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Abstract 

 

Housing production in the Stockholm region 

 

This thesis aims to investigate which building companies carry out major housing projects and 

how land ownership looked like when development projects were initiated in various munici-

palities across the county of Stockholm. Furthermore, the number of additional dwellings is 

also examined. The study has been carried out by analyzing detail development plans, which 

gained validity between 2005 and 2009 in eight municipalities in the Stockholm region.  

 

The majority of larger scale projects are carried out by larger building companies. However 

there are few exceptions of building projects carried out by smaller companies. The number 

and the variety of building companies is high among most municipalities but, in some muni-

cipalities, the analysis reveals a clear dominance of few building companies. Usually, this 

phenomenon is explained by these building companies own land ownership. Another reason 

for this maybe is that the municipality allocates land to some building companies. 

 

The analysis seems to reveal a pattern in the land ownership situation at the start phase among 

the municipalities. Typically, there are a higher number of residential projects initiated on 

municipally owned land in cities with large land holdings while, it is built a much higher 

number of dwellings on privately owned land in municipalities with little land ownership. In 

several observed municipalities, most projects were initiated on land owned by both the mu-

nicipality and private owners.  

 

There is some correlation between land ownership and number of additional apartments. The 

majority of homes are planned on municipal land, since municipality is a large land owner. In 

municipalities with less land ownership, most dwellings are built on private land while in 

some others the majority is built on land owned by both the municipality and private lan-

downers.  
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Sammanfattning 

 

Bostadsbyggande i Stockholmsregionen – Vilka bygger? Vem äger marken? Hur mycket 

byggs? 

 

Examensarbete syftar till att undersöka dels vilka byggherrar som genomför bostadsprojekt 

och dels hur markägorförhållanden såg ut när exploateringsprojekten initierades i olika kom-

muner i Stockholms län. Dessutom undersöks antalet tillkommande bostäder. Undersökningen 

har gjorts genom granskning av detaljplanhandlingar, som vunnit laga kraft mellan åren 2005 

och 2009, i åtta kommuner i Stockholmsregionen.   

 

I alla kommuner genomförs de flesta projekt, som är av större omfattning, av olika professio-

nella byggherrar, men det förekommer att även mindre byggbolag genomför planen. Alltså 

finns det en stor variation av olika byggherrar i de flesta kommuner. I några kommuner är 

dock variationen av byggherrar något mindre, då det framkommer tydligt att vissa professio-

nella byggherrar dominerar. Oftast torde detta bero på byggherrarnas egna markinnehav. En 

annan orsak till detta kan vara att kommunen endast anvisar mark till vissa byggherrar.  

 

Det tycks framkomma ett visst mönster i kommunerna, när det gäller markägarförhållanden 

vid initieringsskedet. Vanligtvis initieras flest bostadsprojekt på kommunalägd mark i kom-

muner med stort markinnehav medan det planeras mest på privatägd mark i kommuner med 

litet markinnehav. Det förekommer dock några undantag från denna tendens. I flera kommu-

ner har de flesta projekten initierats på mark som ägs både av kommunen och privata fastig-

hetsägare gemensamt.         

 

Det tycks även finnas ett visst samband mellan markägandet och antal tillkommande lägenhe-

ter. Det största antalet bostäder planeras på kommunal mark, då kommunen har ett stort mark-

innehav. I kommuner med lägre markinnehav byggs de flesta bostäder på privat mark. I några 

kommuner byggs mest på mark som ägs både av kommunen och privata markägare gemen-

samt. 
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) under hösten och 

vintern 2010 - 2011. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utgör det avslutande momentet 

av studierna på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och 

fastighetsjuridik.  
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och goda råd. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Det är många faktorer som påverkar markexploateringsprocessen, dvs. processen från idé om 

ändrad markanvändning till färdigställande av ny bebyggelse. En av huvudfaktorerna tycks 

vara markägandet. Kommunalt markägande är en mycket viktig faktor för bostadsutveckling-

en i många kommuner. I t.ex. storstadskommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö 

byggs en stor andel av bostäderna på kommunal mark1
. Bland övriga kommuner har somliga 

en aktiv markpolitik medan andra är mer passiva2. Förutom de ekonomiska fördelar som 

kommunalt markägande ofta medför, har kommunen större möjlighet att påverka bebyggel-

sens omfattning samt utformning i högre grad än då marken ägs av privata aktörer redan vid 

initieringsskedet.  

 

Även hos privata byggbolag tycks vikten av markägande prioriteras allt mer som en av hu-

vudfaktorerna för att kunna bygga bostäder3. Därmed är det av intresse att se hur många pro-

jekt avseende bostadsbebyggelse som planeras på kommunal respektive privat mark. Hur ser 

denna fördelning ut i kommunerna?  

 

Vidare skapar kommunala markanvisningar förutsättningar för konkurrens mellan byggherrar, 

då både stora och små byggbolag kan vara med och konkurrera om dessa. Således är det även 

angeläget att utreda vilka byggherrar som bygger på såväl kommunal som privat mark. 

 

Detta arbete är huvudsakligen deskriptivt och beskriver den nuvarande situationen, således 

finns det inte någon hypotes som ska försöka bevisas. Syftet med examensarbetet är främst att 

utföra en generell undersökning av bostadsbyggandet i Stockholms län där åtta kommuner har 

undersöks. För det första har det undersökts vilka som planerar bygga bostäder, för det andra 

vem som äger marken initialt och slutligen hur många bostäder som byggs/planeras.  

1.2 Avgränsning 

I arbetet undersöks Huddinge, Täby, Järfälla, Sundbyberg, Haninge, Nacka, Vallentuna och 

Sigtuna kommuner. Dessa kommuner har valts ut delvis för att få till en bra geografisk sprid-

ning över Stockholms län. Därutöver har endast kommuner som byggt/planerat för minst 1500 

bostäder under de senaste tio åren har tagits med i undersökningen4. Slutligen har även till-

gängligheten av planhandlingar och tjänstemän spelat in vid val av kommuner. 

 

Datainsamlingen har baserats på detaljplaner som avser bostadsprojekt om minst fem till-

kommande bostäder. Utifrån den generella bilden av hur många bostadsprojekt som har ge-

nomförts i kommunen, har fokus därefter flyttats över på detaljplaner som omfattar minst 50 

stycken planerade bostäder.  

 

Då undersökningen fokuserar på större projekt/byggherrar bortses från projekt som genomförs 

av enskilda personer och avser privat bostadsbyggande.  

 

                                                 
1
 Boverket, 2005, Markpolitik och kommunala markpriser   

2
 Se t.ex. Nacka, Värmdö Posten, s. 12. Där Värmdös passiva och Solnas aktiva markpolitik behandlas. 

3
Se t.ex. Byggvärlden, 2010. ”Ny vd ska lyfta Skanskas bostäder” samt Grant Thornton, Fastighetsrapporten, s. 6 

– 7, 2010 
4
 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 
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Tidsmässigt omfattas detaljplaner som vunnit laga kraft mellan åren 2005 och 2009. Detta för 

att få en aktuell bild av det planerade bostadsbyggandet i de undersökta kommunerna.  

 

Alla undersökta detaljplaner redovisas i bilaga 2, där det framgår detaljplanenamnen, årtal då 

detaljplanen vunnit laga kraft, markägarförhållanden, byggherrar, antal tillkommande bostä-

der och genomförandetid. 

1.3 Metod  

Dataunderlaget, dvs. byggherrar, markägoförhållanden och antal projekt/bostäder, har primärt 

hämtats från planhandlingar i form av detaljplaner, planbeskrivningar samt genomförandebe-

skrivningar. Till att börja med granskades de detaljplanhandlingar som fanns utlagda på 

kommunernas webbplatser. Exempelvis finns samtliga detaljplaner, som vunnit laga kraft 

under tidsperioden 2005 – 2009, tillgängliga på Järfälla, Nacka och Vallentuna kommuners 

hemsidor. Vidare granskades ifrågavarande planhandlingar genom besök av respektive kom-

mun i de fallen att planhandlingarna ej fanns tillgängliga över internet.  

 

Därefter inhämtades kompletterande dataunderlag genom intervjuer med tjänstemän på kom-

munerna antingen muntligt eller via e – post, då detaljplanhandlingar hade ofullständiga eller 

oklara uppgifter om det som efterfrågades. Vid intervjuerna försäkrades även att samtliga, för 

tidsperioden, relevanta detaljplaner medtagits i undersökningen. Lista över samtliga intervju-

ade tjänstemän återfinns i källförteckningen.  

1.4 Brister 

Resultaten som framkommit genom undersökningen visar en bild av vad som planerats i de 

undersökta kommunerna. Därmed kan det inte dras några generella slutsatser avseende bo-

stadsbyggandet i hela Stockholms län. Det ska även poängteras att då undersökningen bygger 

på uppgifter från detaljplaner så gäller samtliga uppgifter planerat byggande. Vad som verkli-

gen genomförts har ej kontrollerats.    

 

Även den tidsmässiga avgränsningen medför vissa brister. Vilka byggherrar som bygger inom 

en viss kommun baseras på lagakraftvunna detaljplaner mellan åren 2005 och 2009. Den bild 

som fås fram i kommuner kunde sett annorlunda ut om tidsperioden utökats. 

 

Vidare bör det nämnas att markägarförhållanden i vissa detaljplaner var svåra att tolka, speci-

ellt när projekten avsåg 3 D fastigheter eller större sammanhängande utbyggnadsprojekt ex-

empelvis kontor, handel och bostäder inom samma planområde. Alltså är det inte alltid själv-

klart på vilken fastighet det byggs bostäder.  

 

I vissa fall förekommer även att projekten genomförs av en annan byggherre än de som angi-

vits i planhandlingar. Utgångspunkten för detta arbete var att inhämta dataunderlaget från 

detaljplanhandlingar, vilket medför att det kan förekomma vissa förändringar mellan plane-

ringsskedet och utförandeskedet. Detta ska finnas i åtanke när resultatet läses.     

