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  Abstract 

A large part of the newly constructed dwellings in Sweden are built on land initially owned by 

a municipality. The land is then distributed by what is called "land allocation". Land 

allocation gives a developer the exclusive right to negotiate with a municipality for a land 

development on municipal land. The land allocation provides the municipalities an 

opportunity to choose developer and to determine how the land development should be 

implemented. The land allocations have become an important tool in the municipalities work 

with housing provision and a way to control the urban development. Specific legislation of the 

field does not exist and the municipalities’ proceedings of land allocation differ. 

The purpose of this study was to investigate how the three selected municipalities Malmö, 

Lund and Växjö allocate their public land and to discern the differences. The survey was 

conducted through interviews with officials at the municipalities and studies of material 

relating to land allocation such as a land allocation policies, contracts and municipal 

decisions. 

The investigation showed that the land allocation methods not only differ between the 

municipalities but also within the municipalities, because the methods and assessment criteria 

varies and are adapted to each project. All three investigated municipalities practice a land 

allocation method, which means that the developers are selected through a competitive 

selection process. Usually they use other parameters than the highest offer as the selection 

criteria. One obvious difference between the municipalities was the terminology; each 

municipality has its own terms for the agreements and allocation methods, which might be 

confusing. It was also found that the moments for selecting developers varied, as well as the 

developers’ participation in the detailed development plan process.  
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  Sammanfattning 

En stor del av de nyproducerade bostäderna byggs på mark som ursprungligen ägts av en 

kommun. Marken fördelas då till byggherrar genom det som kallas ”markanvisning”. En 

markanvisning ger en byggherre rätt att ensam förhandla med en kommun om en exploatering 

på mark som kommunen äger. För kommunerna ger markanvisningarna möjligheter att välja 

byggherre och bestämma hur exploateringen ska genomföras. Markanvisningar har därför, 

tillsammans med det kommunala planmonopolet, blivit ett viktigt verktyg i kommunernas 

arbete med bostadsförsörjningen och ett sätt att styra bebyggelseutvecklingen. Specifik 

reglering av området finns inte och kommunernas markanvisningssystem skiljer sig åt.  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur de tre utvalda kommunerna 

Malmö, Lund och Växjö markanvisar och att sedan kunna urskilja vilka skillnader som finns. 

Undersökningen gjordes genom intervjuer med tjänstemän på kommunerna och genom 

studier av material kring markanvisningar såsom markanvisningspolicy, avtal, nämndbeslut, 

tjänsteutlåtande m.m. 

Undersökningen visade att tilldelningsmetoderna inte bara skiljer sig mellan kommunerna 

utan också inom kommunerna, eftersom metoderna och bedömningskriterierna varierar och 

anpassas för varje projekt. Alla tre kommuner tillämpar tilldelningsmetoder som innebär att 

byggherre väljs genom en urvalsprocess och använder vanligen andra parametrar än 

betalningsviljan som urvalskriterier. En tydlig skillnad mellan kommunerna var terminologin, 

varje kommun har sina egna benämningar på avtal och tilldelningsmetoder vilket kan skapa 

”förvirring”. Det konstaterades också att tidpunkten för val av byggherre och byggherrens 

deltagande i detaljplanearbetet varierade mellan kommunerna.  

 



 

 

 

 

4 

Förord 

Detta examensarbete avslutar det sista året på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad 

med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik på Kungliga Tekniska Högskolan i 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I flera utredningar och debattartiklar de senaste åren har det 

konstaterats att det idag byggs för få bostäder i Sverige. 

Bostadsbristen är framför allt stor i storstadsregionerna.  Kommunerna 

har ett ansvar för bostadsförsörjningen och genom sitt planmonopol 

och ägandet av mark kan de styra bebyggelseutvecklingen. De 

kommuner som har ett markinnehav kan genom markanvisning själva 

utse en byggherre för genomförandet av exploateringen och på så sätt 

också bestämma förutsättningarna för exploateringen.  

Markanvisning innebär normalt att den utvalda byggherren får 

ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförandet av 

exploatering på mark som kommunen äger. Då alla förutsättningar för 

exploateringen är klargjorda och detaljplan vunnit laga kraft sker 

sedan en slutlig försäljning eller tomträttsupplåtelse av marken till 

byggherren.1  

Det finns ingen specifik lagstiftning för hur markanvisningar ska 

genomföras, kommunerna har därför utvecklat olika 

markanvisningssystem för hur byggherrar tilldelas markanvisning. 

Många kommuner har också en egen markanvisningspolicy där 

metoder och principer för kommunens markanvisningar fastställts.  

Boverket har redovisat att den största delen av de nyproducerade 

bostäderna byggs på mark som sålts eller upplåtits av en kommun.2 

Rapporter redovisar också att det finns stora skillnader i kommunernas 

markanvisningssystem3 samt att det är svårt att förstå och förutse 

kommunernas principer för markanvisningar.4 Eftersom 

markanvisningar är ett vanligt förekommande och viktigt redskap för 

kommunernas bebyggelseutveckling är det av intresse hur systemet 

för markanvisningar tillämpas.  

