna 107-109 
	  

Det som EU:s statsstödsregler säger är att offentliga försäljningar ska ske till ett 
marknadsvärde, för att försäljningen ska vara så rättvis som möjligt och alla parter ska ha 
samma möjlighet (Caesar & Karlbro & Lind, Bäste herren på täppan, 2013). 

Försäljning av mark får alltså inte ske till ett underpris av marknadsvärdet om det:  

1) gynnar ett visst företag som på så sätt snedvrider konkurrensen och påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna (Caesar & Karlbro & Lind, Bäste herren på täppan, 2013). 

2) Det får inte ske om gynnandet till ett företag under en treårsperiod överstiger värdet 
100 000 €, ett så kallat tröskelvärde (Caesar & Karlbro & Lind, Bäste herren på 
täppan, 2013). 

För att EU:s statsstödsregler ska vara tillämpliga krävs det att båda dessa villkor är uppfyllda. 
För underlättande vid prissättning av mark och byggnader som ska överlåtas har EU-
kommissionen framställt en vägledande handling (Eur-lex, 1997). Vägledningen innefattas av 
tre stycken punkter: 

● Överlåtelse genom anbudsförfarande vilket innebär att marköverlåtelsen sker genom 
ett offentligt och öppet anbudsförfarande. Exempel på detta kan vara en auktion där 
det enda eller det bästa anbudet antas, och en försäljning till detta prise innefattas inte 
av något statsstöd. Det anses ha offentliggjorts när det under en rimlig tidsperiod, 
ungefär två månader eller mer, tillkännagivits genom publikationer som inhemsk 
press, fastighetstidningar eller andra publikationer som anses som lämpliga i 
sammanhanget. Det ska även ha visats genom en mäklare med ett brett kundnät för att 
nå ut till så många köpare som möjligt (Eur-lex, 1997). 

● Överlåtelse utan anbudsförfarande vilket används om inte överlåtelse genom 
anbudsförfarande ska användas. Överlåtelse utan anbudsförfarande görs en värdering 
med hjälp av en eller flera oberoende värderingsmän före förhandlingarna för att på 
sådant vis finna ett marknadsvärde. Marknadsvärdet som tas fram av oberoende 
värderingsmän är det lägsta försäljningspris som kan användas, vid direktanvisning,  
utan att statsstöd anses föreligga. Vid en sådan typ av expertvärdering kan speciella 
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villkor tas i hänsyn vid värderingen, exempelvis begränsningar som kan finnas i 
detaljplanen som råder på platsen (Eur-lex, 1997). 

● Anmälningsplikt används vid en fastighetsförsäljning då varken överlåtelse med eller 
utan anbudsförfarande används och innebär att medlemsstaten gör en anmälan till 
kommissionen. Kommissionen gör således en bedömning om statsstöd används, och 
om så är fallet görs en bedömning om det är förenligt med EU:s regler (Eur-lex, 
1997). 

 
3.2 Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 
	  

År 2013 kom lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, vilken 
ersatte en äldre lagstiftning, som reglerar hantering av statsstöd och otillåtet statsstöd som 
definieras i lagen som “stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)” (1 § Lagen om tillämpning 
av Europeiska unionens statsstödsregler). Om inte kommissionen underrättas vid åtgärder 
som ska ändras eller vidtas i god tid anses det vara otillåtet statsstöd då kommissionen ska 
kunna yttra sig. Lagen hanterar återbetalning av statsstöd som otillåtet tilldelats någon. 2 § i 
lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler säger att den som lämnat 
otillåtet statsstöd ska återkräva den, och den 3 § i samma lag säger att den som tagit emot 
otillåtet statsstöd ska enligt EU-rätten betala tillbaka den, med undantag för återbetalning 
enligt unionsrätten.  

3.3 Kommunallag (1991:900) 
 

Kommunallagen är en lagstiftning som styr hur en kommun ska förhålla sig till bland annat 
medlemmarna i kommunen. Enligt 1 kap. 4 § kommunallagen räknas de som är folkbokförda 
i kommunen, de som äger fast egendom i kommunen och de som betalar kommunalskatt i 
kommunen som medlemmar. I 2 kap. 2 § kommunallagen finns likabehandlingsprincipen som 
innebär att kommunen måste behandla kommunens medlemmar lika, med undantaget om det 
finns sakliga skäl till något annat. 2 kap. 1 § kommunallagen säger att kommunen får 
behandla ärenden som är av allmänt intresse och är på kommunens eller landstingets område 
eller om det har en koppling till kommunens medlemmar. I 2 kap. 8 § kommunallagen står det 
även att kommunen får främja näringslivet i kommunen eller landstinget genom att 
genomföra åtgärder (Kommunallag (1991:900)). Detta innebär att kommunen inte får ge 
enskilt understöd eller ge näringslivsstöd inriktat med individualitet om det inte finns 
särskilda skäl för det (Caesar & Kalbro & Lind, Bäste herren på täppan, 2013). Vidare säger 8 
kap. 1 § kommunallagen att “kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer” 
(Kommunallag (1991:900)).  

Beslut som kommunen fattar kan överklagas skriftligt om någon motsätter sig ett beslut enligt 
10 kap. 1-2 §§ samt 10 kap. 4 § kommunallagen. I överklagan ska orsakerna till överklagan 
medges samt under vilka omständigheter som styrker sin överklagan. Överklagan kan dock 
upphävas med hjälp av 10 kap. 8 § kommunallagen om den uppfyller följande krav: 
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- om det inte tillkommit i laga ordning, 
- om beslutet är något som inte anses vara angeläget för kommunen eller landstinget, 
- om de organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, 
- om beslutet strider mot lag eller annan författning (Kommunallag (1991:900)). 

 
3.4 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
	  

År 2015 infördes en lagstiftning om riktlinjer för kommunala markanvisningar som ska hjälpa 
en kommun vid markanvisningar. I 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
definieras begreppet markanvisning: “Med markanvisning avses i denna lag en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse 
eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande” (1 § Lag 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar). I den 2 § i lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar hanteras det som ska finnas med i kommunens 
riktlinjer och att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Det som ska finnas med i 
riktlinjerna enligt 2 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar är: 

- kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, 

- handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar,  
- principer för markprissättning. 

Kommuner som inte använder sig av markanvisningar är inte skyldiga att ta fram riktlinjer för 
markanvisningar, övriga kommuner är skyldiga att ta fram riktlinjerna enligt 2 § 2 st. lag 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Själva riktlinjerna är inte bindande 
utan avvikanden kan förekomma. Riktlinjerna i markanvisningspolicyn anses som generella 
villkor för markanvisningar och de specifika villkoren redovisas ofta i markanvisningsavtalet 
och är det mer projektspecifika villkor redovisas de ofta i ett senare skede genom ett avtal. 
Med senare skede kan menas närmare överföringen av marken och själva genomförandet, 
ibland efter att den kommunala marken har överförts (Caesar & Kalbro & Lind, Bäste herren 
på täppan, 2013). 

3.5 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling  
	  

I Sverige regleras de offentliga inköpen genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 
offentlig upphandling går ut på att en myndighet, som upphandlar, hyr, köper eller på något 
annat sätt anskaffar tjänster, varor eller byggentreprenader. Myndigheter inom landsting, 
kommuner och stat samt statliga eller kommunala bolag är exempel på upphandlande 
myndigheter. Av upphandlingsreglerna framgår det att offentliga myndigheter måste följa 
särskilda föreskrifter när de genomför en upphandling, dessa föreskrifter är till för att 
myndigheterna ska hushålla med skattemedlen samt att de ska ta tillvara på marknadens 
konkurrens (Konkurrensverket, 2017). 

Upphandlingsreglernas grundprinciper bygger på öppenhet och objektivitet, de är till stor del 
väldigt lika inom hela EU då föreskrifterna för offentlig upphandling grundar sig på EU-
direktiv. När de upphandlande myndigheterna ska välja leverantör ska de göra det utifrån den 
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vara som köps och myndigheterna ska vara sakliga. Vid val av leverantör får det inte finnas 
lojalitet mot tidigare leverantörer eller mot landets leverantörer. Den leverantör som erbjuder 
den bästa tjänsten eller varan och då till de bästa villkoren är den leverantör som ska väljas 
samt att valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. I alla upphandlingar som sker 
ska alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ges möjlighet att tävla på likadana villkor 
(Konkurrensverket, 2017). 

De huvudsakliga skälen till varför offentlig upphandling finns är för gagna fri rörlighet inom 
EU, främja att skattemedel används så kostnadseffektivt som möjligt, för att det ska bli lättare 
för företag att göra affärer med myndigheter, för att eliminera de ageranden som finns som 
begränsar konkurrensen, för att de företag som använder sig av de mest förmånliga villkoren 
ska vinna upphandlingarna (Konkurrensverket, 2017). 

3.6 Exempel från tillämpningen 
	  

3.6.1 Inledning till rättsfall 
	  

I detta avsnitt tas två rättsfall upp, de två rättsfallen behandlar överlåtelser från två kommuner 
till varsina aktörer. I båda fallen diskuteras det om otillåtet statsstöd har utgetts och huruvida 
de har anmält risken för att statsstöd kan komma att utges till regeringen eller inte. I 
Karlskronafallet behandlas enbart regeringsrättens bedömning då kammarrätten avslog 
överklagandet och likaså regeringsrätten. I Årefallet görs det olika bedömningar i de olika 
instanserna och därför är det av intresse att studera de olika instanserna.  

3.6.2 Karlskrona  
	  

Den 28 februari 2008 beslutade kommunfullmäktige i Karlskrona kommun att godkänna ett 
avtal mellan NCC Construction Sverige AB (NCC) och Karlskrona kommun. Avtalet innebar 
att NCC skulle få köpa en fastighet för 5 miljoner kronor av kommunen. Då fastigheten är i 
behov av sanering ska kommunen, i egenhet av fastighetsägare, stå för saneringen av 
fastigheten som beräknas uppgå till 20 miljoner kronor. I det avtal som finns mellan parterna 
står det att NCC ska stå för en del av saneringsarbetet mot att NCC får betalt för detta, dock 
finns ingen dokumentation på att en upphandling av saneringstjänsten har skett. När 
saneringen är klar ska bygglov ges till NCC, således är det inte enbart en fastighet som säljs 
utan det är en fastighet där det utlovas bygglov samt att det involverar ett entreprenaduppdrag. 
Genom att avtalet indirekt innefattar alla dessa delar är det alltså värdet för dessa som också 
ingår i köpet, dessutom värdet av att förädla en industritomt till ett hotell, vilket gör att det 
borde ha gjorts en avkastningsvärdering för objektet. Den värdering som är gjord är utförd av 
en tjänsteman på kommunen, vilken inte kan ses som oberoende då tjänstemannen tidigare 
undertecknat ett optionsavtal med NCC angående det aktuella objektet. Dessutom är 
värderingen inte gjord i samband med beslutet, vilket gör att det saknar aktualitet. 

I september 2005 fick kommunen in ett anbud på fastigheten som var högre än NCC:s bud, 
det var Winn Hotels AB som inkom med budet. I ett sent skede inkom ytterligare ett bud från 
Winn Hotels AB på den aktuella fastigheten som låg på 7 miljoner, och kommunen valde 
ändå att gå vidare med NCC:s bud på 5 miljoner. Genom att kommunen valde att gå vidare 
med NCC ansågs kommunen ha gett ett statsstöd som inte är tillåtet till en enskild 
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näringsidkare. Att kommunen sålde till NCC kan inte ses som allmänt främjande enligt 
kommunallagen.  

Regeringsrätten 
Karlskrona kommun överklagade till regeringsrätten och framför att kommunen vill att den 
dom som fastställts av kammarrätten ska undanröjas och att regeringsrätten ska fastställa det 
beslut som kommunfullmäktige tagit. Det som kommunen lägger fram vid sitt överklagande 
är att kommunen har ett planmonopol, och då för att kunna se till det allmänna intresset, vid 
exempelvis genomförandet av stadsplanering, måste de som kommun beakta det allmänna 
intresset vid valet av vilken aktör som ska köpa fastigheten. Den fastighet som fallet handlar 
om hade restriktioner när det gällde vad den fick användas till och att Winn Hotels AB:s bud 
gick emot dessa restriktioner. Kommunen menar på att det inte kan vara rimligt att tolka 2 
kap. 8 § KomL, vilken reglerar förbudet mot statsstöd till enskilda, som att kommunen måste 
godta ett bud som strider mot detaljplanen. Kommunen framförde även att det konkurrerande 
budet inte ansågs vara seriöst utan att kommunen ansåg att budet var ett försök till att gör det 
svårare för en av konkurrenterna på marknaden Kommunen framförde även att köparen hade 
bekostat exploatering som inte ingick i köpeskillingen men att det trots det var en del av den 
totala affären. Om köpeskilling och exploateringsersättning läggs ihop och jämförs med 
anbudet utgör det ett mindre statsstöd som inte behöver tillkännages till regeringen. 
Kommunen hävdar att detta tillkännagivande är inte en del av det överklagade beslutet som 
fattades av kommunfullmäktige, det handlar snarare om en verkställighetsfråga. Alltså kan 
inte det bristande tillkännagivandet ligga till grund för upphävandet av kommunfullmäktiges 
beslut. 

Motparterna bestrider bifall till överklagandet och de framför bland annat att 
marköverlåtelser, som inte grundats på ett anbudsförfarande eller att en oberoende värdering 
gjorts, kan utgöra att statsstöd getts, och att fallet på grund av det ska anmälas till 
kommissionen. En notifiering hos kommissionen ska genomföras så att kommissionen kan ge 
en slutlig bedömning om statsstöd givits eller inte, och då denna notifiering inte gjordes 
menar motparten att det utgått otillåtet statsstöd. Motparten påtalar även att de brutit mot 2 
kap. 8 § KomL, vilket reglerar otillåtet statsstöd till enskild näringsidkare samt att budet från 
Winn Hotels AB inte strider mot detaljplanen. Motparten menar även på att kommunen inte 
styrkt den exploateringsersättning som de framför i sitt överklagande. 

De skäl som ligger till grund för regeringsrättens bedömning är dels 2 kap. 8 § 1 st. KomL 
som reglerar att kommuner och landsting får utföra sådana åtgärder som allmänt främjar 
näringslivet i det aktuella området. Enligt andra stycket i samma paragraf får statsstöd till 
enskilda näringsidkare, vilket är individuellt riktat, endast utges ifall det finns särskilda skäl 
för det.  