 

Slutligen bör det påpekas att antalet tillkommande lägenheter i de flesta detaljplaner uppskat-

tas till en ungefärlig siffra, speciellt vid större bostadsprojekt redovisas en uppskattning av 

planerade bostäder i planhandlingarna.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 omfattar bakgrund och syfte, där bland annat uppsatsens frågeställningar formule-

ras. I detta kapitel behandlas även avgränsningar, metod och brister. 

 

Kapitel 2 behandlar delar av exploateringsprocessens moment, där ges bland annat en be-

skrivning av markexploatering allmänt; aktiviteter i markexploatering såsom projektinitiering, 

planläggning och utförande; centrala aktörer i markexploateringsprocessen – kommunen och 

byggherre.   

 

Undersökta parametrar: byggherrar, markägarförhållanden och antal lägenheter/projekt be-

skrivs ingående i kapitel 3.  

 

Därefter beskrivs i kapitel 4 de undersökta kommunerna närmare med allmän fakta om kom-

muner, framtidsplaner enligt översiktsplaner och uppgifter om kommuners markinnehav. I 

detta kapitel redovisas även resultat av insamlad data för kommunerna var för sig.  

 

I kapitel 5 sammanställs resultaten för samtliga kommuner med hjälp av diagram och förkla-

rande text.  

 

Slutligen kommer kapitel 6 där de frågeställningar som har formulerats i avsnittet 1.1 Bak-

grund och syfte, besvaras utifrån observationerna i kapitel 5 och det ges även vissa personliga 

funderingar kring resultatet.  
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2. Exploateringsprocessen  

2.1 Allmänt om markexploatering  

Markexploatering kan kort beskrivas som en process från idé om ändrad markanvändning till 

färdigställande av ny bebyggelse. I praktiken är detta en mycket invecklad process, som om-

fattar en rad olika åtgärder som är nödvändiga för att uppföra bostäder, kontor, industrier 

m.m. samt de kompletterande anläggningarna som behövs i form av gator, parker, lekplatser, 

va – och elledningar mm5.  Vidare påverkar exploateringsverksamheten olika aktörer i sam-

hället - såsom myndigheter, kommuner, byggherrar, fastighetsägare och medborgare - som 

alla har intressen som ska iakttas samt samordnas under processens gång. Dessutom styrs 

markexploateringsprocessen av ett omfattande regelverk.   

 

Vid större markexploateringar, som avses i detta arbete, uppstår vanligen tillfällen då relatio-

nen mellan kommunen och fastighetsägare/byggherren behöver regleras genom olika avtal. 

Genomförandeavtal används när exploateringsändamålet genomförs av professionella bygg-

herrar för att klargöra ansvarsfördelning mellan parterna6. Genomförandeavtalet kan indelas 

vidare i exploateringsavtal och markanvisningsavtal, beroende på vem som är markägare vid 

initieringsskedet.  

 

Exploateringsavtal avser projekt där en byggherre äger marken. Kommunen har, till följd av 

det kommunala planmonopolet, en stark position vid förhandlingar eftersom kommunerna 

bestämmer var, hur och när en detaljplan ska upprättas samt hur byggrätter skall fördelas. Av 

denna anledning brukar dessa avtal tecknas före antagande av en detaljplan. I exploateringsav-

tal regleras huvudsakligen exploateringens genomförande. Där framgår bland annat vem som 

har ansvar för utförande av olika åtgärder samt vem som bekostar dessa åtgärder, marköverlå-

telser från byggherre till kommun för allmänna platser samt hur bebyggelse ska utformas. 

Innehållet i exploateringsavtal regleras av Plan- och bygglagen (PBL)7.  

 

Markanvisningsavtal tecknas när kommunen äger marken. Vid dessa förhandlingar agerar 

kommunen i första hand som markägare, vilket innebär att kommunen inte begränsas av PBL 

när avtalet ska ingås. Detta medför att avtalet kan ingås både före och efter planantagandet. 

Vad gäller avtalsfriheten, så styrs även markanvisningsavtalen av rättsliga begränsningar. Det 

är huvudsakligen kommunallagen och EU – regler som sätter gränserna. Kommunen har dock 

större utrymme att bestämma bland annat upplåtelseformen, bebyggelsens utformning och 

finansiella villkor, vilket bakas in i försäljningspriset för marken.  

2.2 Aktiviteter i exploateringsprocessen      

Innan själva byggverksamheten påbörjas så ska ett antal olika aktiviteter genomföras. Nedan 

följer en närmare presentation av tre aktiviteter: initieringsskede, planläggning och utförande 

vilka är aktuella för detta arbete.   

2.2.1 Projektinitiering  

Projektinitieringen är det första steget i exploateringsprocessen. Målsättningen är att förhand-

lingarna mellan kommunen och fastighetsägare/byggherre ska leda till en planläggning av ett 

visst område, där det finns intresse för exploatering. En markexploatering kan initieras an-

                                                 
5
 Kalbro, Markexploatering s. 14 -19 

6
 Kalbro, Markexploatering s. 165- 173 

7
 SFS 1987:10 Plan- och bygglag 
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tingen vid ineffektivt markutnyttjande, då avsikten är att effektivisera markanvändning eller 

vid behov av mark för ett visst ändamål8.   

 

Initiativet till exploateringsprojekt kan komma från markägaren som avser att utföra ny be-

byggelse på fastigheten för egna behov eller som avser sälja fastigheten i samband med ex-

ploateringen. Kommunen kan också initiera exploateringsprojekt genom att ett markområde 

utpekas som lämplig för ett visst ändamål, exempelvis vid behov av nya bostäder för att till-

godose bostadsförsörjning inom kommunen. Exploateringsprojekt kan också initieras av en 

byggherre som avser att bygga bostäder för försäljning. 

 

2.2.2 Planläggning  

PBL är den grundläggande lagstiftning inom planeringen och innehåller riktlinjer för hur 

planläggning av mark- och vattenområden ska ske9. Där regleras den juridiskt bindande de-

taljplan som möjliggör byggande. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga använd-

ningen av mark och vatten10. Detta innebär att kommunen bestämmer hur marken skall an-

vändas och bebyggas inom kommunen. Syftet med en detaljplan är att utforma och pröva 

lämplig användning av mark- och vattenområden inom kommunen11. Vidare skall detaljplan-

förfarandet ge insyn och inflytande för fastighetsägare, kommuninvånare, myndigheter och 

allmänheten. Detaljplaneringen medför rättigheter och skyldigheter för kommunen och fastig-

hetsägare och enligt PBL måste en ny detaljplan upprättas bland annat vid ny sammanhållen 

bebyggelse12. En detaljplan måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter13. Detaljplanen måste 

bland annat ha en genomförandetid, vilket innebär att under den angivna tiden har fastighets-

ägaren rätt att bygga enligt planen. Genomförandetiden kan variera mellan fem och femton år 

beroende på möjligheterna att genomföra planen. Då detaljplanen vinner laga kraft blir den 

rättsligt bindande för både myndigheter och enskilda14. Detaljplanen består av ett antal olika 

handlingar. Nedan följer en närmare beskrivning av två handlingar som ligger till grund för 

nuvarande undersökning, plan- och genomförandebeskrivning.  

 

Syftet med en planbeskrivning är att den ska vara vägledande vid tolkning av planen15. En 

planbeskrivning kan innehålla bland annat redogörelse av syftet med planen, planområdet, 

rådande markägarförhållanden, gällande översiktsplan samt detaljplaner för området i fråga, 

pågående markanvändning samt eventuella miljökonsekvenser. Planbeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan.  

 

Genomförandebeskrivning ska upprättas för att genomförandet av detaljplanen ska kunna ske 

på ett samordnat och ändamålsenligt sätt16. I denna handling redovisas organisatoriska, teknis-

ka, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder. I genomförandebeskrivningen kan man hitta 

information om bland annat genomförandetid och etappindelning, huvudmannaskap, exploa-

teringssamverkan17, vem som kommer vara byggherre inom planområdet, genomförandeavtal, 

                                                 
8
 Kalbro, Markexploatering s. 14 

9
 Det bör noteras att en ny Plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj 2011 och att denna kommer medföra en del 

förändringar gällande bland annat planprocessen. 
10

 1 kap. 2 § PBL 
11

 Kalbro, Markexploatering s. 32 
12

 5 kap. 1 § PBL 
13

 5 kap. 3 -5 §§ PBL 
14

 5 kap. 29 § PBL 
15

 Kalbro, Markexploatering s. 43 
16

 6 kap. 1 § PBL 
17

 6 kap. 2 § PBL 
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markägarförhållanden, markförvärv och planekonomi.  Inte heller genomförandebeskrivning-

en har någon egen rättsverkan.  

 

2.2.3 Utförande  

Utbyggnad av planerad bebyggelse genomförs av byggherren, som för egen räkning utför 

eller låter uppföra bebyggelse. Byggherren kan vara en markägare som exploaterar sin mark 

antingen själv eller genom att anlita konsulter och entreprenörer. Byggherren kan också 

genomföra projektering och byggandet på annans mark, exempelvis kommunens. Bygglov 

kan beviljas då detaljplanen har vunnit laga kraft.   

 

2.3 Huvudaktörer i exploateringsprocessen  

2.3.1 Kommunen  

Kommunen är en av de viktigaste aktörerna och kan spela ett antal olika roller i exploate-

ringsprocessen.  

 

I rollen som planmyndighet åligger det kommunen att fastlägga och besluta om detaljplaner 

enligt s.k. kommunala planmonopolet18. Detta medför att kommunen har en stark position vid 

förhandlingar med byggherre.  