                                                 
1
 Kalbro & Lindgren, 2010, s. 143 

2
 Boverket, 2005, s. 50 

3
 Ibid, s. 39-47 

4
 Statskontoret, 2006, s. 8-9 

5
 Avsnittet baseras på Karlbo & Lindgren, 2010, s. 13-17 samt s. 181-187. 

2
 Boverket, 2005, s. 50 

3
 Ibid, s. 39-47 

4
 Statskontoret, 2006, s. 8-9 
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1.2 Frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka markanvisningssystemen i 

Malmö, Lund och Växjö och att kunna redovisa hur systemet skiljer 

sig mellan dessa.   

Examensarbetet vill besvara de två huvudfrågorna: 

 Hur ser markanvisningssystemet ut i de utvalda kommunerna? 

 Hur skiljer sig systemet åt mellan kommunerna? 

Den första frågan kan man konkretisera genom ett antal följdfrågor 

som är av intresse: Vilka tilldelningsmetoder används? Vilka avtal 

tecknas? Vilka olika kriterier och krav ställs vid markanvisning? Vid 

vilken tidpunkt väljs byggherre? När tecknas avtal? När sker 

markanvisningar i relation till detaljplanearbetet? Målet är att sedan 

kunna urskilja vilka skillnader som finns mellan de kommuner som 

undersöks.  

1.3 Metod 

Arbetet är en kvalitativ studie av de utvalda kommunernas 

markanvisningar eftersom syftet är att beskriva 

markanvisningssystemet och urskilja skillnader mellan kommunerna. 

Datainsamlingen har framförallt gjorts genom intervjuer med 

tjänstemän på plats i respektive kommunhus. Frågorna utgick från ett 

antal frågeområden och anpassades utifrån varje kommun med bland 

annat markanvisningspolicys som utgångspunkt.  

För att få en praktisk infallsvinkel har även genomförda eller delvis 

genomförda markanvisningar studerats. Det har gjorts genom 

dokumentstudie av avtal, tjänsteskrivelser, ”inbjudningar” till 

markanvisningar och annan dokumentation kring markanvisningarna. 

Även andra dokument som markanvisningspolicy, 

bostadsförsörjningsprogram, översiktsplaner m.m. har studerats. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att undersöka tre utvalda kommuner; 

Malmö, Lund och Växjö. Vid urvalet av kommunerna har 

tätortskommuner i olika storlekar och med ett betydande markinnehav 

valts, så att de årligen genomför ett antal markanvisningar och har 

någon eller några utarbetade metoder för markanvisning. Eftersom 

fokus ligger på bostadsförsörjning har en avgränsning också gjorts till 

att bara undersöka markanvisningar för bostäder dvs. kommunernas 
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markanvisningar för andra ändamål som tillexempel 

näringslivsverksamhet har inte studerats. För att avgränsa arbetets 

omfattning har inte heller markanvisningar av villatomter till 

privatpersoner genom kommunala tomtköer studerats.  

1.5 Disposition 

Detta inledande kapitel 1 beskriver arbetets bakgrund, frågeställning, 

metod och avgränsning.  

Kapitel 2 beskriver exploateringsprocessen översiktligt med fokus på 

de delar som rör markanvisning. Kapitlet behandlar också de 

förutsättningar och rättsliga regler kring markanvisningar samt 

beskriver några generella tilldelningsmetoder.  

Kapitel 3-5 behandlar de tre utvalda kommunerna Malmö, Lund 

respektive Växjö. Varje kapitel presenterar en kommun och deras 

markanvisningssystem. Kapitlen inleds med beskrivningar av 

kommunernas markinnehav och bostadsbyggande. Sedan behandlas 

markanvisningspolicy och de avtal som tecknas vid markanvisningar.  

Därefter beskrivs och ges exempel på de tilldelningsmetoder 

kommunerna tillämpar. Kapitlen beskriver sedan kort valet av 

byggherrar och vilka kriterier och villkor som ställs, för att avslutas 

med prissättningen av marken.  

Avslutande kapitel 6 redovisar skillnader och reflektioner mellan 

kommunernas markanvisningssystem. 
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2 Förutsättningar och regler kring 
markanvisningar och exploatering 

2.1 Exploateringsprocessen5 

En markexploatering är när markanvändningen i ett område förändras 

och bebyggelse uppförs eller kompletteras. Processen för förändringen 

sträcker sig från projektidé och initiering till färdig bebyggelse. 

Däremellan finns många olika aktiviteter och inblandade aktörer som 

måste organiseras och samordnas. Markanvisning är en av 

aktiviteterna i exploateringsprocessen när mark som ursprungligen ägs 

av kommunen exploateras och bebygg med bostäder.  

En viktig funktion i exploateringsprocessen har den lagstiftning som 

reglerar området. Genom plan-, bygg- och miljölagstiftning regleras 

planarbetet och hur bebyggelse får utformas och lokaliseras. Ansvaret 

för byggandet, driften och finansiering av infrastruktur (så som vägar, 

ledningar, järnväg m.m.) regleras i infrastrukturlagstiftningen. Till sist 

behövs lagar om markåtkomst och ersättning för att kunna ändra 

ägoförhållanden och fastighetsindelning vid genomförandet av en 

exploatering. 

Då varje exploateringsprojekt är så gott som unikt måste 

exploateringsprocessen anpassas utifrån det specifika projektets 

förutsättningar. Två betydelsefulla faktorer för ett 

exploateringsprojekt är områdets ägoförhållanden och 

fastighetsägaren/byggherrens roll och delaktighet i projektet.  Utifrån 

dessa två faktorer går det att kategorisera genomförandet av 

exploateringsprojekts i fyra typfall: 

1. Byggherren äger marken men medverkar inte aktivt i 

detaljplanearbetet. 