Det som regeringsrätten ska ta ställning till är om avtalet som Karlskrona kommun har ingått 
med NCC innebär att ett otillåtet statsstöd enligt 2 kap. 8 § KomL har utgetts. En annan fråga 
som har kommit upp i målet är om det beslut som tagits medfört att kommunen har åsidosatt 
anmälningsplikten enligt 6 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapernas statsstödsregler, vilket är otillåtet. Av denna paragraf framgår det att 
kommunen måste meddela regeringen, eller den myndighet som regeringen har utsett, om alla 
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olika statsstöd som planeras och som därmed kan bli aktuella för prövning av kommissionen.  

Regeringsrättens bedömning är enligt följande 

När ett mål handlar om laglighetsprövning är det framförallt klaganden som ska påvisa att det 
beslut som Karlskrona kommun har fattat är olagligt, dock kan det i vissa situationer vara så 
att bevisbördan övergår till kommunen. Det anses som att kommunen har ansvar till viss del 
för utredningen i processen och kommunen måste då kunna redovisa underlaget som ligger 
till grund för beslutet.  

I det skrivna avtal som finns mellan NCC och kommunen är det inte enbart köpeskillingen 
som regleras utan det finns även andra åtaganden som är reglerade mellan de båda parterna, 
exempelvis ska NCC utföra en miljösaneringen som kommunen ska bekosta. I avtalet står det 
även med att NCC ska anlägga en parkeringsplats på en annans mark, vilken ska användas av 
både kommunen och NCC, och denna kostnad ska NCC ta. Utöver detta ska NCC även göra 
iordning en del allmän mark där NCC och kommunen ska dela på kostnaden.  

Flera av motparterna har åberopat handlingar som redogör för att Winn Hotels AB lade ett 
anbud på 5,5 miljoner år 2005 och att de då önskade få veta om någon inkom med ett högre 
bud så att de i så fall kunde ta ställning till detta. Under åren 2005 till 2007 finns det 
omfattande skriftväxling mellan Karlskrona kommun och Winn Hotels AB att ta del av. Efter 
att avtalet mellan NCC och kommunen blivit känt inkom Winn Hotels AB med ett bud på 7 
miljoner samt att de till stor del skulle följa det önskemål som kommunen har rörande 
exploatering, vilket fanns med i avtalet med NCC.  

Om det aktuella avtalet mellan kommunen och NCC innebär ett gynnande av NCC har 
kommunen enbart hänvisat till sin egna undersökning av markpriset i kommunen. Det som 
finns med i det skrivna avtal som finns har inte föregåtts av något öppet anbudsförfarande 
eller någon oberoende värdering. 

Efter regeringsrättens bedömning finns det ingen anledning att pröva om beslutet brutit mot 6 
§ lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler. 

Enligt regeringsrätten har det utgått ett individuellt riktat stöd, regeringsrätten anser det främst 
på grund av innehållet i budet från Winn Hotels AB samt att det inte finns någon oberoende 
värdering. I målet har det inte gjorts gällande att det finns särskilda skäl för ändå godkänna 
stödet. Därför strider kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet med NCC mot 2 kap. 8 
§ KomL. På grund av det nyss nämnda avslår regeringsrätten överklagandet.  

3.6.3 Åre  
 

Till att börja med hade Åre kommun tänkt att överlåta ett markområde till Konsum Jämtland 
ekonomisk förening (Konsum), för en krona, dock väckte detta stor uppståndelse. På grund av 
uppståndelsen tog Åre kommuns kommunstyrelse, den 25 augusti 2005, ett beslut att överlåta 
marken för 1 miljon kronor till Konsum. Den 23 augusti inkom Lidl Sverige KB (Lidl) med 
ett bud, för samma mark, på 6,6 miljoner kronor. Både Lidl och Konsum hade tänkt att 
bebygga marken med en byggnad där dagligvaruhandel skulle bedrivas. 
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Det beslut som togs av Åres kommunstyrelse överklagades i Jämtlands län till länsrätten. 
Länsrätten tog beslut den 16 september 2005 där det beslutades att ställa in verkställigheten i 
kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen upphävde beslutet den 20 september 2005 vid 
ett sammanträde, vid samma sammanträde lades det även fram ett förslag att 
kommunfullmäktige skulle besluta om att godkänna en ny affär, i den nya affären skulle 
marken säljas för 2 miljoner till Konsum. Åre kommuns kommunfullmäktige godkände den 5 
oktober kommunstyrelsens förslag. När överlåtelsen skedde hade det inte genomförts någon 
oberoende värdering av marken och det hade inte varit något anbudsförfarande. 

Det nya beslutet överklagades även denna gång till länsrätten i Jämtlands län. Den överlåtelse 
som skedde anmäldes som otillåtet stöd till enskild näringsidkare, det var Den Nya Välfärden 
som anmälde det till EU-kommissionen. 

Vad som kan vara värt att notera är det faktum att Lidl, enligt kommunallagen, inte hade 
någon talerätt och därmed inte hade någon rätt till att föra talan mot beslutet i svensk domstol.  

Den svenska domstolens bedömning 
Jämtland läns länsrätten avslog överklagandet i en dom den 24 maj 2006 och framförde i  
huvudsak att Åre kommun har gått miste om 4,6 miljoner kronor då överlåtelsens 
köpeskilling hade bestämts till 2 miljoner kronor medan Lidl erbjudit 6,6 miljoner kronor. 
Intresseanmälan från Lidl inkom dock endast två dagar innan kommunfullmäktige tog 
beslutet samt att försäljningen som kommunen ska genomföra avser mark som har speciella 
förutsättningar för dess nyttjande enligt översiktsplanen. Genom det nyss nämnda ska hänsyn 
tas till att det inte kan anses bevisat att den försäljning som genomförts skett i syfte att gynna 
köparen. Länsrätten anser istället att kommunfullmäktiges beslut ska ses ett steg i en större 
planerad utveckling av Åre torg, där näringsidkare och verksamheter ska omlokaliseras. 
Alltså har det inte lagts fram att Åre kommun har gynnat Konsum genom det fattade beslutet 
samt att stödet inte innebär ett sådant statsstöd som artikel 87 första stycket i FEG-fördraget 
avser. Därmed anser länsrätten att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller annan 
författning i de aspekter som klaganden har uppgivit. Med beaktande av detta samt att inget 
övrigt framkommit som påvisar att beslutet är olagligt enligt 10 kap. 8 § KomL ska det 
framlagda överklagandet avslås. 

Den dom som länsrätten lade fram överklagades sedan till kammarrätten i Sundsvall. 
Kammarrätten inväntade beslut från EU-kommissionen, därefter godkände kammarrätten 
överklagandet i en dom den 9 april 2008 och därmed upphävdes länsrättens dom. I domen 
från kammarrätten konstateras det att försäljningen av marken har skett till ett underpris och 
att Konsum, som enskild näringsidkare, har fått individuellt riktat stöd. Därefter framför 
kammarrätten att Åre kommun ska visa på att det fanns synnerliga skäl för att få ge ut 
statsstöd. Kammarrätten upphävde kommunens beslut på grund av att kommunen inte kunde 
uppvisa att det förelåg synnerliga skäl. Kammarrätten konstaterar sedan att FEG-fördraget 
utgör svensk lag och att Åre kommuns kommunfullmäktiges beslut strider mot EG-rätten och 
således då även mot lag och på grund av det ska beslutet också upphävas.  

  



	   25	  

EU-kommissionens bedömning 
Den 30 januari 2008 konstaterade EU-kommissionen att Sverige givit ut statsstöd till Konsum 
vilket var otillåtet, och att Konsum ska betala tillbaka de 4,6 miljonerna som stödet utgjorde 
och det jämte ränta. 4,6 miljoner motsvarar den skillnad som var mellan betalat pris och det 
bud som Lidl gav. Vid markförsäljningen följde inte kommunen de riktlinjer som fanns i EU-
kommissionens meddelande, och då Åre kommun inte heller hade anmält den avvikelse som 
skett ansågs de ha gett statsstöd. Anbudet på 6,6 miljoner kronor ansåg EU-kommissionen var 
en bättre indikation på marknadsvärdet, kommissionen menade på att om ett 
anbudsförfarande hade ägt rum skulle markens pris blivit minst Lidls erbjudande och Konsum 
att behöva betala minst det för att Konsum skulle ha fått möjlighet att köpa marken.  

Vid försäljning av mark slog EU-kommissionen fast, att för att kunna säkerställa att 
marknadsvärdet ges vid försäljning, att det som ska tillämpas är anbudsförfarande. Det näst 
bästa menar EU-kommissionen är att en oberoende expert värderar marken, om det läggs 
fram ett bud som är direkt jämförbart, trovärdigt och högre än det värde som en värderare har 
angett, bör det lagda budet få företräde.   

Således ska en budgivning ges företräde framför en värdering av en oberoende expert även 
om en värdering finns att tillgå. EU-kommissionen likställde markförsäljningen med att 
otillåtet statsstöd har getts då marken såldes till ett underpris. EU-kommissionen menade även 
på att transaktionen påverkar handeln mellan medlemsstaterna, detta då denna försäljning 
påverkade en utländsk aktörs strategi att ta sig in på marknaden, samt att Konsum är en global 
verksamhet och när de gynnades så påverkas handeln mellan medlemsstaterna. Stödet anses 
vara otillåtet då kommunen inte kunde motivera någon grund för att få göra en avvikelse. Då 
beslutet togs av Åre kommuns kommunfullmäktige bedöms statsstödet ha givits ut.   

Tribunalens bedömning 
	  

Tribunalen anser att man ska se till alla de omständigheterna som fanns med vid transaktionen 
för marken vilket medförde att de anser att EU-kommissionens beslut ska ogiltigförklaras. 
När tribunalen genomförde sin prövning fann de att den aktuella försäljningen var en del av 
en serie av sammanlänkade transaktioner i syfte, för Åre kommun, att genomföra 
översiktsplanen och detaljplanen. Det var nödvändigt i detta fall att göra en jämförelse med 
försäljningspriset och vad en privat säljare hade begärt vid en försäljning i samma situation 
som den aktuella. 

Tribunalen menar på att EU-kommissionens bedömning är felaktig då de ansåg att Lidls bud 
var direkt jämförbart med det pris som marken såldes för till Konsum. Det som kommissionen 
menade på var att Lidls bud skulle vara ett reellt marknadsvärde och på grund av det ha 
förtur, att detta marknadsvärde skulle vara fastställt genom enbart Lidls bud samt att de inte 
tog hänsyn till andra särskilda omständigheter i fallet. Dessa andra särskilda omständigheter 
har angetts av de svenska myndigheterna som EU-kommissionen inte tog hänsyn till. 
Tribunalen anser att den oriktiga bedömningen som EU-kommissionen framfört, att 
budgivning ger en bättre bild av marknadsvärdet samt att transaktionen påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna, är inkorrekt då tribunalen ser försäljningen som en del av 
sammanlänkade transaktioner vilket motiverar tribunalen att kommissionens beslut ska 
ogiltigförklaras.  
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3.7 Värdetrappa och typfall 
	  

I detta arbete behandlas markanvisningar och fastigheters värde, det vill säga 
markanvisningar som sker i “tidigt skede” samt i “sent skede” då mark kan variera i värde 
beroende på i vilket skede en försäljning sker. En kommuns anvisningsmetod kan även se 
olika ut med hänsyn till i vilket skede i detaljplaneprocessen fastigheten befinner sig i. 
Utgångspunkten för en fastighets värde vid markanvisningar är värdetrappan, som visar hur 
en fastighet förändras i värde beroende på var i processen en kommun befinner sig, vilket 
innebär att marknadsvärdet kan skilja sig beroende på i vilket skede fastigheten befinner sig i. 
Värdetrappan presenteras i figuren nedan: 

Figur 1.1, Värdetrappa över mark under detaljplaneprocess. 

 
Källa: Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) “Markexploatering”. Femte upplagan. Norstedts Juridik.   

Frågan om i vilket skede marken anvisas har utgångspunkten från värdetrappan för mark som 
visas i figur 1.1 där marken vid en tidig anvisning har ett råmarksvärde som övergår till ett 
tomtvärde, då marken förväntas öka i värde i och med detaljplanens genomförande. En sen 
markanvisning sker, till skillnad från en tidig markanvisning, antingen med ett råtomtvärde 
eller med ett tomtvärde. Detta innebär att vid markanvisning i tidigt skede har byggherren 
större möjlighet att påverka utformningen av detaljplanen och därmed det aktuella projektet. I 
figur 1.2 nedan visas fyra stycken typfall med utgångspunkt från markägandet samt 
byggherrens deltagande i detaljplaneprocessen. I figur 1.3 visas hur stor andel av vardera fall 
som förekommer mest (Kalbro & Lindgren, Markexploatering, 2016). 
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Figur 1.2, Fyra typfall  

 
Källa: Thomas Kalbro, Professor i fastighetsvetenskap vid KTH. Kurs i markexploatering (AI1524) 2017, powerpoint. 

Det typfallen visar är att när en detaljplan tas fram, och kommunal mark anvisas, kan 
byggherren vara delaktig i processen eller inte vilket kan påverka utfallet av detaljplanen. Vad 
kommunen föredrar kan variera och i arbetet har en del kommuner i sina svar under intervjun 
motiverat sig utifrån byggherrens medverkan i detaljplaneprocessen (Kalbro, AI1524 
Markexploatering, 2017). 

Figur 1.3, Fyra typfall procent 

 

Källa: Thomas Kalbro, Professor i fastighetsvetenskap vid KTH. Kurs i markexploatering (AI1524) 2017, powerpoint. 

Det vanligaste som visas i figur 1.3 är att när kommunen äger marken är byggherren med när 
detaljplanen tas fram, det vill säga detaljplanen tas fram gemensamt (Kalbro, AI1524 
Markexploatering, 2017). 
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4. Undersökning  
För att kartlägga hur kommunerna i Stockholms län förhåller sig till regler och lagstiftning 
vid markanvisningar gjordes en undersökning där fem frågor ställdes för att finna vad  
kommunerna bland annat har för kunskap om EU:s statsstödsregler. Syftet med 
undersökningen var att genom frågorna få en djupare förståelse hur kommunerna anpassar sig 
till lagstiftning och för att undersöka om de har förståelse för den. Därför ställdes följande 
frågor: 

● Förklara kortfattat vad EU:s statsstödsregler innebär för er.  
● Hur tar ni som kommun hänsyn till EU:s statsstödsregler? 