 

Kommunen kan också anta markägarrollen. Som markägare kan kommunen anvisa marken 

till en byggherre som i sin tur genomför exempelvis ett bostadsprojekt19. Anvisning kan ske 

till såväl ett eget kommunalt bolag som till ett privat. Det är i regel gynnsamt för kommunen 

att via markanvisningar sälja den kommunala marken till privata aktörer eftersom det upp-

kommer en markvärdestegring genom den planerade exploateringen. Förutom de ekonomiska 

fördelarna markanvisningen kan medföra, har kommunen även möjlighet att påverka bebyg-

gelseutvecklingen i större utsträckning än vad som är möjligt då marken ägs av privat fastig-

hetsägare.  

 

Kommunen har dessutom möjlighet att anvisa marken till den mest lämpade byggherren för 

att genomföra den planerade markexploateringen. Således kan kommunen bestämma om mar-

ken ska bebyggas av ett allmännyttigt, kooperativ eller privat bolag20. En annan fördel med 

kommunala anvisningar är att markförsäljningar vanligen sker genom anbudsförfarande, di-

rektanvisning eller markanvisningstävling21, vilket i sin tur skapar konkurrens mellan etable-

rade byggherrar inom byggbranschen samt ökar möjligheter för mindre byggbolag22.  

 

Det bör dock poängteras att den kommunala verksamheten regleras genom kommunallagen 

(KL)23, vilket bland annat medför att alla intressenter ska behandlas lika vid markanvisningar, 

enligt likställighetsprincipen24. För att byggherrar skall behandlas efter samma principer bru-

kar kommuner följa förbestämda riktlinjer som de anger i en s.k. markanvisningspolicy. 

                                                 
18

 1 kap. 2 § PBL 
19

 Kalbro, Markexploatering s. 104 
20

 Kalbro, Markexploatering s. 219 
21

 Statskontoret, 2006. Hur fungerar bostadsförsörjningen? 
22

 Kalbro m.fl., En flexibel och effektiv bostadsmarknad – problem och åtgärder s. 16 
23

 SFS 1991:900 Kommunallag 
24

 2 kap. 2 § KL 
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2.3.2 Byggherrar 

Byggherre är en annan viktig aktör inom markexploateringsprocessen. Enligt PBL är bygg-

herren ”den som för egen räkning utför eller låter uppföra byggnads-, rivnings- eller markar-

beten”25. Enskilda personer, privata företag eller kommunen kan vara byggherrar. Enskilda 

personer, som byggherre, är exempelvis de som bygger en bostad på sin egen fastighet. Priva-

ta företag uppför vanligen bebyggelse i syfte att sälja eller hyra ut denna. Kommunen som 

byggherre kan uppföra flerbostadshus eller specialbostäder för att tillgodose bostadsförsörj-

ningen inom kommunen. Detta verkställs oftast genom ett kommunalt bostadsbolag. Vid stör-

re exploateringsprojekt för bostäder är det mycket vanligt att byggherren även är markägare 

inom planområdet. 

 

Ett gott samarbete mellan kommunen och byggherren kan leda till att planprocessen och 

byggprocessen samordnas på ett bra sätt samt att exploateringsprocessen tidsmässigt förkor-

tas26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 9 kap. 1 § PBL 
26

 Kalbro, Markexploatering s. 216 
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3 Undersökta parametrar  

Granskningen av detaljplanehandlingar fokuserade på ett antal parametrar som var av särskilt 

intresse, dessa parametrar är: byggherre, markägoförhållanden och antal lägenhe-

ter/byggprojekt. 

3.1 Byggherrar 

Det förekommer att planhandlingar saknar uppgifter om byggherre. Vanligen inträffar detta 

när kommunen avser att anvisa mark till någon byggherre efter att detaljplanen vunnit laga 

kraft. Det är mest troligt att marken kommer att anvisas till ett privat byggbolag. Av detta skäl 

faller sådana ”ej utsedda” byggherrar under kategorin ”privata bolag” i denna undersökning.  

Det bör även nämnas att många bostadsbolag, som förekommer i undersökningen, ingår i en 

koncern, dvs. är dotterbolag till ett visst moderbolag. I dessa fall har endast moderbolaget 

redovisats som byggherre i arbetet. Det förekommer även att vissa byggbolag ägs gemensamt 

av flera enskilda aktörer t.ex. Småa AB där både JM AB och HSB är delägare. 

 

Således har byggherrar kategoriserats enligt följande: 

 Privata bolag 

 Kommunala bolag 

Samtliga byggherrar redovisas i bilaga 3. Under kategorin ”övriga” redovisas byggherrar så-

som privatpersoner eller föreningar. Vissa företag har inga tillgängliga uppgifter om dess 

verksamhet eller så har dess verksamhet upphört. Sådana företag redovisas också under kate-

gorin ”övriga byggherrar”. 

 

3.2 Markägoförhållanden 

Examensarbetet bygger bland annat på att undersöka markägarförhållanden i startskedet av 

detaljplaneprocessen. Förenklat kan markägandet delas in i kommunalt eller privat. Det före-

kommer dock att ett kommunalt fastighetsbolag äger marken, vilket har likställts med kom-

munalt markägande i detta arbete. Exploateringsområde som ägs av flera privata markägare 

redovisas som privat markägande. Det bör även noteras att i några enstaka fall förekommer 

det att en annan kommun äger mark inom planområdet. Även sådant markägande likställs 

med privat ägande.  

 

I vissa detaljplaner ägs marken inom planområdet av både kommunen och privata aktörer. 

Således gjordes en generalisering beträffande blandat markägande. Då den största andelen av 

marken ägs av kommunen och resterande yta består av privatägd mark, har marken ansetts 

vara kommunalägd. Det omvända gäller när den största andelen av marken tillhör privat fas-

tighetsägare, dvs. har marken kategoriserats som privatägd. Då andelsfördelning mellan 

kommunalt och privat markägandet var i princip lika, redovisades markägarförhållandet som 

”blandat markägande”.  Således har markägarförhållandet vid initieringsskedet kategoriserats 

enligt följande: 

 Kommunalt markägande 

 Privat markägande 

 Blandat markägande 
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3.3 Antal lägenheter/projekt 

I detta arbete kan innebörden av ordet ”lägenhet” likställas med ordet ”hushåll”. Det bör ock-

så noteras att varje detaljplan avser ett eget projekt Detta är av intresse för att se hur många 

byggherrar som är involverade i varje projekt. För att underlätta granskningen av detaljplaner 

har endast projekt, som avser minst fem tillkommande lägenheter, tagits med i utredningen. 

Som tidigare nämnts gör även ytterligare en indelning gällande projekt om minst 50 st. lägen-

heter vilka benämns ”större projekt”. 

 

Uppgifter om antal planerade bostäder inhämtades huvudsakligen från planbeskrivningar. 

Oftast redovisas där ett uppskattat genomsnitt av tillkommande lägenheter, vilket medför en 

osäkerhet i det totala antalet planerade bostäder.  
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4 Undersökta kommuner  

4.1 Huddinge kommun  

Huddinge kommun ligger i södra delen av Stockholms län. Dess areal uppgår till 142 kva-

dratkilometer varav 11 kvadratkilometer består av vattendrag27. Grannkommuner är Tyresö, 

Haninge, Botkyrka, Ekerö och Stockholm. Enligt den senaste befolkningsstatistiken är be-

folkningsmängden ca 97 000 invånare, vilket gör att kommunen mätt efter folkmängden är 

den näst största kommunen i Stockholms län28.   

 

För tillfället pågår ett arbete att ta fram en ny översiktsplan över kommunen. Enligt den nu 

gällande översiktplanen är målet först och främst att förtäta och komplettera befintlig bebyg-

gelse i kollektivtrafiknära områden29.  

 

Varje år upprättar Huddinge kommun en projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Projekt-

planen innehåller underlag för både pågående och planerade byggprojekt som avser bland 

annat bostadsbyggande under en treårsperiod. En riktlinje har varit en bostadsproduktion på 

350 – 400 bostäder per år för att tillgodose den långsiktiga bostadsförsörjningen inom kom-

munen, under de senaste åren30. Det totala antalet nybyggda eller påbörjade bostäder i kom-

munen var 3000 mellan 1999 och 200831.  

 

Huddinge kommuns markinnehav uppgår till ca 40 % av den totala arealen32.  

4.1.1 Resultat Huddinge kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 13 stycken.  Av 

dessa är 8 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.  

 

Byggherrar  

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 15 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 9 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 3 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 5 stycken. 

  

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 8 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är 6 stycken. 

 Antal projekt på privatägd mark är 3 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är lika med noll. 

                                                 
27

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
28

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
29

 Huddinge kommun. Översiktsplan, 2010 
30

 Huddinge kommun. Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt, 2010 - 2010 
31

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009. 
32

 Krönmark, Examensarbete nr. 8, s. 15 
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 Antal projekt vid blandat markägande är 2 stycken. Båda dessa avser större bostads-

projekt. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 1534 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 904 stycken, vilket motsvarar 59 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 50 stycken, vilket motsvarar 3 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 580 stycken, vilket motsvarar 38 %. 

4.2 Täby kommun  

Täby kommun ligger i norra delen av Stockholms län. Dess areal uppgår till 71 kvadratkilo-

meter varav 10 kvadratkilometer omfattar vattenområden33. Kommunen gränsar i söder till 

Danderyd, i norr till Vallentuna och Österåker, i väster till Sollentuna och i nordväst till Upp-

lands Väsby.  Enligt den senaste befolkningsstatistiken är befolkningsmängden i kommunen 

ca 63 700 invånare34.    