2. Byggherren äger marken och tar tillsammans med 

kommunen fram detaljplanen. 

3. Kommunen äger marken och byggherren deltar inte aktivt i 

detaljplanearbetet. 

4. Kommunen äger marken och tar tillsammans med 

byggherren fram detaljplanen.  

Dessa fyra typfall skiljer sig med avseende på planprocessen, 

markförvärv, genomförandefrågor och byggprocessen. Men ett projekt 

                                                 
5
 Avsnittet baseras på Karlbo & Lindgren, 2010, s. 13-17 samt s. 181-187. 
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behöver inte helt tillhöra enbart ett typfall utan olika delar av 

processen kan växla mellan typfall.  

Markanvisningar förekommer i typfall 3 och 4 eftersom kommunen 

måste äga marken för att kunna välja byggherre. Tidpunkten för när 

markanvisningen (och valet av byggherre) görs påverkar möjligheten 

för byggherrens deltagande i planarbetet och därmed vilket typfall 

exploateringsprojektet ”tillhör”. Vid en tidig markanvisning 

förekommer både att byggherren deltar i planarbetet eller inte deltar. 

Det kan också växla mellan typfall 3 och 4 genom att byggherren 

deltar i vissa delar av planarbetet. Vid tidiga markanvisningar tecknas 

någon form av ”markanvisningsavtal”6 som reglerar planerings- och 

genomförandefrågor. I samband med att detaljplanen antas tecknas 

sedan ett avtal om försäljning eller tomträttsupplåtelse av marken till 

byggherren. 

Vid markanvisningar i samband med eller efter att detaljplanen 

antagits tar kommunen oftast själv fram detaljplanen och 

exploateringsprojektet tillhör då typfall 4. I dessa situationer behövs 

vanligtvis inte ”markanvisningsavtal” tecknas utan ett avtal om 

överlåtelse eller upplåtelse tecknas istället direkt.  

Tidpunkten för markanvisning varierar stort mellan olika kommuner 

och projekt, vilket det går att läsa mer om i varje kommunavsnitt 

nedan. 

2.2 Förutsättningar för markanvisning 

2.2.1 Kommunalt markinnehav 

Många kommuner har ett eget markinnehav och kan genom 

försäljning eller upplåtelse av marken styra hur markexploateringen 

ska ske. Markreserv kallas vanligtvis den kommunägda mark som i 

framtiden kan bli aktuell för exploatering. Ofta rör det sig om 

nuvarande skogs- eller jordbruksmark som i väntan på en eventuell 

exploatering arrenderas ut. I de större tätortskommunerna är det 

vanligt med strategiska markförvärv för att utöka markreserven inför 

framtida behov. Ofta är översiktsplaner styrande för vilken mark som 

kan bli aktuell att förvärva. Mark som ägs av kommunala 

bostadsbolag räknas normalt inte till den kommunala markreserven. 

De kommunala bostadsbolagen behandlas i princip likadant som de 

                                                 
6
 Det finns många olika benämningar på denna typ av avtal varav några exempel 

förutom markanvisningsavtal är föravtal, ramavtal, optionsavtal och intentionsavtal. 
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privata och måste därför själva söka markanvisningar på samma 

villkor som de privata bolagen. 

Andelen kommunägd mark av kommunens totala areal varierar. En 

studie från Boverket visar att i storstäderna byggs det bostäder i störst 

utsträckning på mark som ursprungligen ägts av kommunen. På andra 

håll råder motsatta situation. Samma studie redovisar också att den 

kommunala markreserven generellt är god. Istället uppger kommuner 

att det är bristen på detaljplanelagd mark som kan skapa ett problem 

och utgöra ett hinder för bostadsbyggandet, orsaken anses vara en 

utdragen planprocess.7  

2.2.2 Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen 

Alla kommuner är enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar skyldiga att planera för kommunens 

bostadsförsörjning.8 Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder och underlätta att ändamålsenliga 

återgärder genomförs. Enligt en rapport från Boverket år 2011 har 

cirka en tredje del av kommunerna antagit riktlinjer för 

bostadsförsörjningen.9  

Genom planmonopolet10 har kommunerna ett redskap att påverka 

bebyggelseutvecklingen eftersom de avgör var, hur och när mark ska 

detaljplaneläggas. Allt byggande börjar alltså på kommunens 

skrivbord. Ett annat viktigt redskap är kommunalt markinnehav 

eftersom de genom att anvisa mark kan ställa ytterligare krav på 

bebyggelsen som uppförs. Markanvisningarna kan framför allt vara ett 

verktyg för att stimulera byggandet av hyresrätter, rimliga 

boendekostnader och bostäder till äldre, studenter och andra som i 

vanliga fall har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.11 

2.3 Markanvisningens innebörd 

Många kommuner har sin egen definition och sina egna 

tilldelningsmetoder för markanvisningar. Men en vanlig definition är 

att en markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss 

tid och på vissa villkor få förhandla med kommunen om 

                                                 
7
 Boverket, 2005, s. 12 

8 
1 § Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 

9 
Boverket, 2011, s. 36 

10 
1 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) 

11
 Statskontoret, 2006, s. 7-24 
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förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom ett 

område som kommunen äger.12  

2.3.1 Rättsliga bestämmelser vid markanvisningar 

Det finns inga specifika regler för själva markanvisningen t ex hur en 

byggherre ska utses eller vad ett markanvisningsavtal ska innehålla. 