○ Har ni uttryckt detta i er markanvisningspolicy? Förklara på vilket sätt. 
● Hur går ni tillväga när mark anvisas? 

○ Anvisar ni i ett tidigt eller sent skede? (Råtomtsmark, byggklar tomtmark eller 
bebyggd fastighet) 

■ Hur värderar ni fastigheten? 
○ Tävling eller direktanvisning? Om båda: Vilken föredrar ni och varför? 

● När ni har en markanvisningstävling, vilken metod använder ni er av då? 
○ Fast pris och bedömning sker endast utifrån kvalitet. 
○ Högst pris som erbjuds vinner, dvs. priset är enda urvalskriterium. 
○ Bedömning sker efter både pris och kvalitet.  

● Vid markanvisningstävlingar, vad tror ni att privata byggherrar föredrar för 
urvalskriterium? 

○ Anpassar ni er något till detta? 
För att få en djupare förståelse om kommunens riktlinjer vid markanvisningar studerades även 
varje kommuns markanvisningspolicy, detta även för att få förståelse hur kommunen uttryckt 
sig med hänsyn till EU:s statsstödsregler.  

4.1 Sammanfattning av kommunernas svar 
	  

4.1.1 Botkyrka 
	  

För Botkyrka kommun innebär  EU:s statsstödsregler att kommunen ska sälja mark till 
marknadsmässiga priser samt att en kommun inte får stödja någon enskild part. Kommunen 
tar hänsyn till statsstödsreglerna genom att ta fram en oberoende värdering av mark vid 
försäljning, dock om kommunen anser sig ha bra underlag från jämförbara köp samt 
värderingar att förlita sig på tar kommunen inte fram någon oberoende värdering för marken. 
I sina markanvisningsriktlinjer omnämner kommunen EU:s statsstödsregler och förklarar vad 
statsstödsreglerna innebär för kommunen och hur Botkyrka kommun arbetar för att följa 
statsstödsreglerna genom att citera sina markanvisningsriktlinjerna: ”Kommuner omfattas av 
EU:s stadsstödsregler [sic!] vilket innebär att otillåtet stads-stöd [sic!] kan anses föreligga 
om priset för marköverlåtelser avviker med mer än 100 000 euro från marknadsvärdet.  

Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller genom 
att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering utesluts automatiskt inslag av 
stadsstöd [sic!]. 
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Botkyrka kommuns försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser. Genom 
anbudsförfarande säljs marken till marknadsvärde och kommunen får underlag för 
bedömning av marknadsvärde. 

Vid direktanvisning görs en oberoende värdering om inte marknadsvärdet är känt genom 
liknande försäljning i närtid.” (Botkyrka kommun, 2017). 

Botkyrka kommun har tre olika alternativ för hur de går tillväga när mark anvisas, dessa tre är 
anbud, direktanvisning eller markanvisningstävling. Kommunen anvisar oftast mark i ett 
tidigt skede och då tecknar kommunen ett ramavtal och sedan säljs kommunens mark i första 
hand när detaljplanen är antagen. På frågan om vilken metod kommunen använder vid 
markanvisningar svarar kommunen att det är lite olika beroende på situation, plats, 
förutsättningar etc. Kommunen använder exempelvis direktanvisning när det är påtagligt att 
det endast finns en byggherre som är aktuell, när kommunens krav är projektspecifika, när det 
finns uppenbara fördelar att en utbyggnad samordnas, när de som kommun vill tillgodose ett 
särskilt etableringsönskemål, när direktanvinsningen ingår i en markbytesaffär eller när den 
aktuella markanvisningen bidrar till mångfalden ökas avseende till exempel aktörer på 
bostadsmarknaden eller upplåtelseformer inom ett bostadsområde. Om kommunen har en 
färdig detaljplan används anbudsförfarande, dock använder kommunen sig av denna metod 
minst just nu. När platsen eller ändamålet kräver används markanvisningstävling t.ex. vid 
projekt där nytänkande, arkitektur, teknikutveckling eller utmanande lokala kvalifikationer 
tillsammans med ekonomi behöver prövas. På frågan om vilka urvalskriterium kommunen 
använder sig av vid en markanvisningstävling svarade kommunen att det alternativ som 
passade bäst in var att kommunen gör en bedömning efter både kvalitet och pris, kommunen 
tar då fram kriterier och poängsystem som sedan används vid utvärdering av de förslag som 
kommunen får in. Vid markanvisningstävlingar tror kommunen att byggherrar föredrar att 
tävla om pris och kvalitet och kommunen anpassar sina tävlingar efter detta (Botkyrka 
kommun, 2017-03-31). 

4.1.2 Danderyd 
	  

För Danderyds kommun innebär EU:s statsstödsregler att kommunen följer EU-direktiv vid 
försäljning av mark. Ett exempel på detta är att vid direktförsäljningar ska marken värderas av 
oberoende värderare och det är även på detta sätta som Danderyds kommun tar hänsyn till 
dessa regler. Kommunen håller på att ta fram en markanvisningspolicy då de för tillfället inte 
har någon. 

När mark ska anvisas gör kommunen det både i tidigt och sent skede då det är olika beroende 
på projekt och fastigheterna värderas via oberoende värderare. Det är mycket vanligt att 
kommunen använder sig av markanvisningstävlingar i kommunen då det är praxis för dem, att 
kommunen genomför direktanvisningar förekommer dock också. Vid 
markanvisningstävlingar använder kommunen sig av antingen att priset är enda 
urvalskriteriet, att högst pris vinner, eller så gör de en bedömning som sker efter både pris och 
kvalitet. Kommunen tror att byggherrar föredrar ett urvalskriterium där det är fast pris. Just nu 
utreder kommunen om de ska anpassa sig till vad byggherrar föredrar eller om kommunen 
inte ska ta hänsyn till detta (Danderyds kommun, 2017-03-28). 
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4.1.3 Ekerö 
	  

Ekerö kommun vidarebefordrade mailet med intervjun från en informationsmail till en 
tjänsteman vid exploatering som troddes kunna besvara frågorna. I svaren framgick det att 
okunskap fanns kring statsstödsreglerna, dock behöver detta nödvändigtvis inte svara för hela 
kommunen. I och med okunskapen i svaret kunde kommunen inte besvara hur de tar hänsyn 
till statsstödsreglerna vid markanvisningar.  

När mark anvisas i Ekerö kommun kan det variera om det sker i ett tidigt skede eller i ett sent 
skede, det varierar helt enkelt från fall till fall. Kommunen värderar marken med hjälp av en 
värderingsman. Om kommunen direktanvisar eller föredrar markanvisningstävlingar varierar 
beroende på situation i kommunen. Urvalskriterium vid en markanvisningstävling i Ekerö 
kommun varierar med förutsättningar på platsen, efterfrågan och potential i kommunen och 
regionen. Ekerö kommun har för tillfället ingen mall för markanvisningar och anpassar sig 
därför efter vardera objekt samt tillfälle och tar ställning efter det (Ekerö kommun, 2017-03-
30).  

4.1.4 Huddinge 
	  

Huddinge kommunen förklarade EU:s statsstödsregler som “att en kommun inte får gynna en 
viss verksamhet med offentliga medel” (Huddinge kommun, 2017-03-29). Huddinge kommun 
förhåller sig till EU:s statsstödsregler genom att se till att marken som är till försäljning ska 
säljas till ett marknadspris samt att kommunen även följer upphandlingsreglerna i LOU (lagen 
om offentlig upphandling). Kommunen förhåller sig även till reglerna i EUF-fördraget genom 
att se till att bostäder som hyrs ut har en bruksvärdeshyra/marknadsmässig hyra. Kommunen 
har uttryckt i sin markanvisningspolicy att försäljning ska ske till ett marknadsmässigt pris 
och har på så vis uttryckt sina riktlinjer anpassade efter EU:s statsstödsregler. I Huddinge 
kommuns markanvisningspolicy lyder följande meningar “Huvudprincipen vid markanvisning 
för bostäder är försäljning av marken till marknadspris” (Huddinge kommun, 2017), 
“Kommunens försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser” (Huddinge kommun, 
2017). För att förhålla sig till denna riktlinje, att marken ska säljas till marknadspris, brukar 
kommunen använda sig av markanvisningstävling eller anbudsförfarande då kommunen anser 
att de på så vis kan uppnå ett marknadspris som stöds av EU:s statsstödsregler. Huddinge 
kommun kan använda sig av direktanvisning under vissa specifika förhållanden, t.ex. om det 
finns samordningsfördelar, byte av mark eller projektspecifika krav. För att värdera marken 
har kommunen i vissa fall använt sig av en extern värderare (Huddinge kommun, 2017-03-
29).  

Huddinge kommun anvisar oftast mark i ett tidigt skede, i detaljplaneprocessen, i samband 
med upprättande av program. Anledningen till detta är att Huddinge kommun anser att det är 
viktigt att byggherren deltar i detaljplanearbetet och att kommunen svarar för underlag och 
säkerställer detaljplanens genomförande. Vid en markanvisningstävling som Huddinge 
kommun anordnar sker bedömningen utifrån en sammanvägd bedömning mellan pris och 
kvalitet. Kommunen tror att byggherrar föredrar att bedömningar vid markanvisningstävlingar 
sker utifrån endast kvalitet dvs. med ett fast pris för försäljningen (Huddinge kommun, 2017-
03-29).  
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4.1.5 Järfälla 
	  

Järfälla kommun svarade och förklarade att kommunen tar hänsyn till statsstödsreglerna 
genom att kommunen ser till att få ut ett marknadsmässigt pris när kommunen upplåter och 
överlåter mark och att det är vad statsstödsreglerna innebär för kommunen. I Järfälla 
kommuns riktlinjer för markanvisningar har kommunen inte specifikt omnämnt 
statsstödsreglerna men det framgår att kommunen upplåter och överlåter mark på 
marknadsmässiga grunder. Detta kan återspeglas i Järfälla kommuns riktlinjer för 
markanvisningar: ”För såväl marköverlåtelser som markupplåtelser (tomträtt, arrende) 
gäller att markpriset sätts utifrån en bedömning av marknadsvärdet för det aktuella 
markområdet” (Järfälla kommun, 2017). 

När Järfälla kommun markanvisar använder kommunen sig av både markanvisningstävling 
och av direktanvisning. Det varierar i vilket skede kommunen anvisar marken, i de projekt 
som är något mindre anvisar kommunen normalt före eller under detaljplaneprocessen och i 
projekt som är större anvisar kommunen för det mesta när detaljplanen redan vunnit laga 
kraft. När marken som ska anvisas ska värderas använder kommunen sig av en auktoriserad 
extern värderare. Det som kan variera sig är att vissa gånger tar kommunen och motparten 
fram varsin värdering som sedan är grund för förhandlingen om priset för marken, eller så tar 
båda parterna fram en gemensam oberoende värdering. Kommunen föredrar 
markanvisningstävlingar, vilket är kommunens huvudprincip, och direktanvisningar sker 
endast när motparten kan visa att det projekt som kommunen har tänkt utföra är ett unikt 
koncept och att detta ger stor samhällsnytta. Kommunen menar även på att de upplevt att 
tävlingar ger en högre kvalitet på projekten, men det som talar för direktanvisningar är att det 
går snabbare samt att det går att lägga in nya frågor i ett sent skede när det gäller 
avtalsförhandlingen. Vilken metod kommunen använder sig av vid en markanvisningstävling 
varierar, men kommunen tävlar på kvalitet, pris, samhällsnytta, hållbarhet etc och alla dessa 
parametrar i kombination. Om det är en markanvisning enbart baserat på pris sätter 
kommunen en grundnivå på kvalitet samt att kommunen försöker sålla bort de aktörer som är 
mindre seriösa genom att sätta upp krav, där aktörerna ska visa att de klarar av att genomföra 
projektet. Järfälla kommuns uppfattning är att de flesta byggherrar som är etablerade föredrar 
att tävla om kvalitet medan de byggherrar som är nya föredrar att tävla om pris då det är ett 
bra sätt för de nya byggherrarna att ta sig in på marknaden. Vad byggherrarna föredrar är 
inget som Järfälla kommun tar hänsyn till när de väljer metod för markanvisningstävlingens 
utformning, utan kommunen väljer den metod som ger kommunen störst nytta i det aktuella 
fallet (Järfälla kommun, 2017-03-29). 

4.1.6 Nacka  
	  

För Nacka kommun innebär EU:s statsstödsregler att ingen enskild aktör får gynnas. 
Kommunen tar hänsyn till statsstödsreglerna genom att använda sig av bland annat 
markanvisningstävlingar där alla har chans att vara med, eller att två oberoende 
värderingsmän värderar objektet vid direktanvisningar. Nacka kommun menar att de i sin 
markanvisningspolicy tar hänsyn till EU:s statsstödsregler genom att kommunen anpassar 
policyn till kommunallagen och EU:s statsstödsregler samt att de som kommun vill 
säkerställa det långsiktiga behovet i kommunen. 
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Nacka kommun anvisar kommunalägd mark genom markanvisningstävlingar och 
direktanvisningar, där det förstnämnda förekommer mest. När kommunen anvisar mark gör 
kommunen det för det mesta i ett tidigt skede, innan detaljplan, för att exploatören ska kunna 
vara med och påverka processen. Dock görs ibland undantag och då markanvisar kommunen i 
samrådsskedet. För att värdera den fastighet som ska anvisas använder kommunen sig av egna 
uppskattningar samt oberoende värderare. Vid markanvisningstävlingar använder kommunen 
sig antingen av att enbart se till pris eller se till en kombination av pris och kvalitet. För att 
säkerställa att, oavsett urvalskriterium, det ska bli som Nacka kommun har tänkt sig sätter 
kommunen in många skallkrav som måste uppfyllas, dessa är bland annat miljökrav och 
tekniska krav. Nacka kommun strävar efter att ha många olika byggherrar för att få en 
spridning i gestaltningen. På frågan om vad kommunen tror att byggherrar föredrar svarar 
kommunen att det är en svår fråga att svara på men att kommunen tror att många byggherrar 
föredrar när de får tävla om gestaltning, trots att det blir en dyr tävling (Nacka kommun, 
2017-04-05). 