 

Täby kommun har antagit en ny översiktsplan år 2009. Denna har dock överklagats. Det be-

döms att befolkningsmängden kommer att öka successivt i kommunen under de närmaste tju-

go åren, varför efterfrågan på bostäder kommer att öka. Det bedöms att det behövs ett tillskott 

på cirka 9000 nya bostäder för att uppnå målet. Strategin är bland annat att bygga fler flerbo-

stadshus och stadsradhus samt bygga små lägenheter i goda kollektivtrafiklägen. Det totala 

antalet nybyggda eller påbörjade bostäder i kommunen var 1 888 mellan 1999 och 200835. 

 

Täby kommuns markinnehav uppgår till ca 60 % av den totala arealen36. Kommunen tillsam-

mans med Täby Fastighets AB (TF AB) – Täby kommuns markbolag - äger stora obebyggda 

markområden.  

4.2.1 Resultat Täby kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 12 stycken.  Av 

dessa är 8 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

Byggherrar  

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 14 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 8 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 3 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 5 stycken. 

 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 4 stycken.  

                                                 
33

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
34

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
35

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 
36

 Krönmark, Examensarbete nr. 8, s. 15 
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 Antal större projekt på kommunalägd mark är 2 stycken. 

 Antal projekt på privatägd mark är 4 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 2 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 4 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 3 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 1367 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 858 stycken, vilket motsvarar 63 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 184 stycken, vilket motsvarar 13 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 325 stycken, vilket motsvarar 24 %. 

4.3 Järfälla kommun 

Järfälla kommun ligger i nordvästra delen av Stockholms län. Arealen uppgår till 63 kvadrat-

kilometer varav 9 kvadratkilometer omfattar vattenområden37. Cirka 47 procent utgörs av ex-

ploaterad mark, 38 andelar av grönområden och resterande andelar av vattenområden. Grann-

kommuner är Ekerö, Upplands – Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Sundbybergs kommu-

ner. Enligt den senaste befolkningsstatistiken är befolkningsmängden i kommunen ca 66 100 

invånare38.     

 

2001 antog Järfälla kommun en översiktsplan som fortfarande är aktuell39. Enligt översikts-

planen fortsätter kommunen att utvecklas och därmed bedöms att det behövs ett tillskott på ca 

7 200 nya bostäder för att tillgodose bostadsförsörjning fram till år 2020. Det föreslås kom-

plettering och förtätning i befintlig stadsbygd i närhet till kollektivtrafikförbindelser, liksom 

en större exploatering på Barkarbyfältet. Det totala antalet nybyggda eller påbörjade bostäder 

i kommunen mellan 1999 och 2008 var 2 49340. 

 

Järfälla kommuns markinnehav uppgår till ca 63 % av den totala arealen41.  

4.3.1 Resultat Järfälla kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 15 stycken.  Av 

dessa är 6 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.  

 

 Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 15 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 10 stycken.  

                                                 
37

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
38

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
39

 Järfälla kommun. Översiktsplan, 2001 
40

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 
41

 Krönmark, Examensarbete nr. 8, s. 15 
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 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 2 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 3 stycken. 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 10 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är 4 stycken. 

 Antal projekt på privatägd mark är 2 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 1 styck. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 3 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 1 styck. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 1151 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 874 stycken, vilket motsvarar 76 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 87 stycken, vilket motsvarar 8 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 190 stycken, vilket motsvarar 16 %. 

4.4 Sundbybergs stad 

Sundbybergs kommun ligger i mitten av Stockholms län. Kommunen gränsar till Sollentuna, 

Solna och Stockholm. Dess areal uppgår knappt till 9 kvadratkilometer, vilket gör Sundby-

berg till landets ytmässigt minsta kommun42. Enligt den senaste befolkningsstatistiken är be-

folkningsmängden i kommunen ca 38 500 invånare43.     

 

År 2010 har staden antagit en ny översiktsplan, som sträcker sig tio år framåt44. Under de 

närmaste tio åren bedöms en kraftig befolkningsökning i kommunen, vilket medför ett ökat 

behov av nya bostäder. För att tillgodose efterfrågan planeras cirka 9 000 nya bostäder att 

färdigställas genom förtätning och nybyggnation. Under de senaste tio åren och fram till 2010 

hade kommunen vision att färdigställa omkring 2 000 – 3 000 nya lägenheter för att tillgodose 

bostadsförsörjningen, enligt översiktsplanen från 200145.  

 

Sundbyberg kommuns markinnehav uppgår till ca 37 % av den totala arealen46
 . 

4.4.1 Resultat Sundbybergs stad 

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 24 stycken.  Av 

dessa är 15 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

                                                 
42

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
43

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
44

 Sundbybergs stad. Översiktsplan, 2010 
45

 Sundbybergs stad. Översiktsplan, 2001 
46

 Krönmark, Examensarbete nr. 8, s. 15 
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Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 14 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 8 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 7 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 3 stycken. 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 13 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är 8 stycken. 

 Antal projekt på privatägd mark är 8 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 4 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 3 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 3 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 3913 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 1039 stycken, vilket motsvarar 27 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 1174 stycken, vilket motsvarar 30 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 1700 stycken, vilket motsvarar 43 %. 

4.5 Haninge kommun  

Haninge kommun ligger i södra delen av Stockholms län, grannkommuner är Huddinge, Bot-

kyrka, Tyresö, Värmdö och Nynäshamn. Arealen uppgår till 2175 kvadratkilometer varav 

1717 kvadratkilometer omfattar vatten47. Enligt den senaste befolkningsstatistiken är befolk-

ningsmängden i kommunen ca 76 900 invånare48.    

 

Haninges gällande översiktsplan antogs 2005, och skall gälla 20 år framåt. För att kunna till-

godose både kommunens och regionens framtida behov av bostäder bör kommunen färdigstäl-

la cirka 8 000 nya bostäder. För att uppnå målet bör ungefär 400 nya lägenheter färdigställas 

varje år49. Det totala antalet nybyggda eller påbörjade bostäder i kommunen mellan 1999 och 

2008 var 2 34150. Haninge kommun avser att bygga bostäder inom områden som ligger i när-

heten till befintlig infrastruktur, för att minimera intrånget i naturen.  

 

Kommunens markinnehav uppgår till ca 10 % av den totala arealen51.  

                                                 
47

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
48

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
49

 Haninge kommun. Översiktsplan, 2005 
50

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 
51

 Krönmark, Examensarbete nr. 8, s. 15 



 

 21 

4.5.1 Resultat Haninge kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 13 stycken.  Av 

dessa är 6 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 13 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 3 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 5 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 4 stycken. 

 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 5 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är 1 styck. 

 Antal projekt på privatägd mark är 4 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 2 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 4 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 3 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 1663 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 258 stycken, vilket motsvarar 16 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 236 stycken, vilket motsvarar 14 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 1169 stycken, vilket motsvarar 70 %. 

4.6 Nacka kommun  

Nacka kommun ligger i östra delen av Stockholms län. Kommunen gränsar i söder till Tyresö, 

i väster till Stockholm, i nordväst till Lidingö, i norr till Vaxholm och i öster till Värmdö. 

Arealen uppgår till 130 kvadratkilometer varav 34 kvadratkilometer omfattar vatten52. Enligt 

den senaste befolkningsstatistiken är befolkningsmängden i kommunen ca 89 650 invånare53.    

 

Nackas gällande översiktsplan antogs 2002. Kommunens vision är att öka bostadsbyggandet 

genom att omvandla de gamla industriområdena samt genom förtätning av både gamla fritids-

husområdena och befintliga bostadsområden54. Det totala antalet nybyggda eller påbörjade 

bostäder i kommunen mellan 1999 och 2008 var 421055. I dagsläget utarbetas en ny översikts-

plan.      

 

                                                 
52

 Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsfakta 2009 
53

 SCB. Statistiska centralbyrån, 2010 
54

 Nacka kommun. Översiktsplan, 2002 
55

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009. Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 



 

 22 

Kommunens markinnehav uppgår till ca 30 % av den totala arealen56.  

4.6.1 Resultat Nacka kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 19 stycken.  Av 

dessa är 10 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 18 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 1 styck.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 11 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 6 stycken. 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 3 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är lika med noll. 

 Antal projekt på privatägd mark är 12 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 7 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 4 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 3 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 1751 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 36 stycken, vilket motsvarar 2 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 971 stycken, vilket motsvarar 55 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 744 stycken, vilket motsvarar 43 %. 

4.7 Vallentuna kommun 

Vallentuna kommun är belägen i norra delen av Stockholms län. Kommunen gränsar i norr till 

Sigtuna och Norrtälje, i öster till Österåker, i söder till Täby, i väster till Upplands Väsby. 

Arealen uppgår till totalt 375 kvadratkilometer57. Befolkningsmängden i kommunen är ca 29 

950 invånare58.    

 

Vallentunas gällande översiktsplan antogs 2010 och stäcker sig 20 år framåt. Det planeras för 

ca 7 000 nya bostäder de kommande åren.  Kommunens vision är att förtäta de befintliga tät-

orterna som ligger i närheten till kollektivtrafiken, vilket medför minskat intrång i naturen59. 
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Det totala antalet nybyggda eller påbörjade bostäder i kommunen mellan 1999 och 2008 var 2 

03160.       

 

Vallentuna kommuns markinnehav uppgår till ca 13 % av den totala arealen61. 

4.7.1 Resultat Vallentuna kommun 

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 9 stycken.  Av 

dessa är 4 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 12 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 3 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 5 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 4 stycken. 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 3 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är lika med noll. 

 Antal projekt på privatägd mark är 4 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 3 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 2 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 2 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 611 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 73 stycken, vilket motsvarar 12 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 402 stycken, vilket motsvarar 66 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 136 stycken, vilket motsvarar 22 %. 