Däremot gäller de allmänna bestämmelserna i regeringsformen, 

reglerna om köp av fastighet i jordabalken och för all 

kommunalverksamhet finns även bestämmelser i kommunallagen.  

Större delen av de rättsliga bestämmelserna som berör 

markanvisningar gäller försäljningen (eller tomträttsupplåtelsen) av 

kommunal mark. Försäljningen regleras av både nationell lagstiftning 

och EU-rättslig lagstiftning och innebär främst att kommunerna inte 

får sälja mark under marknadsvärdet.13 

Nationell lagstiftning 

I kommunallagen finns likställighetsprincipen som innebär att 

kommunen ska behandla alla sina medborgare lika.14 Kommunallagen 

innehåller också ett förbud mot att ge individuellt inriktat 

näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det.15 Vid 

markanvisningar medför reglerna att kommunerna inte får sälja mark 

under marknadsvärdet. 

Kommunerna måste också följa rättsprinciperna i regeringsformen där 

t ex objektivitetsprincipen medför att kommunens arbete måste vara 

opartisk och saklig.16 Likhetsprincipen medför att en kommun måste 

behandla alla byggherrar lika.17 

Jordabalken reglerar hur köp av fastigheter ska ske.18 Där finns regler 

kring köpehandlingens formalia, villkorligt köp och säljarens och 

köparens rättigheter och förpliktelser. Reglerna får bland annat 

betydelse för det avtal som kommunerna tecknar med byggherren när 

mark ska överlåtas eller upplåtas och vilka villkor som får ställas.  

                                                 
12

 Se t ex Stockholms stad, 2010, Göteborgs stad, 2010 eller Kalbro & Lindgren, 

2010, s. 143. 
13

 Kalbro & Lindgren, 2010, s. 144 
14

 2 kap. 2 § kommunallagen (KL, 1991:900) 
15

 2 kap. 8 § KL 
16

 1 kap. 9 § regeringsformen (RF, 1974:152) 
17

 1 kap. 9 § RF 
18

 4 kap. jordabalken (JB, 1970:994) 
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EU:s statsstödsregler 

Främsta syftet med EU-regleringen är att skapa en gemensam 

marknad och samordnad ekonomisk politik. Gällande 

markanvisningar är det främst EU:s statsstödsregler som får betydelse 

och svenska kommuner har i några fall anmälts för otillåtet statsstöd. 

Enlig artikel 107.1 i fördraget om europeiska unionens funktionsstöd 

(FEUF) tillåts inte statsstöd som kan anses konkurrensbegränsande.19  

Exempel på otillåtet statsstöd är kommunal försäljning av mark till ett 

pris som inte motsvarar marknadspriset. För att det ska vara frågan om 

otillåtligt statsstöd måste stödet påverka handeln mellan 

medlemsstaterna. EU-kommissionen rekommenderar två metoder för 

att vid försäljning av kommunal mark utesluta inslag av statsstöd och 

säkerställa försäljning till marknadsvärdet, anbudsförfarande eller 

direktanvisning. Vid anbudsförfarande ska försäljningen ske efter ett 

öppet och villkorslöst anbudsförfarande (av t.ex. auktionstyp), där det 

bästa eller enda budet sedan antas. Vid direktanvisning ska 

försäljningen ske med stöd av oberoende expertvärdering före 

förhandlingarna påbörjas.20  

Korthals Altes har i flera artiklar beskrivit problematiken kring EU:s 

statsstödsregler vid olika situationer av markexploatering. Han 

konstaterar att EU:s statsstödsregler har fått en allt större påverkan på 

markexploateringen och att många länders nationella lagstiftning inte 

stämmer överens med EU-lagstiftningen, vilket går i lås så länge 

ingen överklagar till europeiska kommissionen. I praktiken är det 

mycket få som överklagar eftersom byggherrars goda relation med 

lokala myndigheter utgör grunden för deras verksamhet då olika 

beslut och tillstånd behövs för att få bygga.21  

2.3.2 Tilldelningsmetoder vid markanvisning 

Många kommuner har en så kallad markanvisningspolicy som anger 

kommunens riktlinjer och metoder för markanvisningar, men 

terminologin i policy och avtal skiljer sig mellan kommunerna.22 Det 

är därför svårt att generellt beskriva de tilldelningsmetoder som 

                                                 
19

 Kalbro & Lindgren, 2010, s. 144-145 
20

 Sveriges Kommuner och Landsting, 2007, s. 3-4 
21

 Korthals Altes, W. K., 2006 
22

 Statskontoret, 2006, s. 16 
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används, men i grova drag nämns tre stycken som är vanligt 

förekommande:23 

 En direktanvisning innebär att en byggherre väljs ut av en 

kommun utan en föregående urvalsprocess. Det kan finnas 

många olika motiv till varför direktanvisning används, t ex att 

en byggherre själv föreslår ett projekt som kommunen anser 

vara intressant.24  

 Vid ett anbudsförfarande skickas information om 

markanvisning ut till byggherrar som får komma in med ett 

anbud. Anbudet kan innehålla ett pris på marken, priset får i 

vissa fall en betydande roll vid urvalet. I andra varianter 

innehåller anbudet ett enkelt förslag på bebyggelsen och 

urvalet kan då baseras på andra parametrar än betalningsvilja. 