4.1.7 Salem 
	  

För Salems kommun innebär EU:s statsstödsregler att kommunen ska sälja till marknadspris 
vid direktanvisningar och att försäljning inte får vara under marknadspris. I kommunens 
riktlinjer för markanvisningar har kommunen inte specifikt uttryckt något om EU:s 
statsstödsregler, dock står det i deras riktlinjer, under avsnittet direktanvisning, att 
”Försäljningen av mark ska ske enligt marknadsmässig värdering” (Salems kommun, 2017). 

När mark anvisas i Salems kommun gör kommunen det genom en intresseanmälan och 
kommunen markanvisar i tidigt skede då marken är så kallad råmark. För att värdera marken 
använder kommunen sig av privata konsulter som gör ett värdeutlåtande. Om kommunen 
använder sig av markanvisningstävling eller direktanvisning samt vad kommunen föredrar av 
dessa två anser kommunen vara en komplex fråga och kommunen tycker att frågan är svår att 
besvara. Vid en markanvisningstävling utgår kommunen från att en bedömning sker efter 
kvalitet och pris, och kommunen tror att byggherrar föredrar när kommunen har en tydlig ram 
för hur gestaltningen ska vara samt pris (Salems kommun, 2017-03-31). 

4.1.8 Sollentuna 
  
För Sollentuna kommun innebär EU:s statsstödsregler att alla aktörer ska ha samma 
förutsättningar att förvärva kommunens mark, att ingen part ska ha fördelar samt att mark ska 
säljas till marknadspris. Kommunen svarar att de i sin markanvisningspolicy har stort fokus 
på konkurrensutsättningen när deras mark ska säljas, och att kommunen i texten som följer till 
detta informerar om prissättningen på mark. 

När Sollentuna kommun anvisar mark använder kommunen sig främst av 
markanvisningstävlingar. Tävlingarna sker ofta i ett sent skede, då detaljplanen är klar och det 
är färdiga byggrätter. Ibland sker även tävlingen i ett tidigt skede, innan detaljplan. När 
kommunen ska sätta priset för marken använder kommunen sig antingen av oberoende 
värderare eller så utgår kommunen från tidigare försäljningar som genomförts med 
budgivning. Sollentuna kommun föredrar markanvisningstävlingar framför direktanvisningar. 
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Direktanvisningar sker endast när det föreligger särskilda skäl till exempel när det finns en 
unik idé för en plats, köp av angränsande mark till befintlig verksamhet eller evakuering av 
verksamhet på grund av exempelvis infrastrukturprojekt. Vilken metod kommunen använder 
sig av när det gäller urvalskriterium vid markanvisningstävlingar beror på vad det är för mark 
som ska säljas. Om marken är till för bostadsändamål bedömer kommunen anbuden med 
hänsyn till pris och kvalitet, när marken ska säljas för industriändamål är det högst pris som 
gäller om byggherren uppfyller de krav som ställts av kommunen. Kommunen anser att 
byggherrarna har väldigt olika önskemål när det gäller urvalskriterium, en del vill endast tävla 
om priset medan andra hellre vill att kvaliteten eller tidigare projekt ska bedömas och då ha 
större vikt än priset. I Sollentuna kommun utgår de från vad kommunen har för behov när 
marken ska säljas, då det är kommuninvånarnas egendom som ska säljas så tar kommunen 
hänsyn till detta. Kommunen tar då hänsyn till att få högsta möjliga avkastning/pris för 
marken samtidigt som kommunen tar hänsyn till att det som byggs ska ha hög kvalitet och att 
stadsbilden ska bli så varierad och bra som möjligt (Sollentuna kommun, 2017-04-06). 

4.1.9 Södertälje 
	  

Södertälje kommun svarade i intervjun att de inte visste i detalj vad EU:s statsstödsregler 
innebär men kommunen beskrev EU:s statsstödsregler som “en lagstiftning som många andra 
att förhålla sig till” (Södertälje kommun, 2017). För att ta hänsyn till dessa statsstödsregler 
reglerar kommunen hanteringen av markanvisningar i deras markanvisningspolicy samt att 
kommunen säkerställer att alla behandlas lika i enlighet med likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen, detta uttrycker kommunen i sin markanvisningspolicy. Syftet med 
kommunens markanvisningspolicy är “att det ska finnas tydliga spelregler för alla 
marknadens aktörer” (Södertälje kommun, 2017). I markanvisningspolicyn framgår det även 
att priset på mark ska säljas till ett marknadsmässigt pris, vilket är ett förhållningssätt till EU:s 
statsstödsregler.  

Vid markanvisning av större projekt använder Södertälje kommun sig av direktanvisning och 
vid mindre projekt använder de sig av markanvisningstävling. Kommunen föredrar ingen 
specifik metod då båda metoderna fyller sin funktion. De större projekten som sker genom 
direktanvisning anvisas i tidigt skede, medan mindre projekt, som anvisas genom tävling, 
anvisas efter att detaljplanen har varit på samråd. För att värdera en fastighet som ska 
markanvisas använder sig kommunen lagenligt med hjälp av en oberoende värderingsman. 
Vid markanvisningstävlingar kan tre olika urvalskriterium användas för att avgöra vem som 
ska vinna. Södertälje föredrar dock ingen specifik metod utan kommunen anpassar metod 
efter vad för typ av projekt det är och kan därmed variera om de bedömer utifrån pris, kvalitet 
eller både och. Södertälje kommun tror att vad byggherrar föredrar för metod vid 
markanvisningstävlingar varierar beroende på vilket företag det är och kommunen anpassar 
sig inte efter byggherren vid val av metod, utan de anpassar sig efter projektet (Södertälje 
kommun, 2017).  
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4.2 Sammanfattning av kommunernas markanvisningspolicy 
	  

4.2.1 Avgränsning i detta avsnitt 
	  

Analysen utgår från syftet med arbetet vilket är: En kartläggning av olika kommuners 
markanvisningspolicy med hänsyn till EU:s statsstödsregler samt hur kommunerna går 
tillväga när mark anvisas till privata byggherrar. Detta innebär att sammanfattningen av 
kommunernas markanvisningspolicy kommer att utesluta viss information som finns med i en 
del av kommunernas markanvisningspolicys. Exempel på information som kan komma att 
uteslutas på grund av att det inte anses vara relevant i arbetet är: 

- Att kommunen förklarar att riktlinjerna inte är aktuella vid försäljning av villatomter 
då det ska ske genom en mäklare på öppen marknad. 

- Vad de olika avtalen reglerar, det förklaras kortfattat i Botkyrka och därefter nämns 
enbart vilka avtal som tagits upp i markanvisningspolicyn.  

- Vilka olika avtal som upprättas tas inte upp i alla sammanfattningar av 
markanvisningspolicys. 

- Vem som fattar besluten om markanvisning har kortats ner, då det intressanta i detta 
arbete är att kommunerna nämner att beslut om markanvisning tas. 

- LOU kommer inte behandlas, därför att det inte är i fokus i detta arbete. 
Botkyrka är något mer utförligt skriven i detta avsnitt för att visa hur en 
markanvisningspolicys innehåll kan se ut. Ur de resterande kommunernas 
markanvisningspolicy har fakta som inte anses vara relevant tagits bort, om den ens existerat. 
Botkyrka kommun ansågs ha en väldigt utförlig markanvisningspolicy och innefattade 
mycket information rörande uppsatsens frågeställning, därav valdes den kommunen att 
beskrivas utförligare än resterande.  

4.2.2 Botkyrka 
	  

Botkyrka kommun börjar sina markanvisningsriktlinjer med att definiera begreppet 
markanvisning och att förklara huvudprincipen med markanvisningen, vilket är att 
överlåta/sälja kommunal mark. Kommunen förklarar att riktlinjerna inte är aktuella vid 
försäljning av villatomter då det ska ske genom en mäklare på öppen marknad. Sedan 
förklaras det vad för typ av avtal som ska slutas: ramavtal med innehåll om planläggning av 
marken samt ett plankostnadsavtal, och sedan ersätts ramavtalet med ett vanligt köpeavtal. 
Om det bindande köpeavtalet inte upprättas upphör markanvisningen vilket innebär att 
kommunen kan markanvisa till en annan aktör. Markanvisningarnas utgångspunkt är nästa del 
i markanvisningsriktlinjerna, där översiktsplanen i kommunen är en utgångspunkt. I 
översiktsplanen reglerar kommunen hur kommunen ska bebyggas, kollektivtrafik och 
infrastruktur.  

Kommunen upprättar en tidsplan för de kommande projekten i kommunen och kommunen 
utgår då från översiktsplanen och andra program. Initiering av markanvisningar kan ske på 
två sätt i Botkyrka kommun: 
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- genom kommunens egna behov,  
- eller att en byggherre lämnar in ett eget förslag på bebyggelse (Botkyrka kommun, 

2017). 
 
Valet av metod för tilldelning av mark sker enligt Botkyrka kommuns 
markanvisningsriktlinjer genom anbud, direktanvisning eller genom en 
markanvisningstävling. Det ska avgöras enligt riktlinjerna från fall till fall vad som är mest 
lämpligt. Vid anbud och tävling avgörs det genom en utvärdering som utgår från en 
utvärderingsmall som är specifik för respektive markanvisning. Anbud sker genom 
budgivning, direktanvisning sker genom en opartisk värdering och markanvisningstävling 
genom idéprövning och försäljning med anbud. Det framgår i markanvisningsriktlinjerna att 
anbud ofta har specifika krav för aktuella områden och i vissa fall kan anbudet avse idéer om 
användning och utformning. Det framgår även att direktanvisning endast används under vissa 
förutsättningar som exempelvis när det är uppenbart att det endast är en byggherre som är 
aktuell för exploateringen. Samma sak gäller för markanvisningstävlingar, tävlingar används 
under speciella förutsättningar där nytänkande, arkitektur och andra faktorer med ekonomin 
behöver prövas (Botkyrka kommun, 2017). 

Det framgår i policyn vem som beslutar om markanvisning, vilket är 
samhällsbyggnadsnämnden, som även bestämmer vilken anvisningsmetod som ska användas. 
Exempelvis är det, vid anbud med en antagen detaljplan, samhällsbyggnadsnämnden som 
fattar samtliga beslut och ger sedan samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att teckna ett 
avtal som sedan ska godkännas av kommunfullmäktige. Det framgår i riktlinjerna att 
samhällsbyggnadsnämnden är de som fattar samtliga beslut rörande markanvisningar, oavsett 
metod, och att kommunfullmäktige ska godkänna samtliga avtal som tecknas. Det framgår 
även att kommunen markanvisar i första hand i sent skede, det vill säga med antagen 
detaljplan. I riktlinjerna beskrivs även processen för markanvisningstävling och 
direktanvisning när en detaljplan ska tas fram (Botkyrka kommun, 2017). 

Kraven som ställs på en byggherre för att få en markanvisning presenteras i 
markanvisningsriktlinjerna som lika oavsett anvisningsmetod och det är att “byggherren ska 
kunna redovisa kunskap till exempel med referenser samt uppvisa ekonomiska förutsättningar 
för att genomföra projektet” (Botkyrka kommun, 2017). För att byggherrarna ska kunna ta del 
av markanvisningar i Botkyrka kommun ska byggherrarna kontrollera kommunens hemsida 
alternativt skriva upp sig på kommunens intresselista för markanvisningar. Vidare i 
markanvisningsriktlinjerna tas riktlinjer upp för upplåtelse av mark, vad som ska regleras i 
avtalen samt markprissättning. Upplåtelse av mark kan ske för olika ändamål som exempelvis 
av tidsbegränsad karaktär, som är tillfällig och att det då ska vara lämpligt med hänsyn till 
kommunens planer för området samt utformning. I markanvisningsriktlinjerna återfinns även 
vad som ska regleras i ett ramavtal som tecknas när en detaljplan ska tas fram. Det 
specificeras vad som ska finnas med i ett plankostnadsavtal, vilket är att en byggherre 
förbinder sig med kommunen att betala de kostnader som uppstår när en detaljplan tas fram 
samt för nödvändiga utredningar. I köpeavtalet som tecknas regleras de villkor som gäller för 
marköverlåtelser och dessa villkor anpassas från fall till fall. Vid markprissättning nämns det 
att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte är tillämplig vid överlåtelse av kommunal 
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mark med undantag om kommunen ställer specifika krav på att teckna hyresavtal inom ramen 
för markanvisningen. Exempel på detta är förskolelokaler eller boendeform som kommunen 
ska vara huvudman för så kan LOU gälla för de delar som hyresavtalet omfattar. 
Markanvisningsriktlinjerna förtydligar att kommunen måste ta hänsyn till kommunallagen 
som innefattar bland annat likabehandlingsprincipen samt det förbud som föreligger för en 
kommun att ge individuellt inriktat näringslivsstöd, om det inte finns särskilda skäl för det 
(Botkyrka kommun, 2017). 

Avslutningsvis har Botkyrka kommun förklarat i kommunens markanvisningsriktlinjer hur 
kommunen anpassar sig till EU:s statsstödsregler vid olika anvisningsmetoder. Kommunen 
definierar vad EU:s statsstödsregler innebär på följande sätt: “Kommuner omfattas av EU:s 
stadsstödsregler [sic!] vilket innebär att otillåtet stadsstöd [sic!] kan anses föreligga om 
priset för marköverlåtelser avviker med mer än 100 000 euro från marknadsvärdet”  
(Botkyrka kommun, 2017). Vid anvisningsmetoden där anbud används antas det bästa eller 
det enda alternativet, alternativt att det sker en oberoende expertvärdering vid försäljning, då 
undviks statsstöds och EU:s statsstödsregler är därmed uppfyllda. Botkyrka kommun förklarar 
vidare i markanvisningsriktlinjerna att all försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga 
priser, och att vid direktanvisning används oberoende expertvärdering om inte en liknande 
försäljning gjorts i området i närtid då marknadsvärdet är på så vis känt (Botkyrka kommun, 
2017). 

4.2.3 Danderyd 
	  

Danderyd kommun har för närvarande ingen markanvisningspolicy att ta del av. Kommunen 
håller för tillfället på att ta fram en markanvisningspolicy. 