4.8 Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun är belägen i norra delen av Stockholms län. Grannkommuner är Norrtälje, 

Vallentuna, Upplands Väsby och Upplands Bro. Landets största flygpalts Arlanda ligger i 

kommunen, vilket medför att ett stort antal människor passerar Sigtuna varje år.  Arealen 

uppgår till totalt 376 kvadratkilometer62. Enligt den senaste befolkningsstatistiken är befolk-

ningsmängden i kommunen ca 39 800 invånare63.    
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Översiktsplanen i Sigtuna kommun antogs av kommunfullmäktige 2002. Kommunens vision 

är att befintliga tätbebyggda områden utvecklas, förtätas och kompletteras. Syftet är att mini-

mera intrång i naturen. För att kunna bemöta de framtida bostadsbehoven inom kommunen, är 

ambitionen att bygga cirka 350 nya lägenheter per år64. Det totala antalet nybyggda eller på-

började bostäder i kommunen mellan 1999 och 2008 var 2 13165.       

 

Vallentuna kommuns markinnehav uppgår till ca 8 % av den totala arealen66.  

4.8.1 Resultat Sigtuna kommun  

Totala antalet bostadsprojekt inom kommunen mellan åren 2005 och 2009, är 23 stycken.  Av 

dessa är 18 stycken större projekt med minst 50 stycken tillkommande bostäder.   

 

Byggherrar 

Antalet olika byggherrar som är verksamma i kommunen är 10 stycken, se bilaga 2.  

 Antal olika byggherrar på kommunalägd mark är 5 stycken.  

 Antal olika byggherrar på privatägd mark är 3 stycken.  

 Antal olika byggherrar vid blandat markägande är 4 stycken. 

 

Markägarförhållanden vid initieringsskedet 

 Antal projekt på kommunalägd mark är 15 stycken.  

 Antal större projekt på kommunalägd mark är 11 stycken. 

 Antal projekt på privatägd mark är 5 stycken.  

 Antal större projekt på privatägd mark är 4 stycken. 

 Antal projekt vid blandat markägande är 3 stycken.  

 Antal större projekt vid blandat markägande är 3 stycken. 

Antal tillkommande lägenheter 

Totalt har det planerats för 2002 nya lägenheter fördelade enligt följande: 

 Antal lägenheter på kommunalägd mark är 1069 stycken, vilket motsvarar 54 %. 

 Antal lägenheter på privatägd mark är 606 stycken, vilket motsvarar 30 %. 

 Antal lägenheter vid blandat markägande är 327 stycken, vilket motsvarar 16 % 
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5 Sammanställning av resultat  
Samtliga undersökta kommuner ligger utspridda i Stockholms län. Några kommuner ligger i 

direkt anslutning till Stockholms stad medan andra ligger lite längre ifrån. Med bland annat 

detta i åtanke är det intressant att se om det finns några större skillnader mellan dessa kom-

muner med avseende på de parametrar som undersökts. Nedan följer en samlad jämförelse av 

resultaten från de olika kommunerna.  

 

5.1 Översikt över byggherrar  

Diagrammet nedan ger en översikt över hur många olika byggherrar som förekommer i 

undersökningsmaterialet. Materialet innefattar såväl privata som kommunala bolag.  

 

 
Diagram 1 Antalet olika byggherrar i relation till antalet projekt 

 

Av diagrammet framgår att projekten är relativt utspridda bland olika byggherrar. Dock finns 

vissa undantag som Sigtuna och Sundbyberg. I Sigtuna har många större projekt initierats på 

kommunal mark, med några få stora byggherrar samt komunnens egna bostadsbolag. I 

Sundbyberg har ett antal större projekt initierats på mark med blandat ägande, där byggherren 

i regel även är en av markägarna.  

 

Diagrammet nedan visar antalet privata byggherrar i relation till antalet projekt  på 

kommunalägd mark. 
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Diagram 2 Antalet olika privata byggherrar i relation till antalet projekt på kommunalägd mark 

 

Det framgår en liknande tendens, som i diagram 1, avseende variation mellan antalet privata 

byggherrar som bygger på kommunal mark i Sigtuna och Sundbyberg. Dessa kommuner har  

det högsta antalet projekt av samtliga kommuner och  variation mellan olika byggherrar är 

lägre än i de övriga kommunerna. I Täby framkommer däremot en annan tendens, där antal 

byggherrar, som genomför projekt på kommunal mark är mycket större jämfört med övriga 

kommmuner. 

 

Diagrammet nedan visar antalet olika privata byggherrar i relation till antalet projekt på 

privatägd mark enligt undersökningsmaterialet.  

 

 
Diagram 3 Antalet olika privata byggherrar i relation till antalet projekt på privatägd mark 

 

De flesta projekt vid privat markägo initieras och genomförs av markägare, som vanligtvis 

även är byggherre. Detta speglas av korellationen mellan parametrarna i diagramet ovan.  

 

Diagrammet nedan visar antalet olika privata byggherrar i relation till antalet projekt vid 

blandat markägande.  
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Diagram 4 Antalet olika privata byggherrar i relation till antalet projekt vid blandat markägande 

 

En övervägande del av samtliga projekt vid blandat markägande genomförs av ett antal olika 

byggherrar. Antal olika byggherrar är störst i Huddinge,Vallentuna och Nacka. 

   

Diagrammet nedan ger en översikt över antalet projekt som genomförs av olika privata 

byggherrar i samtliga kommuner. Det bör noteras att bolag som genomför endast ett projekt 

samt de som faller under kategorin ”övriga byggherrar”, se avsnitt 3.1, har exkluderats från 

diagrammet. Samtliga byggherrar redovisas i bilaga 1.  

 

 
Diagram 5 En översikt över antalet projekt som genomförs av respektive byggherre samt spridningen 

mellan kommunerna 

 

JM AB och NCC AB är verksamma i samtliga kommuner och ansvarar för det största antalet 

enskilda projekt. Dessa byggbolag förekommer i 13 projekt. Därefter följer Peab AB, som 

förekommer i sammanlagt 12 projekt. Även Skanska AB och HSB har ett stort antal projekt 
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spritt över kommunerna. Småa AB som ägs av JM och HSB, Veidekke AB samt Riksbyggen 

AB ansvarar var och en för 6 projekt. 

 

Enligt undersökningsresultaten har det framkommit att sex av åtta kommuner själva planerar 

vara delaktiga i byggprojekt. Detta gäller i synnerhet Järfälla och Sigtuna där 4 av 15 respek-

tive 6 av 23 projekt planeras utföras av kommunerna själva. 

5.2 Översikt över antal projekt samt markägoförhållanden 

Diagrammet nedan visar antalet större respektive mindre projekt avseende bostadsbebyggelse 

som har planerats inom samtliga kommuner under perioden 2005 – 2009. 

  

 
Diagram 6 Antal större respektive övriga projekt i samtliga kommuner 

 

Det framgår av diagrammet ovan att det största antalet projekt har planerats i Sundbyberg, 

Sigtuna och Nacka. Vallentuna har det lägsta antalet planerade projekt. Vidare kan det 

konstateras att antalet större projekt följer liknande mönster om dessa jämförs med totala 

antalet projekt. Med avseende på större projekt hamnar Sigtuna främst följt av Sundbyberg. 

Vallentuna har det lägsta antalet  projekt även när det gäller större projekt.  

 

Diagrammet nedan  ger en sammanfattande översikt över alla projekt som har planerats på 

kommunal-, privat- och blandat ägd mark i samtliga kommuner.  
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Diagram 7 Förhållandet mellan antal projekt och markägandet 

 

Det kan konstateras att de flesta bostadsprojekt på kommunalägd mark planeras i Sigtuna, 

Sundbyberg, Järfälla och Huddinge. Fördelningen mellan projekt på kommunal-, privat- och 

blandat markägande är stort sett lika i Täby, Haninge och Vallentuna. Till skillnad från övriga 

kommuner planeras de flesta projekt i Nacka på privatägd mark. 

 

Diagrammet nedan  ger en översikt över hur många större projekt som har planerats på 

kommunal-, privat- och blandat ägd mark i samtliga kommuner.  

 

 
Diagram 8 Förhållandet mellan antal större projekt och markägandet 

 

Det framgår av diagrammet att Sigtuna har det största antalet större projekt planerade på 

kommunalägd mark. Liksom Sigtuna har även Sundbyberg, Huddinge och Järfälla ett högre 

antal större projekt på kommunalägd mark. Däremot har det inte planerats för större projekt 

på kommunalägd mark i Nacka och Vallentuna. Även i Haninge har det endast planerats för 

ett bostadsprojekt under den aktuella tidsperioden. Vad gäller Täby, så kan konstateras att det 

endast har planerats för två större projekt på kommunalägd mark.       

 



 

 30 

Vad gäller större projekt på privatägd mark så framkommer annorlunda tendenser. Högsta 

antalet planerade större projekt på privatägd mark finns i Nacka. I Sigtuna, Täby, Haninge, 

Vallentuna och Sundbyberg  varierar antalet projekt mellan fyra och två, medan Järfälla har 

det lägsta antalet projekt på privatägd mark. Till skillnad från övriga kommuner har det inte 

planerats för större projekt på privatägd mark i Huddinge.  

 

Det framgår vidare att det största antalet projekt vid blandat markägande har planerats i Täby 

och Haninge.   

5.3 Översikt över tillkommande lägenheter  

Diagrammet nedan ger en översikt över hur många nya lägenheter som har planerats i 

kommunerna under perioden 2005 -2009.  

 
 
Diagram 9 Antal planerade lägenheter i de undersökta kommunerna 

 

Ur diagrammet framgår att det planerats flest nya lägenheter i Sundbyberg. De andra 

kommunerna ligger ganska jämnt. Vallentuna har dock planerat klart minst antal lägenheter.  