Kommunen kan vid inbjudan ha förbestämda villkor eller 

önskemål för områdets bebyggelse. 

 Markanvisningstävling är egentligen en variant på 

anbudsförfarandet, men utmärker sig genom att krav ställs på 

mer omfattande material vid inlämning av förslag som 

exempelvis arkitektritningar. Markanvisningstävlingar är 

därför den mest resurskrävande tilldelningsmetoden för både 

kommunen och byggherren.  

Av dessa tre tilldelningsmetoder finns det flera olika varianter och det 

finns dessutom ytterligare tilldelningsmetoder som används. Gällande 

de tre undersökta kommunerna beskrivs tilldelningsmetoderna mer 

detaljerat och med exempel från respektive kommun.  

 

 

                                                 
23

 Se t ex Strängnäs kommun, 2009, s. 10-16. 
24

 Den s.k. ”Stockholmsmodellen” bygger på att byggherrar aktivt själva tar fram 

projekt och ansöker om markanvisning. Stockholms stad, 2010 
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3 Malmö stad 

3.1 Markinnehav, bostadsbyggande och 

förvaltning 

I dag bor ca 302 000 personer i Malmö och befolkningen förväntas 

under de närmsta åren öka med ca 4 000 personer per år, vilket 

innebär ett behov av ca 2000 nya bostäder per år.25 Fastighetskontorets 

ambition är att det ska vara möjligt att byggstarta minst 1500 nya 

bostäder varje år på kommunens mark för att på så sätt hindra att en 

”flaskhals” uppstår för bostadsproduktionen.26 De senaste åren har runt 

hälften av de nyproducerade bostäderna byggts på mark som 

markanvisats av Malmö stad.27  

 

Bild 1. Karta över Malmö stads markinnehav.
28 

 

                                                 
25

 Malmö stad, 2011a, s. 10-11 
26

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
27

 Malmö stad, 2011a, s. 11 
28

 Malmö stad, 2012b 
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Malmö stad äger ungefär hälften av all mark inom kommunens 

gränser (se bild 1), varav en stor del är obebyggd och utgör 

markreserv.29 Gällande översiktsplan, ÖP2005, möjliggör byggrätter 

för ca 20 000 nya bostäder på kommunägd mark. Med målet att 

byggstarta ca 1 500 nya bostäder per år på kommunens mark kommer 

markreserven i nuläget att räcka i 10-15 år.30  

Den kommande översiktsplanen, ÖP2012, inriktar sig på att staden 

främst ska växa inåt genom förtätning och omvandling. Eftersom 

markinnehav ger möjligheter att stimulera och styra bostadsbyggandet 

är det nu aktuellt att se över vilka strategiska lägen som kan bli 

aktuella för förvärv inför den framtida markreserven.31 Malmö stad 

äger även mark utanför kommunens gränser men som till större delen 

utgörs av rekreationsområden och är därför inte aktuella att 

exploatera.32  

Under 2011 byggstartades inte alla tillgängliga byggrätter i Malmö 

och inför 2012 fanns 1500 outnyttjade byggrätter på kommunal mark.  

Orsaken är, enligt fastighetskontoret, en ökad osäkerhet inför 

byggstarter av projekt med bostads- och äganderätter. Faktorerna till 

den ökade osäkerheten är många och leder till att ett färre antal 

tecknar sig för en ny bostad33, vilket inte går ihop med finansiärers 

krav på att en viss andel av antalet bostäder ska vara sålda av 

byggherren innan byggstart.34  Däremot går det enklare att byggstarta 

projekten med hyresrätter eftersom det där inte finns samma krav. 

Bostadsmarknaden i Sverige idag gör att det är viktigt att stimulera 

nyproduktionen av hyresrätter för att ha en möjlighet att öka 

bostadsbyggandet.35  

I Malmö stad är det Fastighetskontoret som har uppgiften att förvalta 

och upplåta kommunens mark. Fastighetskontoret ska också planera 

och genomföra exploatering för bostäder och verksamheter vilket görs 

av exploateringsavdelningen. Vid markanvisningar är förutom 

                                                 
29

 Malmö stad, 2011a, s.8 och Region Skåne, 2010 
30

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
31

 Malmö stad, 2011a, s. 12 
32 

Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
33

 Exempel på faktorer är höjt bolånetak, bankernas krav på lånetagarna, rädslan för 

boprisbubbla och framtida ränteläge m.m. Dessutom har Malmös nettoinflyttning 

vänt, tidigare har köpstarka danskar flyttat till Skåne och pressat upp bopriserna. 
34

 Holmberg, J., 2012 
35

 Malmö stad, 2011a, s. 11 
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exploateringsavdelningen också fastighetsjuridiska avdelningen 

delaktiga. Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda 

kommunen i fastighetsägarrollen och upprätta alla fastighetsjuridiska 

avtal som exempelvis markanvisningsavtal, köpeavtal och 

tomträttsavtal. Förutom exploaterings- och fastighetsjuridiska 

avdelningarna består fastighetskontoret också av 

förvaltningsavdelningen som förvaltar kommunägd mark och 

lokalförsörjningsavdelningen som ansvarar för att anskaffa och 

avveckla lokaler åt kommunens förvaltningar. Fastighetskontoret styrs 

politiskt av tekniska nämnden, under tekniska nämnden ligger förutom 

fastighetskontoret också gatukontoret.36 

3.2 Markanvisningspolicy och andra dokument för 

markanvisningar och bostadsbyggande 

Malmö stads markanvisningspolicy beskriver de fördelningsgrunder 

och metoder som tillämpas när kommunägd mark anvisas till 

bostadsändamål eller olika typer av verksamheter. 