4.2.4 Ekerö  
	  

Ekerö kommun börjar sina riktlinjer för markanvisningar med att förklara vad dessa är till för, 
var någonstans dessa ska användas och vem de är riktade till. Kommunen går sedan vidare 
med att definiera vad en markanvisning är och vad det innebär. Ekerö kommun förklarar att 
beslut om markanvisning fattas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 9 § 1 st. 
kommunallagen.Vidare förklaras det i riktlinjerna vilka förutsättningar som krävs för att 
erhålla en markanvisning, samt hur en markanvisning kan tilldelas. De olika sätten för att 
tilldela mark är dels anbud efter förfrågan som tillämpas i de fall kommunen har ett antal 
intressenter till mark som ska planläggas eller redan är planlagt. Kommunen bjuder in för att 
träffa ett antal aktörer för att på så vis främja god konkurrens på bostadsmarknaden. Dessa 
byggherrar brukar ofta vara sådana som inte är verksamma i kommunen. Ekerö kommun 
använder sig också av anbud genom inbjudan till markanvisningstävling som presenteras på 
kommunens hemsida, enligt riktlinjerna för markanvisning. Om en byggherres ekonomi, 
gestaltning och hållbarhet stämmer överens med kommunens intresse för ett område så kan 
direktanvisning användas. Det framgår i riktlinjerna att försäljning ska ske efter marknadspris 
genom en marknadsvärdebedömning (Ekerö kommun, 2017). 
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4.2.5 Huddinge  
	  

I Huddinge kommuns riktlinjer för markanvisningar börjar kommunen med att presentera 
syftet med riktlinjerna, det vill säga att kommunen förklarar att lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar finns samt vad som ska finnas med i riktlinjerna enligt 
lagen. Kommunen förtydligar att riktlinjerna inte är bindande, att avvikanden får göras. 
Vidare presenterar Huddinge kommun i riktlinjerna för markanvisningar definitionen av en 
markanvisning samt att kommunen förklarar att det är kommunfullmäktige som fattar 
besluten om en markanvisning till en byggherre. Ett markanvisningsavtal som tecknas ger en 
byggherre ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om genomförande av ny 
bebyggelse. I riktlinjerna förtydligas även att riktlinjerna för markanvisningar inte är 
tillämplig på mark som inte ägs av kommunen, utan då används riktlinjer för 
exploateringsavtal. Nästa punkt i riktlinjerna är att presentera kommunens mål för 
samhällsutveckling vilket presenteras som “i enlighet med kommunens översiktsplan” 
(Huddinge kommun, 2017). Utgångspunkterna för markanvisningar enligt riktlinjerna är 
politiskt beslutande mål, budgetdokument samt strategiska dokument, program, planer och 
riktlinjer som ofta är beslutade av politiska organ som ska agera vägledande vid upprättande 
av detaljplan samt för mark- och genomförandeavtal (Huddinge kommun, 2017). 

I riktlinjerna för markanvisningar i Huddinge kommun tas det även upp initiering och val av 
metod för tilldelning av mark. Det kan ske genom att kommunen initierar en markanvisningen 
samt av byggherrar som lämnar in förslag på bebyggelse. Det framgår även vad ett förslag 
från en byggherre ska innehålla, och hur en byggherre ska få information om en 
markanvisning. Det ska enligt riktlinjerna ske genom att information publiceras på 
kommunens hemsida samt att det finns intresseregister hos kommunen för byggherrar att 
infinna sig i (Huddinge kommun, 2017). 

Huddinge kommun förtydligar även vilka avtal som ska skrivas i samband med en 
markanvisning, vad avtalen ska innehålla och en tidplan. Ett markanvisningsavtal ska skrivas 
innan detaljplanearbetet påbörjas och det ska även tecknas ett planavtal samt ett mark- och 
genomförandeavtal. I riktlinjerna framgår det även vad ett avbrutet samarbete med 
kommunen medför; att ingen ersättning utgår och inget nytt planarbete kan ges som 
kompensation, och att avtalet inte får överlåtas till annan part utan kommunens medgivande 
(Huddinge kommun, 2017). 

I Huddinge kommuns riktlinjer framgår de olika valen av anvisningsmetod för markanvisning 
som kommunen använder sig av. Det framgår att försäljning av mark ska ske till 
marknadspris vilket sker genom att aktuellt marknadsvärde används. För att förhålla sig till 
detta menar kommunen att försäljning ska ske genom antingen ett öppet anbudsförfarande 
eller genom en markanvisningstävling alternativt genom en direktanvisning som endast sker 
under vissa specifika förutsättningar. Bedömning i markanvisningstävling sker utifrån den 
arkitektoniska utformningen samt pris. Bedömning kan även ske utifrån fast pris som 
grundats genom oberoende värdering eller tidigare försäljningar i området. Valet av 
byggherre sker genom att Huddinge kommun ser över byggherrens intresse för långsiktig 
förvaltning. Byggherrens ekonomi ska även vara stabil och byggherren ska även kunna visa 
på att de kan genomföra projektet. Kommunen vill främja goda konkurrensförutsättningar och 
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även att många olika byggherrar ska få vara delaktiga i kommunen.Vidare i riktlinjer för 
markanvisningar som Huddinge kommun har tagit fram redovisas avtalsvillkor, 
kostnadsfördelning samt andra krav (Huddinge kommun, 2017). 

4.2.6 Järfälla 
	  

Järfälla kommun introducerar sina riktlinjer för markanvisningar genom att beskriva vad en 
markanvisning är för något med hänsyn till lagen om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar (Järfälla kommun, 2017). Kommunen förklarar även att om en 
markanvisning görs i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen så innebär det att byggherren får 
vara delaktig i framtagandet av detaljplanen. Markanvisning i Järfälla kommun kan dock även 
ske på mark som redan omfattas av en detaljplan. Kommunen har tagit fram villkor för att en 
markanvisning ska kunna ske i riktlinjerna som innefattar bestämmelser gentemot 
byggherren, som exempelvis att byggherren ska kunna uppfylla kommunens krav på 
ekonomisk ställning. Järfälla kommun presenterar två typer av markanvisningar som används 
i kommunen:  

- Markanvisningstävling, där konkurrensutsatt förfarande används, vilket är 
kommunens huvudprincip. 

- Direktanvisning, där konkurrensutsatt förfarande inte används. 
I markanvisningspolicyn förklaras det att Järfälla kommun använder sig av tre olika 
bedömningsmetoder vid markanvisningstävlingar: bedömning sker utifrån enbart pris, 
bedömning sker utifrån både pris och kvalitet eller så sker bedömning utifrån enbart 
kvalitetsaspekter där priset är fast. Direktanvisning används om det finns särskilda motiv 
(Järfälla kommun, 2017). 

Kommunen har sedan förklarat markanvisningsprocessen i kommunens riktlinjer för 
markanvisningar genom text och illustrationer. Strax efter det står det att byggherrar kan 
lämna intresseanmälan till kommunen för att få löpande information för att kunna delta i 
markanvisningar. Vidare står det vad för typ av avtal som ska tecknas och deras innehåll och 
även hur kostnadsfördelningen av projektet ska ske samt vem som ska ansvara för vad. 
Avslutningsvis presenteras utgångspunkterna vid markprissättning: marknadsvärdet för det 
aktuella området, och bedömning grundar sig i markanvisningens syfte samt detaljplanens 
avsedda markanvändning (Järfälla kommun, 2017). 

4.2.7 Nacka 
	  

Nacka kommun introducerar sina riktlinjer för markanvisningar genom att ge bakgrund om 
kommunens bostadssituation samt genom att berätta om kommunens översiktsplan (Nacka 
kommun, 2017). Nacka kommun presenterar att kommunen värnar om variation och 
mångfald. Kommunen strävar efter att få varierande upplåtelseform samt att kommunen vill 
ha många olika byggherrar för att främja god konkurrens i kommunen. Därefter definieras 
begreppet markanvisning i kommunens riktlinjer till följd av olika markanvisningsmetoder 
som kommunen brukar: 

 



	   39	  

- Direktanvisning, som i regel inte ska användas för kommunalägd mark i Nacka. Det 
kan komma att användas av kommunen om särskilda skäl föreligger som exempelvis 
om en byggherre ska bebygga på sin egna fastighet och behöver utvidga projektet in 
på en fastighet ägd av kommunen. Nacka kommun förklarar att marken ska värderas 
och säljas till en byggherre till ett marknadsvärde. Detta sker utan konkurrens. 

- Anbudstävling, vilket används som huvudalternativ i kommunen. Bedömning sker 
utifrån urvalskriterier och är främst priset: den som betalar mest för markområdet 
vinner. Det kan dock förekomma att marken har ett fast pris och att bedömning sker 
utifrån exempelvis antalet bostäder eller utifrån en hållbarhetsdimension. Detta sker 
med konkurrens. 

- Markanvisningstävling, som i Nacka kommun inte ska användas i första hand då 
kommunen anser att det kostar byggherrarna en hel del pengar. Nacka kommun skiljer 
markanvisningstävling från anbudstävling på så vis att en markanvisningstävling är 
mycket mer omfattande då byggherrarna behöver fler skisser på det tänkta bygget 
samt att fler utredningar behöver genomföras. Bedömning sker utifrån priset samt 
andra aspekter som mångfald, hållbarhet och nytänkande. En markanvisningstävling 
sker med hjälp av konkurrens.  

- Arkitekttävling, vilket är en väldigt ovanlig markanvisning då det kostar mycket för 
byggherrarna att ta fram skisser. Arkitekttävling sker på samma sätt som en 
markanvisningstävling men används vid projekt med karaktärsbyggnader.  

För att ta del av dessa markanvisningar ska byggherrarna, enligt riktlinjerna för 
markanvisningar, skicka in intresseanmälan till kommunen. Vid markanvisningar kommer 
information skickas ut till dessa samt att det publiceras på kommunens hemsida (Nacka 
kommun, 2017). 

Vidare i riktlinjerna för markanvisningar som tagits fram av Nacka kommun beskrivs det 
vilka avtal som tecknas, hur de ekonomiska aspekterna ska skötas samt hur byggherrarna kan 
komma att behöva främja kommunal service. Avslutningsvis presenteras det vem som 
beslutar om markanvisning i kommunen beroende på om det sker i ett tidigt eller i ett sent 
skede (Nacka kommun, 2017). 

4.2.8 Salem 
	  

Salems kommun inleder sina riktlinjer för markanvisningar med varför kommunen tagit fram 
dessa, vilket var i samband med den nya lagändringen som kom 2015. Därefter definieras 
begreppet markanvisning till följd av syftet med riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna 
presenteras på följande vis: “Riktlinjer syftar till att skapa förutsättningar för 
bebyggelseutveckling i Salems kommun och tydliggöra kommunens förhållningssätt för 
markförsäljningar” (Salems kommun, 2017). Salems kommun förtydligar även att riktlinjerna 
är till för att kommunens invånare och exploatörer ska veta vad som gäller vid försäljning av 
kommunägd mark. Till följd av detta förklarar Salems kommun i riktlinjerna för 
markanvisningar tydligare vad för typ av kommunal mark som riktlinjerna behandlar. 
Därefter förklaras kortfattat hur markanvisningsprocessen kan se ut. Salems kommun 
markanvisar i tidigt skede men nämner även att markanvisning kan ske efter antagande av 
detaljplan (Salems kommun, 2017). 
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Vidare i riktlinjerna presenteras initiering och metod vilket kan ske genom kommunens egna 
initiativ eller genom initiativ från en exploatör. Markanvisning kan ske i Salems kommun på 
tre olika sätt: 

- Anbud 
- Direktanvisning 
- Markanvisningstävling 

 
Därefter presenterar Salems kommun vem på kommunen det är som beslutar om 
markanvisning. Anbud ska enligt riktlinjerna redogöras i ett prospekt som kommunen 
offentliggör via medier och kommunens hemsida, alternativt genom intresselistor, och anbud 
används både i ett tidigt och ett sent skede. Direktanvisning används enligt riktlinjerna när det 
endast finns en eller några aktuella byggherrar för ett projekt och försäljning av marken ska 
ske enligt marknadsmässig värdering. Direktanvisning kan ske både i ett tidigt och i ett sent 
skede. Markanvisningstävling används enligt riktlinjerna för markanvisningar när ändamålet 
eller platsen kräver det, vilket kan vara när vissa aspekter som nytänkande eller arkitektur har 
extra stor betydelse och behöver prövas. Kommunen tar fram ett program som beskriver 
förutsättningarna och kriterierna för tävlingen. En markanvisningstävling i Salems kommun 
offentliggörs på kommunens hemsida samt i medier som anses vara lämpliga. Salems 
kommun förklarar i riktlinjerna att kommunens strävan är att olika exploatörer ska få 
möjlighet att verka i kommunen och att kommunen strävar efter att få en bra spridning mellan 
dessa. Därefter förtydligar Salems kommun vem i kommunen som fattar olika typer av beslut 
vid markanvisningar (Salems kommun, 2017). 

Vid markanvisningar i Salems kommun använder kommunen samma krav på exploatören 
oavsett fördelningsmetod. Dessa är enligt riktlinjerna för markanvisningar att byggherrarna 
ska genom referenser kunna påvisa att byggherren behärskar allmänna kunskaper, byggande 
och planering, byggherren ska kunna påvisa specifika kunskaper som har koppling till det 
specifika projektet. Exploatören ska även ha en långsiktig miljö- och kvalitetsprofil samt att 
exploatören ska ha de ekonomiska förutsättningarna att genomföra projektet som krävs. 
Därefter presenterar kommunen i riktlinjerna att kommunen strävar efter mångfald av 
upplåtelseform och kommunen förklarar vilka miljökrav kommunen förhåller sig till vid 
exploatering. Markanvisningarnas tidsbegränsning presenteras sedan till följd av en förklaring 
av vilka avtal som ska skrivas samt deras innehåll, och även vad som sker om dessa inte följs 
eller om avtalet avbryts genom att detaljplanen inte vinner laga kraft och vem som ska 
bekosta vad. Avslutningsvis presenterar kommunen att markprissättning ska ske utifrån 
marknadsmässiga förutsättningar (Salems kommun, 2017). 