      

Diagrammet nedan visar en översikt över hur hur många lägenheter som har planerats att 

uppföras på kommunal, privat respektive blandat ägd mark.  
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Diagram 10 Fördelning av tillkommande lägenheter beroende på markägarförhållande vid initieringsske-

det 

 

Diagrammet ovan visar att det största antalet lägenheter på mark med blandat markägande 

byggs eller kommer att byggas i Sundbyberg och Haninge. Vidare framgår det att flest 

bostäder på privatägd mark planerades i Nacka och Vallentuna. I Huddinge, Täby och Järfälla 

planeras det största antalet av nya bostäder på kommunalägd mark. 

 

 
Diagram 11 Fördelning av tillkommande lägenheter beroende på markägarförhållande totalt sett i samtli-

ga kommuner 

 

Av diagrammet kan det konstateras att kommunen äger åtminstone en del av marken vid 

tillkomsten av 74 % av bostäder samtidigt som 26 % av lägenheterna planeras på mark som 

ägs privat. 
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6 Avslutning och diskussion  

Huvudsyftet med detta arbete har varit att undersöka dels vilka byggherrar som planerar byg-

ga bostäder, dels hur markägarförhållandena såg ut när exploateringsprojekten initierades. 

Även antalet tillkommande bostäder har undersökts. De frågeställningar som har formulerats i 

det inledande avsnittet besvaras nedan utifrån de observationer som gjorts i föregående kapi-

tel.  

 

Inledningsvis undersöktes vilka det är som bygger. Som framgått är antalet projekt relativt 

utspridda på olika byggherrar. De stora byggbolagen finns representerade i de flesta kommu-

nerna medan de flesta mindre bara finns i någon enstaka kommun. Antalet aktiva byggherrar 

tycks dock variera beroende på markägoförhållanden vid initieringsskedet. På kommunalägd 

mark är det fåtal olika byggherrar som är verksamma i vissa kommuner t.ex. Sigtuna och 

Sundbyberg. I andra kommuner är däremot spridningen större, framförallt i Täby. Vid blandat 

markägande är spridningen något sämre. 

  

En orsak till det låga antalet privata aktörer som är verksamma i Sigtuna kan vara avståndet 

till centrala Stockholm. Efterfrågan på bostäder är troligen inte lika hög som i Stockholms 

närförorter och därmed torde det finns färre byggbolag som är intresserade av att bygga. I 

Sundbyberg däremot är det troligtvis andra orsaker som påverkar den, sett till bostadsvoly-

men, ringa spridningen av byggherrar. Det är lönsammare för byggbolag att förvärva och 

sedan exploatera mark i Stockholms närförorter då det råder nästintill garanterad efterfrågan 

på bostäder. Till en låg variation mellan olika byggherrar bidrar även att markanvisningar ofta 

tycks ske till aktörer som redan är verksamma inom kommunerna. Ett exempel på detta är 

Sundbybergs största bostadsprojekt Stora Ursvik.  

 

JM och NCC tillhör de större byggherrarna och är verksamma i samtliga undersökta kommu-

ner. Större byggherrar har oftast kunskap om hur planering och plangenomförande går till, 

vilket underlättar och påskyndar planläggningsarbete vid aktivt samarbete med kommunen67. 

Det händer även att byggherrar tar på sig detaljplanekostnader. Byggherrar, som har ett stort 

markinnehav, torde i sin tur vara intresserade av att kommunen planlägger många byggrätter 

samt bestämmer långa genomförandetider. Däremot ligger det i kommunens intresse att mot-

verka byggherrens monopolställning gällande utbud av nya bostäder genom att styra antalet 

byggrätter och bestämma lämpliga genomförandetider.  

 

Därefter undersöktes vem som ägde marken initialt. Antal projekt samt större projekt varierar 

beroende på markägoförhållanden. På kommunalägd mark är det återigen Sigtuna och Sund-

byberg som ligger i topp. På privatägd mark planeras det för flest projekt i Nacka. Vid blandat 

markägande är det ganska jämnt bland kommunerna. På kommunalägd mark planeras det to-

talt sett flest projekt. På privatägd mark planeras det klart färre projekt. 

 

En tänkbar orsak till att det ser ut som det gör är att kommuner med stort markinnehav t.ex. 

Huddinge och Järfälla är mer benägna att planlägga och anvisa mark till potentiella byggher-

rar, medan i kommunerna med lägre markinnehav så byggs det mesta på initiativ från privata 

markägare/byggherrar. Det finns dock några undantag från denna tendens. I Sigtuna genom-

förs flest bostadsprojekt på kommunalägd mark trots att kommunen äger väldigt lite mark. 

Detta kan bero på att Sigtuna har en aktiv bostadspolitik som går ut på att locka många nya 

invånare. Eftersom kommunen ligger på längre avstånd från Stockholm är kommunen mer 
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benägen att anvisa mark för bostäder. Det kan tänkas att det i Stockholms närförorter vanligen 

är byggbolagen som initierar bostadsprojekten.  

 

Slutligen undersöktes hur många lägenheter som enligt detaljplanehandlingarna planeras. An-

tal planerade lägenheter på kommunalägd mark är störst i Sigtuna och Sundbyberg följt av 

Huddinge, Täby och Järfälla. På privatägd mark planeras det flest lägenheter i Sundbyberg 

och Nacka. Vid blandat markägande är det återigen Sundbyberg följt av Hanninge och Nacka 

som planerar flest lägenheter.     

 

Eftersom Sundbyberg, Huddinge, Täby och Järfälla har stora markinnehav är det ganska vän-

tat att det planeras många nya lägenheter på kommunalägd mark i dessa kommuner. Det är 

däremot oväntat att Sigtuna planerar flest lägenheter på kommunalägd mark trots det låga 

markinnehavet. Det kan återigen noteras att det förs expansiv bostadspolitik i kommunen. 

 

Det planeras totalt sett få lägenheter på enbart privatägd mark. 74 % lägenheter har planerats 

på kommunalägd mark eller vid blandat markägande. Genom eget markägande har kommu-

nerna möjlighet att föra en aktiv bostadspolitik samt enklare att påverka och styra bostads-

byggandet i kommunen.   

 

Gällande samtliga undersökta parametrar ska även vägas in att såväl gamla traditioner som 

politiska sammansättningar kan spegla exempelvis en kommuns val av byggherrar, vilken 

mark som exploateras samt hur mycket som planeras.  

      

Avslutningsvis kan det än en gång poängteras att arbetet är deskriptivt. För att kunna med 

säkerhet besvara vilka orsaker som ligger bakom krävs det ytterligare undersökningar.   
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Bilaga 1 Antal planerade projekt/Byggherre 
Antal projekt som genomförs av privata bolag 

 
 Huddinge  Täby Järfälla Sundbyberg Haninge Nacka Vallentuna Sigtuna 

JM AB  1 3 1 2 1 1 2 2 

NCC AB 2 1 1 6 1  1 1 

Peab AB 1  2   1  8 

Skanska AB  1 2 1 1 2 1  2 

Småa AB 2 2    1 1  

Veidekke AB 1 1  3 1    

Riksbyggen AB  1  3 1  1  

Besqab AB  1  1   1  

Alliance Fastighetsutveckling AB 3     1 1  

Wallenstam AB 1     1   

Wåhlin Fastigheter AB   1 1    2 

HSB 1 1 1 2 1 1  1 

SKB  1  1     

Diligentia AB    2     

Byggmästaren UJ Johansson AB      2 1  

Fastighets AB L E Lundberg      2   

Folkhem Produktion AB   1 2     

Götenehus AB 1        

Guldberget Bostäder AB 1        

Byggnads AB Abacus  1       

Järntorget Bostad AB   1      

Byggnadsfirman Erik Wallin AB   1      

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB   1      

Byggnads AB Åke Sundvall   1      

Stena Fastigheter AB     1    

LB Hus AB   1      

Mälardalens tomt & fastighets AB    1      

BTH Bygg AB    1     

Liljestrand Fastigheter AB     1    

Akelius Fastigheter AB     1    

SSM Bygg & Fastighets AB      1   

DE Bygg Fastighets AB      1   

Hagsunda AB      1   

Kvarnholmen utveckling AB      1   

Västkuststugan AB 1        

Panghus AB       1  

Kanfast AB       1  

Påtåker Fastigheter AB       1  

Fastpartner AB        1 

Arkitekthus Tomt och Mark AB        1 

Einar Mattsson AB     1    

Övriga byggherrar 2 4 1 1 2 4 2 1 

 

Antal projekt som genomförs av kommunala bolag 

 
 Huddinge  Täby  Järfälla Sundbyberg Haninge Nacka Vallentuna Sigtuna 

Antal 

Projekt 

1 0 4 2 2 2 0 6 
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Bilaga 2 Undersökta detaljplaner 
Huddinge kommun 

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal 

Privat mark-

ägo 

Kommunalt 

markägo 

Privat byggherre Kommunalt 

byggbolag 

Antal lägen-

heter 

Genomförande- 

tid 

Sammanträdet 

7/2005 

JM AB Huddinge 
kommun 

Huge Fastig-

heter AB 

JM AB  130 15 

Rondot2/2005 Privat fastig-
hetsägare 

 Privat fastighetsägare  11 10 

Förvaltaren/ 

Kronotorp/2006 

HSB  HSB  14 10 

Tomtberga 3:9/ 2006  Huddinge 

kommun 

Huge Fastig-

heter AB 

Wallenstam AB Huge  Fastig-

heter AB 

270 15 

Vistabergs allé/2005 NCC AB 

Västkuststugan 
AB 

Sveakronan AB 

Huddinge 

kommun 

Västkuststugan AB 

Götenehus AB 
Småa AB 

NCC AB 

 450 15 

Norra Duvber-

get/2007 

 Huddinge 

kommun 

Peab AB  31 15 

Hörningsnäs 1:1 

m fl/2008 

 Huddinge 
kommun 

Guldberget Bostäder 
AB 

 90 15 

Backenområdet/2007  Huge Fastig-

heter AB 

NCC AB  60 15 

Västra Balings-

näs/2007 

 Huddinge 

kommun 

Alliance fastighetsut-

veckling AB 
Skanska AB 

Småa AB 

 260 10 

Tomtberga 3:4/2007  Huddinge 

kommun 

Veidekke AB  95 15 

Vårby gård 1:1/2009  Huddinge 
kommun 

Alliance fastighetsut-
veckling AB 

 54 15 

Segeltorps Centrum 

/2007 

 Huddinge 

kommun 

Alliance fastighetsut-

veckling AB 

 44 5 

Paviljongen/2009 Privat fastig-
hetsägare 

 Filadelfiaförsamlingen 
Stockholm/ 

Pingstkyrkan Huddinge 

 25 10 
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Täby kommun 

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal 

Privat markägande Kommunalt 

markägande 

Privat bygg-

herre 

Kommunalt 

byggbolag 

Antal 

lägenheter 

Genomförandetid 

D207/2005 Abacus Byggsystem AB TF AB Abacus 

Byggsystem 

AB 

 64 5 

D212/2005 Veidekke AB Täby kom-
mun 

Veidekke AB  45 5 

       