Markanvisningspolicyn antogs år 2007 av tekniska nämnden och är 

vägledande för fastighetskontorets arbete och tekniska nämndens 

markanvisningsbeslut.37 

I markanvisningspolicyn definieras en markanvisning som en rätt för 

en byggherre att under en begränsad tid och med givna förutsättningar 

kunna arbeta med att utveckla projekt inom ett angivet område.38 

Målet med markanvisningar är att skapa bebyggelse med hög kvalitet 

och blandade upplåtelseformer, främja konkurrens för att uppnå 

rimliga boendekostnader och att engagera byggherrar genom att de 

tidigt får möjlighet att delta i bebyggelseutvecklingen.39 

Tekniska nämndens direktiv till fastighetskontoret innehåller mer 

övergripande mål för bostadsbyggandet och fastighetskontorets arbete. 

Exempelvis så anger direktiven att fastighetskontoret under år 2012 

ska möjliggöra ett allsidigt utbud av bostäder, se till så att hyresrätter 

med rimliga boendekostnader prioriteras vid marktilldelningar och 

genom strategiska förvärvsinsatser öka kommunens markinnehav 

inför kommande exploateringar.40  

                                                 
36

 Malmö stad, 2011a, s. 44-50 
37

 Malmö stad, 2007a, s. 3 
38

 Ibid., s. 6 
39

 Ibid., s. 14 
40

 Malmö stad, 2011a, s. 4 
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Förutom ovan nämnda policy och direktiv finns en rad andra planer, 

program och styrdokument som används för att uppfylla kommunens 

mål och ambitioner för utvecklingen av kommunens mark.41 Den mest 

grundläggande är översiktsplanen där de övergripande målen och den 

långsiktiga planeringen av markanvändningen finns.42 Ett 

bostadsförsörjningsprogram med bostadspolitiska mål beslutas för 

varje mandatperiod. Genom planlägesrapporter och kvartalsrapporter 

följs målen för bostadsplaneringen och byggandet upp. Dessa 

rapporter produceras av stadsbyggnadskontoret och redovisar till 

exempel lagakraftvunna detaljplaner, beviljade bygglov, byggstarter 

och färdigställda bostäder.43  

För mer praktisk tillämpning har Fastighetskontoret tagit fram en 

beskrivning av fastighetskontorets exploateringsprocess som ingående 

beskriver projektstyrningen vid exploateringsprojekt på kommunägd 

mark. Dokumentet redogör kronologiskt alla aktiviteter och beslut i 

processen och kompletteras med mallar, exempel och fördjupade 

beskrivningar.44  

3.3 Avtal vid markanvisningar 

I Malmö kan en markanvisning konfirmeras på två sätt, genom 

markreservation eller markanvisningsavtal. De båda innebär att 

byggherren får rätt att ensam utveckla och genomföra ett projekt inom 

det anvisade området förutsatt att förbestämda villkor följs. Den 

slutliga överlåtelsen av marken görs genom en försäljning eller 

tomträttsupplåtelse.45 Vilka avtal som upprättas och när varierar 

mellan olika exploateringsprojekt, se figur 1.  Exploateringsavtal 

upprättas endast vid exploateringsprojekt på mark som ägs av någon 

annan än kommunen.  

                                                 
41

 Malmö stad, 2011a, s. 4 
42

 Malmö stad, 2012a 
43

 Malmö stad, 2011d 
44

 Malmö stad, 2011e 
45

 Malmö stad, 2007a, s. 9 
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3.3.1 Markreservation 

Markreservationer görs oftast då det finns behov av en tidig 

markanvisning och ger byggherren en trygghet i de tidiga skedena.46 

Markreservationen är inte ett avtal som undertecknas av parterna utan 

ett skriftligt beslut av kommunen att marken reserverats för 

byggherren under en begränsad tid. Markreservationen anger normalt 

inget pris eller villkor utan det bestäms i påföljande 

markanvisningsavtal och/eller köpeavtal/tomträttsavtal.47 Normalt 

beslutar fastighetskontoret om markreservation av planlagd mark men 

markreservationer av principiell natur beslutas av tekniska nämnden.48  

Markreservationer har bland annat gjorts i Norra Sorgenfri som är ett 

centralt beläget industriområde och ett aktuellt utbyggnadsområde. 

Kommunen äger ca 20 procent av marken i området, ett planprogram 

finns framtaget och detaljplan är på gång. I mars 2011 gjordes 

markreservationer till 16 byggherrar inom kv. Spårvägen med målet 

att teckna markanvisningsavtal under 2012. Byggrätterna är relativt 

små och omfattar ca 40 lägenheter per byggherre för att skapa en 

blandad stadsdel med olika typer av boende och upplåtelseformer.  