4.2.9 Sollentuna 
	  

Sollentuna kommun introducerar sin markanvisningspolicy genom att presentera fem stycken 
punkter som kommunen ska förhålla sig till vid markanvisningar: 

- Eftersträva konkurrensutsättning, vilket kommunen menar med att kommunen vill 
främja god konkurrens mellan byggherrar och därför använder kommunen sig av 
huvudregeln att begära in anbud från byggherrar som är intresserade. I inbjudan till 
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markanvisningen ska Sollentuna kommun presentera vilket urvalskriterium de 
kommer använda sig av vid bedömning av anbuden, där priset kommer vara ett av 
dem. Kommunen gör bedömningen utifrån helheten och väger därför de olika 
kriterierna mot varandra. Sollentuna kommun nämner dock att i vissa fall kan en 
direktanvisning användas och därför kommer inga anbud att inkallas.  

- Tillgodose kommunala och samhälleliga behov, med vilket kommunen menar att de 
vill ha en bra spridning av bostäder och byggnader och kommer därför göra 
undersökningar i markanvisningsområden för att se om kommunen kan tillgodose 
samhället på något vis, med exempelvis studentbostäder eller äldreboende.  

- Alltid väga in miljö- och klimatpåverkan, vid markanvisningar kommer kommunen 
väga in exploateringens påverkan på miljön. 

- Skapa variation, kommunen strävar efter en variation vid exploatering vilket kan 
innefatta markanvändning, upplåtelseform eller arkitektur, även att kommunen strävar 
efter att flera olika byggherrar ska verka i kommunen.  

- Beakta hur anbudslämnare presterat tidigare, vilket betyder att kommunen kommer se 
över byggherrens prestation i kommunen vid tidigare projekt utan hänsyn till de 
referensprojekt som anges. Kommunen kommer också se över byggherrens intresse 
till långsiktig förvaltning. 

Efter de fem punkterna presenteras Sollentuna kommuns vision med samhället som 
presenterats i kommunens översiktsplan där kommunen bland annat nämner att kommunen 
vid markanvisningar ska hantera allt jämställt och likställt vilket ska ske med hjälp av bland 
annat kommunens markanvisningspolicy. Efter det återupprepas det som tidigare nämnts i 
policyn, det vill säga syftet samt de fem punkterna (Sollentuna kommun, 2017).  

Vidare i Sollentuna kommuns markanvisningspolicy besvaras frågan vad en markanvisning är 
samt att kommunen redovisar processen från val av byggherre till slutligt projekt där 
kommunen bland annat fördjupar sig i vilka avtal som ska slutas och vad avtalen reglerar. 
Sedan förklarar Sollentuna kommun hur de använder sig av marknadsvärdeprincipen vid 
prissättning av mark vid försäljning och kommunen nämner även olika typer av avgifter som 
kan komma att tas ut av byggherren vid en markanvisning. Därefter upprepar kommunen att 
de vill främja konkurrensen på marknaden och att alla ska bli bedömda efter samma grunder. 
Kommunen skriver att en bedömning av vilken markanvisningsmetod som ska användas 
kommer göras från fall till fall då kommunen menar att varje markområde är unikt. De 
metoder som kommunen använder sig av vid markanvisningar är anbud, direktanvisning och 
markanvisningstävling (Sollentuna kommun, 2017). 

Huvudregeln som kommunen presenterar i markanvisningspolicyn är att kommunen ska 
använda sig av anbud då kommunen menar att det främjar god konkurrens mellan 
byggherrarna på bästa vis. Sedan presenterar kommunen därför mer djupgående om 
markanvisning genom anbud. Kommunen offentliggör anvisningen genom en övergripande 
presentation av exploateringen i en inbjudan som publiceras på kommunens hemsida samt i 
andra medier som anses som lämpliga. Vidare presenterar Sollentuna kommun mer 
djupgående vad anvisningen ska innehålla och vad den innebär. Kommunen går sedan vidare 
i markanvisningspolicyn genom att presentera att direktanvisning kan användas i vissa 
särskilda fall och därmed inte hålla sig till kommunens grundprincip med anbud. Därefter tas 
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markanvisningstävling upp som också används i särskilda fall om ändamålet eller platsen 
kräver att en tävling behöver användas. Det som grundar att en tävling behöver användas i 
kommunen är aspekterna som nytänkande eller arkitektur. Efter djupare förklaring av de olika 
anvisningsmetoderna redovisas de generella bestämmelser för markanvisningar som 
behandlar bland annat markanvisningens tidsbegränsning, att en markanvisning inte får 
överföras till en annan part utan kommunens medgivande och andra förutsättningar vid en 
markanvisning. Avslutningsvis har Sollentuna kommun presenterat en ordlista i 
markanvisningspolicyn som förklarar begrepp som använts tidigare i policyn (Sollentuna 
kommun, 2017). 

4.2.10 Södertälje 
	  

I Södertälje kommuns markanvisningspolicy har kommunen förklarat hur en markanvisning 
går till. Kommunen förklarar bakgrunden där de tar upp kommunens översiktsplan och deras 
långsiktiga ambitioner om hur kommunen ska växa och utvecklas. I policyn förklaras det 
varför kommunen tagit fram riktlinjer för markanvisningar och hänvisar till lagen om 
riktlinjer för markanvisningar som kom 1 januari 2015. Syftet förklarar kommunen som “att 
det ska finnas tydliga spelregler för alla marknadens aktörer” (Södertälje kommun, 2017). 

Vidare i policyn presenteras det vem som fattar beslutet om markanvisning. Sedan definieras 
vad en markanvisning är och det förklaras att markanvisning kan ske antingen genom att 
kommunen har planer på att exploatera mark eller att det kommer förslag från en byggherre. I 
policyn fortsätter Södertälje kommun med att beskriva vad för typ av markanvisningar som 
kan förekomma: anbud, direktanvisning samt markanvisningstävling. Vid anbud arbetar 
kommunen på sådant vis att kommunen tar fram ett underlag som innehåller förutsättningar 
och krav, sedan annonserar kommunen dessa i olika medier, bland annat på kommunens 
hemsida, om det aktuella markområdet och vad förutsättningarna är. Direktanvisningar 
använder kommunen enligt deras markanvisningspolicy om det är uppenbart att det endast 
finns en lämplig byggherre för projektet. Det kan även användas när särskilda skäl föreligger 
(Södertälje kommun, 2017). 

Markanvisningstävling används enligt Södertälje kommunss markanvisningspolicy om 
projektet har särskilt viktiga aspekter som till exempel nytänkande, arkitektur eller teknisk 
utveckling. Det kan också användas i kommunen om marken har utmanande förutsättningar. 
Om förutsättningarna för en markanvisningstävling stämmer överens med kommunens 
utgångspunkter tas ett tävlingsprogram fram. I markanvisningspolicyn förklarar kommunen 
att för att en byggherre ska kunna få en markanvisning i kommunen måste dessa lämna en 
intresseanmälan till Södertälje kommuns stadsbyggnadskontor (Södertälje kommun, 2017). 

I Södertälje kommuns markanvisningspolicy har kommunen förklarat att de säljer mark till 
marknadsmässiga priser. För att uppnå marknadsmässiga priser använder kommunen sig av 
oberoende expertvärdering vid direktanvisningar, med undantag om marknadsvärdet är känt 
genom att tidigare likvärdiga försäljningar gjorts i närtid. Vidare i policyn förklaras det vilka 
avtal som tecknas vid en markanvisning i kommunen samt vad dessa ska innehålla (Södertälje 
kommun, 2017).	  
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5. Analys 
	  

5.1 Inledning   

Utgångspunkten för analysen är att jämföra de teoretiska aspekterna som aktuell lagstiftning 
med det resultat som studien medförde. Stort fokus i analysen har lagts på bakgrunden till 
kommunernas svar samt hur kommunerna har utformat sina markanvisningspolicys. Denna 
analys kommer sedan att övergå till en jämförelse mellan kommunernas svar samt policy och 
även med relevant lagstiftning samt praxis. Huvudpunkterna som kommer att analyseras 
presenteras nedan: 

- kommunernas förhållningssätt till EU:s statsstödsregler, 
- hur kommunerna markanvisar samt hur kommunerna förhåller sig till EU:s 

statsstödsregler vid markanvisningar, 
- strukturen på kommunernas markanvisningspolicys 
- om kommunerna uppfyller de krav som ställs i lag (2014:899) om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar, 
- hur kommuner har anpassat sig till EU:s statsstödsregler i kommunernas 

markanvisningspolicy. 
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar reglerar att en kommun måste 
ha en antagen markanvisningspolicy samt riktlinjer för vad policyn ska innehålla. Riktlinjerna 
som ska finnas med i en kommuns markanvisningspolicy är: 

- kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, 

- handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar,  
- principer för markprissättning. 

En kommun som inte använder sig av markanvisningar behöver inte anta en 
markanvisningspolicy. Riktlinjerna är inte bindande vilket innebär att avvikanden kan 
förekomma. 

EU:s statsstödsreglernas huvudsakliga syfte är att säkerställa att konkurrensen på marknaden 
inte snedvrids samt att förutsättningarna ska vara förenliga med den inre marknaden inom 
hela EU. För att kommunerna ska kunna undvika statsstöd finns det fyra stycken punkter att 
utgå från:  

1. Stödet får inte gynna ett specifikt företag eller en specifik produktion. 
2. Stödet får inte finansieras (indirekt/direkt) genom offentliga medel. 
3. Stödet får inte snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen på marknaden. 
4. Stödet får inte på något vis påverka handeln mellan medlemsstaterna i EU.  

Detta innebär således att kommunerna måste anpassa sig till dessa regler när kommunerna 
markanvisar för att undvika att ge ut statsstöd. Kommunerna måste exempelvis ta hänsyn till 
statsstödsreglerna när kommunerna direktanvisar genom att inte exkludera någon aktör, 
annars föreligger en risk att kommunerna kan anses ge ut statsstöd, det om en annan aktör är 
villig att betala mer för en fastighet. 
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5.2 Kommunernas svar 
	  

Kommunerna har övergripande svarat relativt likt varandra då kommunerna har ungefär 
samma tillvägagångssätt vid markanvisningar och de flesta har en baskunskap rörande EU:s 
statsstödsregler. Det som vidare ska diskuteras i denna del av analysen är framförallt när 
svaren skiljer sig åt och vad det kan innebära, vilket presenteras nedan. 

5.2.1 EU:s statsstödsregler 
	  

För flertalet kommuner innebär statsstödsreglerna att kommunerna ska sälja den 
kommunägda marken till marknadsmässiga priser och att kommunerna inte får stödja någon 
enskild part vid försäljning av mark. Danderyd kommun uttryckte det som att för dem innebär 
statsstödsreglerna att kommunen ska följa EU-direktiv. Huddinge kommun förklarade det 
som att de som kommun inte får gynna en viss verksamhet med offentliga medel. Sollentuna 
kommun nämnde utöver att det inte ska gynna någon enskild aktör, och att det ska ske till 
marknadspris, att det även innebär att alla aktörer ska ha samma förutsättningar att förvärva 
kommunens mark. Södertälje kommun kände till statsstödsreglerna men visste inte vad 
statsstödsreglerna i detalj innebar utan att för dem var det ytterligare en lagstiftning att 
förhålla sig till. Ekerö kommun hade okunskap kring statsstödsreglerna och kunde inte berätta 
vad statsstödsreglerna innebar för kommunen. 

Således ansåg de flesta kommuner veta vad EU:s statsstödsregler innebär på ett ungefär och 
nästan alla trycker framförallt på att det ska vara marknadsmässiga priser och att det inte ska 
gynna någon enskild aktör. Det som ingen av kommunerna nämner är att det huvudsakliga 
syftet med reglerna, vilket är att ingen aktör inom Europa får exluderas från marknaden och 
att kommunen som myndighet inte får ge ut statsstöd till en enskild aktör. Att inte ge ut 
statsstöd till en enskild aktör är dock något som exempelvis Huddinge kommun har förstått att 
det handlar om då de uttryckt detta i sitt svar. Utifrån svaren märks det att de flesta av 
kommunerna ser på EU:s statsstödsregler på samma sätt, men att kommunerna resonerar olika 
kring vad statsstödsreglerna innebär för de som kommun. En faktor som leder till att 
kommunerna resonerar på detta sätt är att kommunerna kanske inte har tillräcklig kunskap om 
ämnet utan att kommunerna läst igenom översiktligt vad statsstödsreglerna innebär och då 
inte har kunskap rörande hela innebörden av statsstödsreglerna. Det som kan anses saknas är 
en djupare förklaring till varför kommunerna följer dessa direktiv. 

Det som önskas är att alla kommuner nämner att de inte får exkludera någon aktör och att det 
är därför kommunerna ska sälja till marknadspris. Flertalet av kommunerna svarar att de ska 
främja god konkurrens och sälja till ett marknadspris, men helheten och sambandet mellan 
varför kommunerna måste främja god konkurrens, inte får exkludera någon samt sälja till ett 
marknadspris. Om den okunskap som verkar föreligga beror på tidsbrist eller för lite 
engagemang i frågan är svårt att få en uppfattning om, en kombination av dessa två kan nog 
ses som problemet till varför kommunerna svarat något otydligt. Exempelvis att Ekerö 
kommun hade okunskap kring statsstödsreglerna kan även bero på att det finns en otydlighet i 
lagstiftningen men det kan även bero på att det var fel tjänsteman som besvarade frågorna. 
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För att ta hänsyn till EU:s statsstödsregler tar kommunerna fram oberoende värderingar av 
marken, men i de fall som kommunerna anser sig ha underlag från jämförbara objekt 
använder sig kommunerna av eget material. Huddinge kommun konstaterar att kommunen 
även ser till att följa upphandlingsreglerna i LOU samt reglerna i EUF-fördraget för att följa 
EU:s statsstödsregler. Nacka kommun uttrycker det att kommunen också använder sig av 
markanvisningstävlingar för att ta hänsyn till statsstödsreglerna. Det som framförallt skiljer 
Södertälje kommun åt från de andra kommunerna är att Södertälje kommun framför att alla 
ska behandlas lika enligt kommunallagen. Då Ekerö kommun har okunskap kring 
statsstödsreglerna kunde de inte besvara hur kommunen tog hänsyn till statsstödsreglerna. 