D215/2005  TF AB Småa AB  30 15 

       

D219/2006 Bo Bra i Solna TF AB Skanska AB 

Bo Bra i 

Solna 

 76 15 

D223/2007 Blomster och Fors MBA 
Mark & Anläggning AB 

 Fastighets-
ägaren 

 8 5 

D224/2007 JM AB  JM AB  90 5 

D233/2007  TF AB Ej utsedd  28 15 

D238/2009 JM AB  JM AB  80 10 

D239/2009  Täby kom-

mun 

SKB  70 5 

D243/2009 HSB Täby kom-

mun 
TF AB 

HSB  140 5 

D248/2009 Privat fastighetsägare  Privat fastig-

hetsägare 

 6 5 

D250/2009  Täby kom-

mun 

NCC AB 

Riksbyggen 
AB 

Besqab AB 

JM AB 
Småa AB 

Skanska AB 

 510 10 

  Täby kom-

mun 

JM AB  220  
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Järfälla kommun  

 
Detaljplane-

namn/Årtal 

Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat bygg-

herre 

Kommunalt 

byggbolag 

Antal 

lägenheter 

Genomförandetid 

Källtorpsvä-

gen/Bolindervägen

/2006 

Tre Ben i 

Stockholm AB 

Järfälla kom-

munen 

Tre Ben i 

Stockholm AB 

 10 15 

Lädersätravä-

gen/2006 

 Järfälla kom-
mun 

 Järfälla kom-
mun 

10 15 

Råstensvägen/2006  Järfälla kom-

mun 

HSB  34 15 

Dackevägen/2006  Järfällahus AB  Järfällahus AB 8 15 

Malmvä-

gen/Ventilvägen/20

06 

Wåhlin Fastig-

heter AB 

 Wåhlin Fastig-

heter AB 

 70 15 

Vasavägen/2006  Järfälla kom-
mun 

 Järfällahus AB 36 15 

Vikingavägen/2005 Peab AB Järfälla kom-

mun 

Peab AB  155 15 

Stäkethöjden/2005  Järfälla kom-

mun 

NCC AB  110 15 

Flottiljområdet/ 

2005 

 Järfälla kom-
mun 

Skanska AB  300 10 

Folkungavägen/ 

Hammarvä-

gen/2009 

 Järfälla kom-

mun 

JM AB  36 15 

Flottiljområdet 

II/2008 

 Järfälla kom-
mun 

Järfälla- 
byggmästarna 

 240 10 

Hemmansvägen/ 

2007 

J.B:S Växtkom-

pani AB 

 LB Hus AB  17 15 

Frihetsvägen/2007  Järfälla kom-

mun 

Peab AB  75 15 

Pilotvägen/ 

Skälbyvägen/2007 

 Järfällahus AB  Järfällahus AB 25 10 

Österdalsvägen/ 

Spjutvägen/2007 

Mälardalens 

tomt & fastig-

hets AB 

Järfälla kom-

mun 

Mälardalens 

tomt & fastig-

hets AB 

 25 15 

 



 

 40 

Sundbybergs stad 

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal 

Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat bygg-

herre 

Kommunalt 

byggbolag 

Antal 

lägenheter 

Genomförandetid 

Allén/2005 Diligentia AB  Diligentia AB  135 15 

Bergaliden/2007  Sundbybergs 
stad 

Veidekke AB  50 15 

Brotorp Järvasta-

den/2006 

Järvastaden AB 

Vasakronan 

 JM AB 

Skanska AB 

 500 15 

Domherren - 

Tulegatan/2008 

 Sundbybergs 

stad 

Wåhlin Fastig-

heter AB 

 17 15 

Ekovägen/2005  Sundbybergs 
stad 

Folkhem Pro-
duktion AB 

 55 5 

Furuvägen/2007  Sundbybergs 

stad 

Riksbyggen AB  20 15 

Hamngatan/2007  Sundbybergs 

Stad 
Fastighets AB 

Förvaltaren 

Riksbyggen AB  350 15 

Heja-

ren/Kyrkogatan/20

08 

Besqab  Besqab AB  24 15 

Humblegatan/2006 Diligentia AB  Diligentia AB  21 10 

Jägaren/ 

Tulegatan/2007 

 Sundbybergs 
stad 

BTH Bygg AB  45 5 

Järnvägsga-

tan/2006 

 Fastighets AB 

Förvaltaren 

 Fastighets AB 

Förvaltaren 

20 10 

Lavettvägen 2009  Sundbybergs 

stad 
Fastighets AB 

Förvaltaren 

Folkhem Pro-

duktion AB 

 62 10 

Lötsjöhöjden 2006  Sundbybergs 

stad 

SKB 

Veidekke AB 

 170 15 

Råsten 

/Prästgårdsgatan/ 

2009 

NAPF Råstens-
fast 3 AB 

 NAPF Råstens-
fast 3 AB 

 39 15 

Starrbäcksgatan/ 

2005 

 Fastighets AB 

Förvaltaren 

NCC AB  55 15 

Stiftelsen Eliega-

tan/2008 

 Fastighets AB 
Förvaltaren 

NCC AB  55 15 

Stora Ursvik 

2A/2008 

Försvarsfastig-

heter Sverige 
AB 

Stora Ursvik 

KB 

Sundbybergs 

stad 
Fastighets AB 

Förvaltaren 

HSB 

Riksbyggen AB 

 700 10 

Stora Ursvik 

2C/2007 

Försvarsfastig-
heter Sverige 

AB 

Stora Ursvik 
KB 

Sundbybergs 
stad 

Fastighets AB 

Förvaltaren 

NCC AB Fastightes AB 
Förvaltaren 

650 10 

Stora Ursvik etapp 

1/2005 

Stora Ursvik 

KB 

Specialfastighe-
ter AB 

Sundbybergs 

stad 

NCC AB  350 10 

Stora Ursvik etapp 

1B/2007 

Stora Ursvik 

KB 

 NCC AB  250 10 

Tuletorget/2009 HSB Fastighe-

ter i Sundby-
berg AB 

 HSB  180 15 

Vackra vä-

gen/2006 

 Sundbybergs 

stad 

JM AB  100 10 

Älgen/Renen - 

Skogsbacken/2007 

 Fastighets AB 

Förvaltaren 

Veidekke AB  40 5 

Kv Rödfibb-

lan/2008 

Stora Ursvik 

KB 

 NCC AB  25 10 
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Haninge kommun 

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal  

Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat byggherre Kommunalt 

byggbolag 

Antal 

lägenheter 

Genomföran-

detid 

Vendelsö 3:480 

m.fl./2007 

Sbv Fastighets AB   Liljestrand Fas-

tighteter AB 

  84 5 

Vendelsö 3:150 m. 

fl./2008 

Skanska AB Haninge kommun Skanska AB   44 10 

Vendelsö 3: 1486 i 

Norrby/2006 

Einar Mattsson 
AB 

  Einar Mattsson 
AB 

  90 5 

Kv. Stora Ar-

ken/2006 

HSB Haninge kommun HSB   375 5 

Del av Söderby-

malm 3:403/2007 

  Haninge Bostäder 

AB 

  Haninge 

Bostäder AB 

28 5 

Poseidons 

gränd/2009 

  Haninge kommun Stena Fastigheter 
AB 

  165 5 

Björnvägen, 

Åby/2005 

Mandamus För-

valtning 

i Haninge AB 

Haninge kommun Akelius Fastighe-

ter AB  

  60 5 

Västerhaninge 

Folkhögskola/2005 

  Haninge kommun Ej utsedd   20 10 

Åbylund/2006   Haninge kommun Riksbyggen AB   40 5 

Nedersta - Skarp-

löt/2009 

Skanska AB Haninge kommun  NCC AB 
Skanska AB 

  690 15 

Skogs -Ekeby 6:9 

m f/ 2006 

Stockhaus & 

Strandell AB 

Tungelsta AB  
Järntorget Mark 

och Byggnads AB  

  Veidekke AB 

Ej utsedd 

  32 10 

Vega Kolar-

torp/2005 

  Haninge kommun   Haninge 

kommun 

5 10 

Vega Söderha-

gen/2006 

JM AB    JM AB    30 5 
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Nacka kommun  