                                                 
46

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
47

 Holmberg, J., 2012 
48

 Malmö stad, 2007a, s. 9 

   Markreservation 

    Markanvisningsavtal 

Köpeavtal eller tomträttsavtal 

                    Val av byggherre 

Figur 1. Översikt över avtal och markreservation under 

markanvisningsprocessen. 
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3.3.2 Markanvisningsavtal 

Då förutsättningarna för ett projekts innehåll, storlek och markpris 

börjar bli klara tecknas ett markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal 

kan också bli aktuellt att teckna i projekt där det finns ekonomiska 

behov av att tidigt reglera villkor.49 Avtalet reglerar 

genomförandefrågor och projektets innehåll som till exempel tekniska 

krav, markpris, storlek och kostnader.50  

Markanvisningsavtal beslutas normalt av tekniska nämnden och 

tidsbegränsas vanligtvis till två år.51 Om inte avtal om försäljning eller 

tomträttsupplåtelse upprättas inom dessa två år kan kommunen 

förlänga markanvisningen eller göra ny markanvisning. Oftast sker 

förlängning av markanvisningsavtalen med eller utan förändrade 

villkor, till exempel kan marknadsförutsättningarna ha ändrats vid 

förlängningen och markpriset kan därför behöva en justering.52   

I de följande avsnitten om Malmö omfattar begreppet markanvisning 

både sådana som tillkommit via markreservation och 

markanvisningsavtal, om inget annat anges.  

3.3.3 Köpeavtal och tomträttsavtal 

När det finns en laga kraftvunnen detaljplan och villkoren för 

markanvisningen är uppfyllda tecknas ett köpeavtal eller 

tomträttsavtal. Vid markanvisningar för bostäder får byggherren fritt 

välja om marken ska förvärvas eller upplåtas med tomträtt.  

Försäljning eller tomträttsupplåtelse beslutas av tekniska nämnden 

men om köpeskillingen eller avgäldsunderlaget överstiger 10 miljoner 

kronor ska avtalet också godkännas av kommunfullmäktige.53  

Det förekommer ibland att markanvisningar görs sent i 

exploateringsprocessen, då händer det att inget markanvisningsavtal 

eller markreservation upprättas utan man beslutar direkt ett köpeavtal 

eller tomträttsavtal då avtalen annars kommer så nära varandra i tid 

(se figur 1).54 

                                                 
49

 Malmö stad, 2007a, s. 10 
50

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
51

 Malmö stad, 2007a, s. 8-10 
52

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
53

 Malmö stad, 2007a, s. 10-11 
54

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
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3.4 Tilldelningsmetoder för markanvisning 

3.4.1 Allmänt om markanvisningsmetoderna i Malmö 

Malmö stad använder sig av tre olika markanvisningsmetoder: 

direktanvisning, jämförelseförfarande och markanvisningstävling. 

Markanvisningsmetoden i ett projekt diskuteras fram och avgörs 

utifrån marknadsförutsättningar, intressenter, attraktiviteten samt 

projektets mål och förutsättningar.55 I markanvisningspolicyn anges att 

jämförelseförfarandet bör normalt användas vid markanvisningar för 

bostäder. De i markanvisningspolicyn uppställda krav och villkor för 

markanvisning gäller oavsett tilldelningsmetod.56 

En förteckning över gjorda markanvisningar förs av 

fastighetskontoret. Där finns information om företag, datum, ändamål, 

ytor och antal lägenheter.57  Det finns också en förteckning över 

ansökningar där byggherrars intresseanmälningar noteras, vilken 

används för att bjuda in byggherrar till markanvisningar. Kommunen 

använder också sin hemsida för annonsering av kommande 

markanvisningar.58  

Enligt en sammanställning av fastighetskontoret har det under de 

senaste fem åren (2007-2011) gjorts 75 stycken markanvisningar för 

bostadsprojekt till 37 olika ”kategorier” av byggherrar59.  Av dessa 

markanvisningar fördelades 31 stycken genom direktanvisning, 40 

stycken fördelades enligt jämförelseförfarandet och 4 genom 

markanvisningstävling.60   

Nedan beskrivs och ges exempel på varje metod med avseende på 

bostadsbyggande. Metoderna för markanvisningar skiljer sig för 

verksamheter och bostäder, eftersom mark för verksamheter oftast 

direktanvisas under sekretess för att skydda affärsidéer under 

förhandlingstiden.61  

                                                 
55

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
56

 Malmö stad, 2007a, s.12 
57

 Ibid, s.17 
58

 Holmberg, J., 2012 
59

 Ett byggherreföretag har ibland flera former av olika bolag som får 

markanvisningar. Flera byggherrar kan också gå ihop och bilda gemensamma bolag 

för ett visst projekt. 
60

 Malmö stad, 2012c 
61

 Ibid. 
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3.4.2 Direktanvisningar 

Direktanvisningar används när det inte finns behov av 

jämförelseförfarande, vilket till exempel är fallet när en byggherre 

själv kommer med ett bra förslag om bostäder på kommunens mark.62 

Kommunen tar gärna emot idéer och förslag på projekt och använder 

bostadsförsörjningsprogrammet som en annonsering om kommande 

projekt. På så sätt blir projekten offentliga och fler byggherrar behöver 

inte tillfrågas när en intressent kommer med en övertygande idé. 