Vid värdering av marken följer kommunerna det som förväntas att kommunerna ska göra. 
Kommunerna har förstått hur prissättningen ska ske men det framgår inte i svaren om 
kommunerna förstår fullt ut varför de ska prissätta marken på bestämt sätt. Nacka kommun 
framför att kommunen använder sig av markanvisningstävlingar för att ta hänsyn till 
prissättning och statsstödsregler. Detta kan vara underförstått av de andra kommunerna; att en 
markanvisningstävling leder till att otillåtet statsstöd inte ges ut därför att marknadspris anses 
föreligga då markanvisningstävlingar inte ska exkludera någon aktör. Att Södertälje kommun 
nämner kommunallagen visar på att kommunen förstått att alla ska behandlas lika och att 
ingen får exkluderas, dock kan det ifrågasättas om kommunen förstår sambandet mellan 
kommunallagen och EU:s statsstödsregler angående att konkurrensen inte får snedvridas. 
Dock innefattar kommunallagen endast kommunens medlemmar, medan EU:s statsstödsregler 
omfattar hela EU och därmed föreligger en skillnad. 

De flesta av kommunerna har alla på något vis nämnt att EU:s statsstödsregler följs, dock 
skiljer det sig rätt mycket åt i hur kommunerna uttrycker det, hur väl kommunerna uttrycker 
det och om kommunerna nämnt att det är i avsikt att följa just EU:s statsstödsregler. Det 
skiljer sig åt från kommun till kommun vilken/vilka lagar de lyfter fram i deras 
markanvisningspolicy. Det som är väldigt anmärkningsvärt är att Danderyd kommun ännu 
inte tagit fram en markanvisningspolicy, när det lagstadgades redan 2015 att varje kommun 
som markanvisar ska ha riktlinjer för markanvisningar. Dock kan det vara så att Danderyd 
kommun inte har markanvisat sedan kravet på att en markanvisningspolicy måste antas 
lagstadgades, men att Danderyd kommun nu tänker börja markanvisa och därav håller 
kommunen på att ta fram riktlinjer. Med utgångspunkt i svaren från intervjun kan det dock 
tolkas som att kommunen använder sig av markanvisningar. 

5.2.2 Markanvisningar 
	  

När det gäller hur kommunerna markanvisar skiljer det sig åt till viss del mellan 
kommunerna, men i det stora hela är kommunernas markanvisningssätt relativt lika. 
Kommunerna använder sig av anbud, direktanvisningar eller markanvisningstävlingar, och 
det som är vanligast bland kommunerna som har deltagit i undersökningen är att kommunerna 
använder sig av markanvisningstävlingar. Salems kommun nämner att de markanvisar genom 
intresseanmälan och det kan tolkas som att kommunen tar in intresseanmälan för att sedan 
använda dessa när det är aktuellt att genomföra en markanvisningstävling eller en 
direktanvisning. Sollentuna kommun skrev i sina svar att kommunen även använder sig av 
markanvisningstävlingar, vilket får det att låta som att det sker i undantagsfall.  
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I de fall där tävlingar går rätt till och tävlingarna marknadsförs väl är det ett utmärkt sätt att 
inte exkludera någon aktör, med det sagt bör direktanvisningar endast ske i undantagsfall. När 
en kommun som ska sälja mark inte har speciella krav på utformning och tekniska aspekter är 
ett anbudsförfarande väldigt bra då även det främjar en god konkurrens på marknaden. Hur 
kommuner föredrar att markanvisa är upp till var och en, dock kan markanvisningstävlingar 
anses vara att föredra för kommunerna då det ger kommunerna större möjlighet till att 
påverka under processen.  

Kommunerna markanvisar både i tidigt och sent skede, det är lite olika mellan kommunerna 
vad som avgör om det anvisas i tidigt eller sent skede och vad som är vanligast av dessa. Både 
Huddinge kommun och Nacka kommun framför att de oftast markanvisar i tidigt skede då 
kommunerna anser att det är viktigt att byggherren deltar tidigt i detaljplanearbetet. Att göra 
som Nacka kommun och Huddinge kommun är bra då det ger byggherren möjlighet att 
komma med nya tankar och idéer som kommunen inte tänkt på, vilket gör att variationen och 
kvaliteten i byggandet ökar. Det kan vara så att de andra kommunerna har en liknande tanke 
kring att byggherrar ska vara delaktiga i detaljplaneprocessen men att kommunerna inte har 
uttryckt detta i sina svar.  

Gällande hur kommunerna värderar marken tar samtliga in oberoende värderare. Vissa av 
kommunerna använder sig även av tidigare material, i de fall som kommunerna anser att de 
har tillräckligt med underlag för att på sådant vis kunna sätta ett marknadsmässigt pris. I de 
fall som kommunerna använder sig av ett tidigare försäljningsvärde, kan det vara så att detta 
värde inte speglar det verkliga marknadsvärdet. Detta medför att värdet som ska tas fram för 
den aktuella försäljningen grundas på ett felaktigt marknadsvärde, vilket leder till att även det 
aktuella försäljningsvärdet inte speglar det verkliga marknadsvärdet. I och med detta finns 
risk att otillåtet statsstöd kan ges omedvetet då kommunen inte värderat marken med rätt 
förutsättningar. 

I Järfälla kommun varierar det hur kommunen går tillväga när de värderar marken, vissa 
gånger låter kommunen motparten ta in en värderare medan kommunen själva tar in en 
värderare och sen ligger dessa två värderingar till grund för förhandling alternativt tar 
motparten och kommunen fram en gemensam oberoende värdering. Genom att Järfälla 
kommun även låter motparten ta in en värderare bör båda parterna känna sig nöjda med 
värderingen och därmed mer nöjda under hela projektets gång. Att båda parter får chans att ha 
varsin värderare kan vara bra för andra kommuner att ta del av ifall det är något som de andra 
kommunerna kan använda sig av för att alla parter ska känna sig nöjda. En sådan 
värderingsmetod kan även bidra till ett ännu mer verkligt marknadsvärde och därmed undviks 
otillåtet statsstöd. De olika kommunernas sätt att värdera mark skiljer sig inte mycket åt och 
alla kommuner framför att de värderar på ett korrekt sätt vilket gör att det inte verkar finnas 
brister i värderingarna bortsett från att det kan leda till brister i de fall som kommunerna 
använder sig av tidigare försäljningar som värderingsunderlag. 

Vad kommunerna föredrar av de olika markanvisningsmetoderna anbud, 
markanvisningstävling eller direktanvisning anser många av kommunerna att det beror på 
situation men att det framförallt är markanvisningstävling som används om det inte är 
särskilda fall då direktanvisning används. Det som skiljer Södertälje kommun från de andra 
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kommunerna är att Södertälje kommun uttrycker att de använder sig av direktanvisningar vid 
större projekt och markanvisningstävlingar vid mindre projekt. Järfälla kommun menar på att 
de upplevt att tävlingar ger en högre kvalitet på projekten. Nacka kommun och några till 
kommuner berättar att de använder sig av skallkrav vid markanvisningstävlingar för att 
projekten ska bli som kommunerna tänkt sig. Några kommuner har sagt att i de fall som det 
finns en färdig detaljplan använder kommunerna sig av anbudsförfarande. 

I svaren förtydligas det att de flesta kommuner föredrar markanvisningstävlingar och att det 
bara är under särskilda förhållanden som kommunerna använder direktanvisningar. Att 
Södertälje kommun använder sig av direktanvisningar vid större projekt är väldigt 
anmärkningsvärt. Direktanvisningar ska enbart användas då det finns särskilda skäl för det, 
som exempelvis att det endast finns en lämplig aktör för projektet. Att direktanvisningar 
används vid stora projekt i Södertälje kommun kan anses som olämpligt om det inte finns 
särskilda skäl till att använda direktanvisning. Ett skäl som inte är att anse som särskilt är om 
kommunen enbart direktanvisar med anledningen att projektet är att anse som ett större 
projekt. När kommunerna väljer att använda sig av direktanvisningar, om det inte finns vad 
som anses som särskilda skäl, exkluderas flertalet aktörer eftersom att alla då inte har 
möjlighet att köpa marken.  

Av de olika urvalskriterierna som används är det vanligt förekommande bland kommunerna i 
undersökningen att kommunerna använder sig av en bedömning av pris och kvalitet. Dock 
använder en del av kommunerna sig också av tävlingar där enbart pris är urvalskriterium och 
då är det högst pris som vinner, alternativt använder sig kommunerna av ett fast pris där 
enbart kvaliteten bedöms. Vilken metod kommunerna använder sig av beror även på 
situationen till exempel använder sig Sollentuna kommun av pris och kvalitet om marken ska 
säljas för bostadsändamål, och enbart pris i de fall där marken ska säljas för industriändamål.  

Att ha en tävling där enbart pris är urvalskriterium kan anses som att det inte ger det allra 
bästa resultatet trots att många skallkrav kan sättas därför att enbart pris kan utesluta vissa 
byggherrar samt att variationen och kvaliteten kan bli lidande. Det som kan ge det bästa 
resultatet bör vara att se framförallt till en kombination av pris och kvalitet, därför det då kan 
bli ett bättre resultat sett till både kvalitet och variation i projektet. Varför det i kommunerna 
är vanligast förekommande med en bedömning av både pris och kvalitet bör bero på att det är 
lättast att säkerställa ett gott resultat för kommunen, både vad det gäller gestaltning, kvalitet 
och pris.  

Flertalet av kommunerna har en bild av vad kommunerna tror att byggherrar föredrar att tävla 
om medan andra, framförallt Nacka kommun, menar på att det är en komplex fråga även om 
kommunerna tror att de vet. Svaret varierar sig från kommun till kommun men det är ändå 
mer vanligt att kommunerna tror att byggherrarna föredrar att få tävla om kvalitet eller en 
kombination av både pris och kvalitet. En del kommuner tar hänsyn till vad byggherrarna vill 
tävla om medan Danderyd kommun utreder om kommunen ska anpassa sig till vad 
byggherrarna vill. Sollentuna kommun framför att kommunen framförallt ser till 
kommunmedlemmarna och då sätter urvalskriterium som gör det möjligt för kommunen att ge 
sina kommunmedlemmar det bästa, sett till både avkastning/pris samt kvalitet och 
stadsbilden. 



	   48	  

Det resonemang som Sollentuna kommun för angående att kommunen vill se till 
kommunmedlemmarnas bästa är väldigt bra och det visar verkligen hänsyn till sina 
medlemmar; det är ju medlemmarna som ska gynnas i första hand och inte byggherrarna. Om 
hänsyn alltid ska tas till medlemmarna bör ett urvalskriterium som bara speglar priset väljas 
bort då det inte säkerställer gestaltningen i så stor mån som kanske är nödvändigt för att 
kommunen ska bli nöjd. Oavsett urvalskriterium måste markanvisningen vara öppet för alla 
enskilda aktörer och ingen aktör får på något vis gynnas. Om pris är ett urvalskriterium och 
skillnaden mellan två bud är mer än 100 000 €, och om kommunen väljer det lägre budet kan 
det ses som att en aktör gynnas och det kan då anses föreligga ett statsstöd då gynnandet 
överstiger tröskelvärdet enligt EU:s statsstödsregler. Om priset är fast vid en 
markanvisningstävling bör priset spegla marknadsvärdet. 

5.3 Kommunernas markanvisningspolicys  
	  

5.3.1 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
	  

I de markanvisningspolicys som finns i de kommuner som undersökningen har utförts på 
finns det flera faktorer som är gemensamt för samtliga kommuner. Det framgår relativt tydligt 
i samtliga markanvisningspolicys att kommunerna tydligt har följt lagen om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar då kommunerna har presenterat utgångspunkterna och 
kommunens mål med markanvisningen. Kommunerna presenterar även handläggningsrutiner 
i policyn genom att beskriva markanvisningsprocessen där den beslutstagandeparten anges 
samt vilka avtal som ska slutas, kommunerna redovisar de grundläggande villkoren vid 
markanvisningar samt att kommunerna nämner principer som används vid markprissättning.  

Genom att studera de nio kommunernas policys kan ett konstaterande göras, vilket är att 
kommunerna följt vad som är grundläggande att ha med i en markanvisningspolicy enligt lag 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Dock kan en del av kommunernas 
policys anses vara väldigt enkla i den meningen att kommunerna inte uttryckt sig mer än 
nödvändigt. Ett exempel på detta kan vara en jämförelse mellan Botkyrka kommun och Ekerö 
kommun där Botkyrka kommun ansträngt sig och fördjupat sin policy genom att exempelvis 
förklara hur de förhåller sig till EU:s statsstödsregler i olika markanvisningar, medan 
exempelvis Ekerö kommun håller sig kortfattat och deras policy innehåller det som anses vara 
nödvändigt enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Ingen av 
dessa kommuner bryter mot denna lagstiftning. Dock kan Botkyrka kommuns policy upplevas 
som något mer tydlig och därmed lättare att förstå då kommunen har uttryckt sig mer utförligt 
och nämnt faktorer kring markanvisningar som inte är en av de faktorer som måste tas upp 
enligt riktlinjerna. Något som skiljer de olika kommunernas markanvisningspolicys åt är 
alltså hur väl kommunerna uttryckt sig utöver kraven som finns i 2 § lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar.  

5.3.2 EU:s statsstödsregler 
	  

Undersökningens mål var bland annat att se hur kommunerna tagit hänsyn till EU:s 
statsstödsregler i sin markanvisningspolicy. Det som kunde utläsas ur samtliga policys var att 
markprissättningen ska ske till marknadsmässiga priser. Några av kommunerna har uttryckt 
hur värderingen ska gå till: genom oberoende värderare, genom ett öppet anbudsförfarande 
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eller genom känt marknadsvärde genom tidigare försäljningar, medan vissa kommuner endast 
uttryckt att det ska ske till ett marknadspris. En slutsats som kan dras genom att se över 
samtliga markanvisningspolicys i undersökningen är att kommunerna förstått att de som 
kommun ska sälja mark vid markanvisning till marknadsmässiga priser. Det som dock kan 
diskuteras är om alla kommuner verkligen förstått syftet med varför försäljning ska ske till ett 
marknadspris. Botkyrka kommun är en av de nio kommunerna som kan uppfattas som mer 
kunnig till varför försäljningen ska ske till ett marknadspris. Botkyrka kommun har 
presenterat EU:s statsstödsregler och hur kommunen anpassar sig till dessa, vilket ingen av de 
andra kommunerna har presenterat lika tydligt. Detta innebär dock inte att de andra 
kommunerna inte följer reglerna, utan enbart att de andra kommunerna inte uttryckt sig lika 
tydligt. Exempel på hur de andra kommunerna har uttryckt sig är att kommunerna tagit upp 
att de främjar god konkurrens samt att försäljning ska ske till marknadsmässiga priser, men 
inte presenterat syftet på ett lika tydligt sätt som Botkyrka kommun. 