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal  

Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat bygg-

herre 

Kommunalt 

byggbolag 

Antal lägen-

heter 

Genomförandetid 

345/Tallidens sko-

la/2005 

Byggmästa-

ren UJ Jo-

hansson AB 

  Byggmästa-

ren UJ Jo-

hansson AB 

  58 15 

348, Forum Nacka/ 

2005 

Rodamco AB 
Nacka Mark 

exploaterings 

AB 

  Skanska AB   235 10 

376,Sicklaön/2005 SSM Bygg & 
Fastighets AB 

  SSM Bygg & 
Fastighets AB 

  79 15 

 387,Sicklaön/2006 Brf. Bergåsen   Brf. Bergåsen   50 10 

418,Sicklaön/2007 DE Bygg & 

Fastightes AB 

  DE Bygg & 

Fastightes AB 

  49 7 

422,Sicklaön/2007 Hagsunda AB   Hagsunda AB   8 5 

452,Finnboda pi-

rar/2008 

HSB   HSB   70 10 

454,Sicklaön/2008 Peab AB   Peab AB   144 10 

 456,Sicklaön/2008 Privat fastig-
hetsägare 

Nacka kom-
mun 

Privat fastigh-
tes 

ägare 

  17 5 

462,Kvarnholmen/ 

2009 

Kvarnholmen 

Utveckling 
AB 

  Kvarnholmen 

Utveckling 
AB 

  240 15 

355,Boo,Orminge/ 

2005 

Byggmästare 

UJ Johansson 

AB 

Nacka kom-

mun 

Senior 

Forum Björk-

näs Koopera-
tiv hyresgäst-

förening 

 
Byggmästare 

UJ Johansson 

AB 

  120 5 

371,Boo,Björknäs/20

05 

  Nacka kom-
mun 

Alliance 
Fastighetsut-

veckling AB 

  24 7 

409,Boo/2007 Fastighets AB 

L E Lundberg 

  Fastighets AB 

L E Lundberg 

  14 15 

410,Boo/2007 Fastighets AB 
L E Lundberg 

  Fastighets AB 
L E Lundberg 

  18 15 

414,Fisksätra/2007 Fastighets 

K/B Trä-
gårdsmästa-

ren 4  

  Fastighets 

K/B Trä-
gårdsmästa-

ren 4 

  6 5 

349,Älta/2005   Nacka kom-

mun 

  Nacka kom-

mun 

6 15 

419,Älta/2007 JM AB  
Brf Älta 

Sjöängen 

Nacka kom-
mun 

JM AB  
Wallenstam 

AB 

  180 10 

421,Älta/2007 Stockholms 

stad  

Nacka kom-

mun 

Småa AB   427 15 

449,Älta/2008   Nacka kom-
mun 

  Nacka kom-
mun 

6 10 
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Vallentuna kommun   

 
Detaljplanenamn/ 

Årtal 

Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat bygg-

herre 

Kommunalt bygg-

bolag 

Antal 

lägenheter 

Genomförandetid 

"Brittas 

backe"/2005 

 Vallentuna 

kommun 

Byggmästaren 

UJ Johansson 

AB 

 22 5 

Kumla bostä-

der/2005 

Privat fastig-
hetsägare 

 Privat fastig-
hetsägare 

 7 15 

Uthamra 

strand/2006 

Skanska AB 

Privata fastig-

hetsägare 

Vallentuna 

kommun 

Småa AB (16) 

Ej utsedd (22) 

Panghus AB (7) 

 45 15 

Mörbyvägen 

Ö/2006 

 Vallentuna 
kommun 

Alliance fastig-
hetsutveckling 

AB 

 23 10 

Bälstaberg/2006 JM AB  JM AB  190 7 

Ormsta Rimitom-

ten/2007 

 Vallentuna 

kommun 

Kanfast AB  28 10 

Gustavslund/2007 NCC AB Vallentuna 

kommun 

NCC AB  91 15 

Olhamra/2008 Påtåker Fastig-
heter AB 

 Påtåker Fastig-
heter AB 

 75 15 

Tegelbruket/2008 Norrortstomter 

AB 

 Riksbyggen AB 

Besqab AB 

JM AB 

 130 10 
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Sigtuna kommun  

 
Detaljplanenamn/Årtal  Privat mark-

ägande 

Kommunalt 

markägande 

Privat byggher-

re 

Kommunalt 

byggbolag 

Antal 

lägenheter 

Genomförandetid 

233,Vikingavägen/2005   Sigtuna 

kommun 

Peab AB   100 5 

235,Steninge allé västra de-

len/2005 

  Sigtuna 

kommun 

Peab AB   60 5 

236,Steninge alle östra de-

len/2005 

  Sigtuna 
kommun 

Peab AB   110 5 

237,Södergatan Nord/2006   Sigtuna 

kommun 

Wåhlinfastigheter 

AB 

  170 5 

242,Södergatan Syd/2006 Märsta Cent-

rum AB 

Sigtuna 

kommun 

Wåhlin fastighe-

ter AB 
Fastpartner AB 

  160 5 

243,Steningehöjden, 

etapp 1/2006 

Peab AB   Peab AB   120 5 

244,Steningehöjden, 

etapp 2/2006 

Peab AB   Peab AB   170 5 

246,Centrala Valsta/2006   Sigtuna 
kommun 

Peab AB   100 5 

249,Västra Galaxvägen/2006   Sigtuna 

kommun 

  AB Sigtuna-

hem 

5 5 

250,Ärlingheden/2007   Sigtuna 

kommun 

Skanska AB   90 5 

251,Brandstationstomten/2007   Sigtuna 
kommun 

Skanska AB   50 5 

253,Ymerplan/2007   Sigtuna 

kommun 

AB Sigtuna-
hem  

Ymerplan AB 

Fast;c/o Gyllen-

forsen KB 

  70 5 

263,Steningehöjden/2008 Peab AB   Peab AB   200 10 

273,Sätuna torg/2009 HSB    HSB    106 15 

C145,Marmorvägen/2005   Sigtuna 

kommun 

  AB Sigtuna-

hem  

50 5 

C146,Granitvägen/2005   Sigtuna 
kommun 

AB Sigtuna-

hem 

  AB Sigtuna-
hem 

80 5 

C147,Trollbergsvägen/2005   Sigtuna 
kommun 

  AB Sigtuna-
hem 

5 5 

C148,Brännbo/2005   Sigtuna 

kommun 

  AB Sigtuna-

hem 

5 5 

C149,Björkbacka/2005 NCC AB 
Privat fastig-

hetsägare 

Sigtuna 
kommun 

NCC AB   112 10 

C151,Tvillingbackarna/2006   Sigtuna 

kommun 

JM AB AB Sigtuna-

hem 

155 5 

C152,Myntvägen/2006   Sigtuna 
kommun 

JM AB   19 5 

C153,Sigtunahöjden/2006 Sigtunahöjden 

Hotell o 

Konferens AB 

  Arkitekthus Tomt 

och Mark AB 

  10 5 

C164,Rådmansängen/2009 Kungsleden 
AB 

Sigtuna 
kommun 

Peab AB   55 10 
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Bilaga 3 Involverade byggherrar 
Privata bolag  

 JM AB  

 Seniorgården AB – bolaget ingår i koncernen JM AB 

 AB Borätt – bolaget ingår i koncernen JM AB 

 HSB Bostad AB  

 Västkuststugan AB  

 Götenehus AB 

 Småa AB 

 NCC AB  

 Peab Bostad AB  

 Alliance Fastighetsutveckling AB 

 Veidekke Sverige AB  

 Veidekke Bostad och Fastighet AB – bolaget ingår i koncernen Veidekke Sverige AB  

 Byggnads AB Abacus  

 Skanska AB  

 Skanska Nya Hem AB – bolaget ingår i koncernen Skanska AB  

 Skanska Sverige AB – bolaget ingår i koncernen Skanska AB 

 SKB 

 Riksbyggen AB 

 Norrortstomter AB – bolaget ingår i koncernen Riksbyggen AB 

 Besqab AB 

 Besqab Mark AB – bolaget ingår i koncernen Besqab AB 

 Wåhlin Fastigheter AB  

 Järntorget Bostad AB 

 Byggnadsfirman Erik Wallin AB 

 Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 

 Byggnads AB Åke Sundvall 

 Folkhem Produktion AB 

 LB Hus AB  

 Peab AB  

 Peab Sverige AB – bolaget ingår i koncernen Peab AB 

 Mälardalens tomt & fastighets AB 

 Diligentia AB 

 BTH Bygg AB  

 Liljestrand Fastigheter AB  

 Einar Mattsson Byggnads AB – bolaget ingår i koncernen Einar Mattsson AB 

 Stena Fastigheter AB 

 Akelius Fastigheter i Haninge AB – bolaget ingår i koncernen Akelius Fastigheter AB 

 Byggmästaren UJ Johansson AB  

 SSM Bygg & Fastighets AB 

 DE Bygg & Fastighets AB 

 Hagsunda AB  

 Finnboda Industrilokaler HB 

 Kvarholmen Utveckling AB 

 Fastighets AB L E Lundberg 

 Wallenstam AB  
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 KB Myran - ingår i koncernen Wallenstam AB 

 Panghus AB  

 Kanfast AB 

 Påtåker Fastigheter AB 

 Fastpartner AB 

 HSB Arlanda 

 Arkitekthus Tomt och Mark i Mälardalen AB   

 Guldberget Bostäder AB 

Kommunala bolag  

 Huge Fastigheter AB – Huddinge kommun 

 Järfällahus AB – Järfälla kommun 

 Fastighets AB Färvaltaren – Sundbyberg kommun 

 Haninge Bostäder AB – Haninge kommun 

 AB Sigtunahem – Sigtuna kommun 

Övriga byggherrar   

 Privata fastighetsägare 

 Filadelfiaförsamlingen Stockholm/Pingstkyrkan Huddinge  

 Bo Bra i Solna AB  

 Blomster och Fors MBA Mark & Anläggning AB 

 Tre Ben i Stockholm AB 

 NAPF Råstensfast 3 AB 

 Brf. Bergåsen 

 SeniorForum Björknäs Kooperativ hyresgästförening 

 Fastighets K/B Trädgårdsmästaren 4 

 Ymerplan AB Fast 

 J.B:S Växtkompani AB  

  
 

 