En av de markanvisningspolicys som inte uttryckt sig lika tydligt som Botkyrka kommun är 
Sollentuna kommun. Sollentuna kommun presenterar i deras markanvisningspolicy att 
kommunen som grundprincip använder sig av anbud vid markanvisningar då det främjar god 
konkurrens på bästa sätt. Sollentuna kommun nämner på så vis att de främjar god konkurrens, 
men inte syftet med varför kommunen ska främja god konkurrens. Det som också kan 
ifrågasättas är på vilket sätt det främjar mer konkurrens att anvisa genom anbud än om 
objektet markanvisas genom tävling. Vid markanvisning genom anbud i Sollentuna kommun 
ställs kriterier upp på exploateringen som exempelvis byggnadsvolymer, byggnadshöjd, typ 
av bebyggelse, gestaltningsidéer, geotekniska förutsättningar med mera, i kommunens 
förfrågningsunderlag som skickas ut tillsammans med inbjudan till markanvisningen. Vid 
markanvisningstävling lämnas bebyggelsen mer fritt och byggherrarna får lämna in förslag 
med skisser och liknande. Att Sollentuna kommun menar att det främjar mer konkurrens att 
anvisa mark genom anbud än genom tävling, och att det är därför som kommunen har som 
grundprincip att använda anbud vid markanvisningar, är något som kan ifrågasättas då dessa 
är relativt likvärdiga. Ett anbud i Sollentuna kommun är relativt likt en markanvisningstävling 
med skillnaden att fler kriterier ska vara uppfyllda i ett anbud än i en tävling. Dock är 
konkurrensförutsättningarna densamma för byggherrarna i båda anvisningsmetoderna. 
Kommunen skulle kunna ha uttryckt sig annorlunda, till exempel att kommunen föredrar 
anbud framför markanvisningstävling och därmed har kommunen valt att använda anbud vid 
markanvisningar som grundprincip.  

Salems kommun har uttryckt i deras riktlinjer för markanvisningar att kommunen 
direktanvisar om det finns en eller några byggherrar för ett projekt. Det som kan diskuteras är 
om direktanvisning, när det är fler än en byggherre som är aktuell, är lämpligt och hur 
kommunen menar med sitt uttryck. Det kan tolkas som att kommunen antingen menar att om 
de har flera aktuella byggherrar får samtliga varsin direktanvisning eller att enbart en av de 
aktuella byggherrarna får direktanvisning. Om det är så att endast en av de aktuella 
byggherrarna får direktanvisning främjas inte god konkurrens och det kan då även innebära 
att kommunen strider mot EU:s statsstödsregler. Salems kommun behöver se över 
formuleringen och om kommunen menar att direktanvisningen ska ges enbart till en av de 
aktuella byggherrarna bör kommunen ta hänsyn till aktuell lagstiftning då detta kan leda till 
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att otillåtet statsstöd ges ut. 

De markanvisningspolicys som undersökts bidrar till lite kunskap kring EU:s statsstödsregler 
vilket kan leda till ett ifrågasättande om kommunerna har okunskap kring syftet med 
statsstödsreglerna. Det som skulle kunna bidra till ökad förståelse i många av de olika 
markanvisningspolicys som undersökts är tydligheten kring EU:s statsstödsregler, vilket är att 
konkurrensförhållandena inte får snedvridas samt att det ska vara förenligt med den inre 
marknaden. Kommunerna skulle exempelvis kunna nämna EU:s statsstödsregler i samband 
med att kommunerna indirekt anpassar sig till statsstödsreglerna i markanvisningspolicyn och 
då även ange syftet med statsstödsreglerna. Att endast förklara på vilket vis kommunerna 
följer statsstödsreglerna, utan att nämna dessa, ger en väldigt oklar helhetsbild för de mindre 
kunniga kring området. En tydligare samt mer fördjupad beskrivning av EU:s statsstödsregler 
skulle kunna bidra till en tydlig helhetsbild kring kommunens tillvägagångssätt vid 
markanvisningar och val av byggherre, samt bidra med kunskap kring EU:s statsstödsregler 
till allmänheten och byggherrar.  

5.4 Jämförelse mellan de olika delarna i teori och resultat 
	  

Genom att läsa igenom de olika kommunernas markanvisningspolicys ges en grund över hur 
kommunen agerar vid markanvisningar. Att därefter analysera intervjuerna, lagrum och praxis 
tydliggör de olika kommunernas policys och ger en djupare förståelse av dessa. Både i 
intervjun och i kommunernas policys framgår det tydligt hur kommunerna går tillväga vid 
markanvisningar, dock är det mer otydligt hur kommunerna anpassar sig till EU:s 
statsstödsregler. Hade enbart markanvisningspolicyn studerats hade uppfattningen om 
kommunernas kunskap kring EU:s statsstödsregler varit mer vag. Utifrån intervjuerna gavs ett 
nytt perspektiv på hur kommunerna ser på statsstödsreglerna och hur de anpassar sig till 
dessa, detta ledde till att det blev tydligare att se hur kommunerna applicerat 
statsstödsreglerna i policyn. Anledningen till att det kan vara otydligt hur kommunerna 
anpassat sig efter statsstödsreglerna i respektive kommuns policy kan bero på att det inte är 
lagstadgat att EU:s statsstödsregler ska nämnas i markanvisningspolicyn. Om en kommun 
tydliggör syftet med EU:s statsstödsregler samt hur de anpassar sig till statsstödsreglerna 
bidrar kommunen till kunskap om varför en kommun måste nämna markprissättningen i deras 
policy samt varför en kommun ska främja god konkurrens. Det skulle kunna bidra med mer 
kunskap kring EU:s statsstödsregler i sin helhet vilket underlättar för alla parter.  

En kombination av resultaten av intervjun och kartläggningen av kommunernas 
markanvisningspolicys ger en klarare bild av kommunernas förståelse av EU:s 
statsstödsregler. Botkyrka kommun är den kommun som nämner EU:s statsstödsregler 
ordagrant i sin policy medan svaren av intervjun gav svar på att nästan alla andra kommuner 
också hade kunskap kring vad statsstödsreglerna innebär och kommunerna har anpassat sin 
policy till detta utan att ha uttryckt det specifikt i markanvisningspolicyn.  

Anledningen till att svaren i intervjun blev utförliga och gav en djupare förståelse av de olika 
kommunernas markanvisningspolicys kan ha berott på att ledande frågor ställdes till 
kommunerna, vilket medförde att kommunerna svarade specifikt på hur de anpassar 
markanvisningspolicyn till EU:s statsstödsregler. Kommunerna har svarat snarlikt i 
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intervjuerna som kommunerna har uttryckt i respektive kommuns policy, dock kan det skilja 
sig något men slutsatsen är densamma. Det som kan förklara de få skillnader som finns är att 
svaren i intervjun kan vara för specifika eller att markanvisningspolicyn är för otydlig i just 
den frågan som ställts. Danderyd kommun verkar enligt deras svar i intervjun ha förstått EU:s 
statsstödsregler, det är dock svårt att avgöra då kommunen inte tagit fram en 
markanvisningspolicy än.  

Flera av kommunerna nämner i deras policy att kommunen ska främja god konkurrens, frågan 
är dock om kommunerna förstår hur de ska främja god konkurrens vid direktanvisning. 
Exempelvis kan detta ses i Karlskronafallet eller i Årefallet hur kommunerna i princip 
direktanvisat till ett företag, utan att uppfylla vissa villkor som kan finnas kring 
direktanvisningar. I dessa fall har kommunerna direktanvisat som om det enbart finns en enda 
tänkbar aktör för projektet och detta har gett upphov till diskussion kring hur de utgett otillåtet 
statsstöd eller inte. I båda rättsfallen har dessutom bud kommit in och kommunerna har valt 
att neka dessa, trots att de bör ha tagit buden i beaktande, och därmed inte främjat god 
konkurrens. Detta kan visa på att det kan vara lätt för kommunerna att misstolka EU:s 
statsstödsregler och framförallt inte ta statsstödsreglerna på allvar utan att kommunerna tror 
att de kan komma runt statsstödsreglerna genom att exempelvis säga att anbudet är felaktigt. 
Flera av kommunerna i undersökningen redovisar att de använder sig av direktanvisningar 
och har i kommunens markanvisningspolicy ställt upp kriterier för när kommunen kan 
direktanvisa och ändå främja god konkurrens.  

För att ta lärdom från Karlskronafallet och Årefallet är det viktigt att kommunen är säkra på 
att direktanvisning är det enda alternativet för att inte hamna i samma situation som 
Karlskrona kommun gjorde i Karlskronafallet. Om en kommun bryter mot EU:s 
statsstödsregler innebär det även att kommunen bryter mot likabehandlingsprincipen, om det 
inte finns särskilda skäl enligt 2 kap. 2 § KomL, samt att kommunen inte följer god 
konkurrens. I båda rättsfallen behandlas även det faktum att ingen av kommunerna har 
underrättat regeringen, eller annan bestämd myndighet, om att otillåtet statsstöd kan föreligga 
vilket då gör att det anses att otillåtet statsstöd har utgivits. Då detta har varit ett problem i 
båda fallen är det viktigt för kommuner som genomför en markanvisning, och ifall det då 
finns minsta lilla antydan på att det kan anses att otillåtet statsstöd föreligger, bör de 
underrätta regeringen om detta, som i sin tur framför det till kommissionen.  

Vid markanvisningar är det även viktigt att kommunerna tar hänsyn till tröskelvärdet på 100 
000 € som inte får överstigas vid gynnande av en aktör då det kan anses som otillåtet 
statsstöd. Om exempelvis en kommun skulle välja ett bud, vid en markanvisningstävling eller 
ett anbudsförfarande, som strider mot tröskelvärdet, då detta anbud till exempel kan ha bättre 
kvalitetsaspekter, måste detta anmälas och godkännas av EU-kommissionen. Kommunerna 
som nämner att de använder tidigare värderingsmaterial för att finna ett marknadsvärde vid 
värdering av mark, bör reflektera över hur trovärdig det tidigare värderingsmaterialet är och 
om värdet speglar det verkliga marknadsvärdet. Om detta inte utförs kan otillåtet statsstöd 
anses föreligga om försäljning sker till ett för lågt pris, och överstiger tröskelvärdet, i 
förhållande till marknadsvärdet. Dessa två faktorer är några som, utifrån resultatet, kan 
upplevas som att kommunerna har okunskap kring.  
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I det stora hela följer samtliga kommuner de lagrum som tagits upp i teorin, dock är det inte 
alltid särskilt tydligt vilka lagar det är som kommunerna följer utan det kan upplevas som att 
kommunerna antar att det är underförstått i deras policy.  
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6. Slutsats  
	  

Detta arbetet har grundats på en undersökning i hur kommuner i Stockholms län har anpassat 
sig till EU:s statsstödsregler i vardera kommuns markanvisningspolicy samt hur stor kunskap 
som kan föreligga kring statsstödsreglerna i kommunerna. Det som kan konstateras från 
arbetet är att lagstiftningen inte säger att EU:s statsstödsregler behöver nämnas i en kommuns 
markanvisningspolicy. Därav kan det konstateras att samtliga markanvisningspolicys är 
förenliga med lagstiftningen. Dock skulle tvetydigheter kring stödåtgärder, som exempelvis i 
rättsfallen som nämnts, kunna undvikas ifall kommunerna skulle tydliggöra i deras 
markanvisningspolicy hur de förhåller sig till EU:s statsstödsregler. Att nämna 
statsstödsreglerna och reglernas syfte i en kommuns markanvisningspolicy bidrar inte till 
något negativt, utan att nämna statsstödsreglerna underlättar för samtliga parter. Kommunerna 
nämner EU:s statsstödsregler indirekt i respektive kommuns markanvisningspolicy och skulle 
därmed kunna uttrycka att det är statsstödsreglerna som kommunen följer. Således är detta 
inget som kommunerna behöver nämna i sina markanvisningspolicys, utan det är en åtgärd 
som enbart skulle kunna tillämpas för att underlätta för läsaren. 

Efter att ha genomfört arbetet kan det uppfattas som att de flesta kommunerna har okunskap 
kring syftet med EU:s statsstödsregler. Det kan upplevas som att kommunerna omedvetet 
anpassat sig efter statsstödsreglerna genom att följa det som står i lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar. Därför skulle en rekommendation kunna vara att 
kommunerna förklarar mer djupgående i deras markanvisningspolicy vad EU:s 
statsstödsregler innebär samt hur de anpassat sig till statsstödsreglerna. Genom att detta görs 
skulle kunskap och en djupare förståelse ges till samtliga parter i samband med bland annat 
markanvisningar. Detta är dock inget krav utan är en rekommendation till kommuner som vill 
förtydliga EU:s statsstödsregler i deras markanvisningspolicy och därmed eventuellt minska 
risken för att kommunen ska ge ut otillåtet statsstöd.  

En annan del i arbetet har varit att studera hur de olika kommunerna markanvisar. Den 
slutsats som kan dras är att majoriteten av kommunerna markanvisar på ett korrekt sätt i 
enlighet med den lagstiftning som finns. Det som kan vara avvikande är kommunernas sätt att 
uttrycka sig, då det lämnats ett tolkningsutrymme som lätt kan uppfattas på olika sätt och om 
det inte är på grund av tolkningsutrymmet, kan det vara så att kommunen markanvisar på ett 
sätt som bryter mot lagstiftningen. Exempelvis uttryckte en kommun att kommunen 
direktanvisar när de har en eller flera tilltänkta byggherrar. Rekommendation ges att 
kommuner ska se över uttryck i sina markanvisningspolicys för att reda ut oklarheter för att 
det inte ska kunna ske misstolkningar, vilket annars skulle kunna leda till konsekvenser och 
som då kan leda till att kommunen bryter mot aktuell lagstiftning. 
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