Däremot om flera förslag eller intresseanmälningar inkommer är det 

nödvändigt med ett jämförelseförfarande. Fastighetskontoret ska 

också inför de mer attraktivare projekten avgöra om de ska annonseras 

eller tillkännages för intresseanmälan.63  

En annan situation då direktanvisning tillämpas är när byggherren 

sedan tidigare äger en del av exploateringsområdet eller en 

angränsande fastighet.64 

I vissa projekt där ”specifika parametrar” varit av stor vikt har mark 

fördelats genom direktanvisning, ett sådant exempel är Kappseglaren65 

i Västra hamnen där fokus låg på hållbarhet och långsiktig 

förvaltning.66 I ett annat projekt i Västra hamnen, Flagghusen, fick 

samtliga intresserade byggherrar en markanvisning eftersom tomterna 

räckte till alla som visat intresse och något jämförelseförfarande 

behövde inte genomföras.67 

3.4.3 Jämförelseförfarande 

Jämförelseförfarandet innebär att byggherre väljs genom en 

urvalsprocess utifrån i förväg bestämda urvalskriterier. Förutsatt att 

det finns fler intresserade byggherrar än antalet tomter att fördela sker 

alltså urvalet i konkurrens. Jämförelseförfarandet i Malmö skiljer sig 

från ett anbudsförfarande i t ex Stockholm genom att priset normalt 

sett inte är ett av urvalskriterierna utan priset är alltid förutbestämt. 

Malmö tillämpar detta förfarande för att målet att skapa en bra stads- 

                                                 
62

 Malmö stad, 2007a, s.12 
63

 Ibid., s. 14-15 
64

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
65

 Där har sju stycken byggherrar genom direktanvisning tilldelats mark för 

bostadsbebyggelse, totalt planeras 320 stycken lägenheter i området (Malmö stad, 

2011b) 
66

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
67

 Ibid. 
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och boendemiljö är primärt framför en vinst, dvs. att ta ut maximalt 

pris för marken. För att värna om kommunens egendom är 

prissättningen samtidigt viktig.68 

Urvalskriterierna anpassas utifrån varje projekt och exempel på 

kriterier är upplåtelseform, byggnadsvolym, hållbarhetskrav 

(ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv) och projektinnehåll.69 

Jämförelseförfarandet liknar en markanvisningstävling men innebär 

mycket lägre initiala kostnader från byggherrar då materialet som ska 

redovisas inte är lika omfattande.70 Till skillnad från tävlingar behövs 

till exempel inga arkitektritningar utan redovisningen består av en 

enkel skiss eller referensobjekt och en kortare beskrivning av 

projektidén innehållande lägenhetsfördelning, upplåtelseform, 

förvaltning, boendekostnader, förslag på olika lösningar osv.71 

 

Figur 2. Förenklad figur över markanvisningsprocessen vid 

jämförelseförfarandet. 

Markanvisningsprocessen vid jämförelseförfarandet börjar med att 

fastighetskontoret tar, tillsammans med stadsbyggnadskontoret och 

andra berörda förvaltningar, fram förslag på omfattning och typ av 

bebyggelse i det aktuella området, se figur 2. Förslaget sammanställs 

och kompletteras med urvalskriterier i ett PM/program som sänds till 

intresserade byggherrar som nu ges tillfälle att lämna in sina förslag. 

Sedan bedömer och utvärderar fastighetskontoret, 

stadsbyggnadskontoret och andra eventuellt berörda förvaltningar de 

inkomna förslagen och byggherre/byggherrar utses. Den formella 

markanvisningen sker genom tekniska nämndens beslut om 

markanvisningsavtal. Vid enstaka tillfällen där det funnits en färdig 

detaljplan har man direkt upprättat ett köpeavtal eller tomträttsavtal.72  

                                                 
68

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
69

 Malmö stad, 2007a, Malmö stad, 2008a och Malmö stad, 2008d 
70

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
71

 Malmö stad, 2008a och Malmö stad, 2008d 
72
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Större utbyggnadsområden 

Jämförelseförfarandet används oftast i stora utbyggnadsområden som 

till exempel Fullriggaren (i Västra hamnen), Hyllie och Gyllins 

trädgård. Antalet markanvisningar för bostadsändamål i dessa 

utbyggnadsområden är mellan 13-22 stycken beroende på områdets 

storlek, tomtindelning, typ av bebyggelse osv. Ibland kan en 

byggherre tilldelas flera tomter inom ett utbyggnadsområde, se tabell 

1.73   

I dessa tre utbyggnadsområden har totalt 51 stycken markanvisningar 

för bostadsändamål tilldelats fördelat på 27 stycken olika byggherrar 

(16 stycken av byggherrarna har fått fler än en markanvisning i 

samma eller olika utbyggnadsområde).74 

 Hyllie Fullriggaren 

Gyllins 

trädgård 

Antal markanvisningar för bostäder 22 16 13 

Antal tomter med bostadsändamål 36 17 16 

Antal byggherrar som tilldelats 

markanvisning 15 10 8 

Tabell 1. Antal markanvisningar, tomter och byggherrar i tre 

utbyggnadsområden.
75

 

För Hyllie och Fullriggaren togs ett mer omfattande 

markanvisningsprogram fram till intressenterna med beskrivning av 

området samt projektets visioner och förutsättningar. Båda 

utbyggnadsområdena fick sedan runt 50 stycken intresseanmälningar 

från byggherrar. I andra projekt som Gyllins trädgård sammanställdes 

istället ett PM av enklare karaktär. 76 

3.4.4 Markanvisningstävling 

Markanvisningstävlingar används sällan och i de få situationerna rör 

det sig om speciella projekt i särskilt attraktiva lägen. Förklaringen är 

att de är väldigt resurskrävande, framför allt för byggherren som 

måste lägga ner stora resurser och kostnader på att ta fram 

tävlingsförslag.77 Markanvisningstävlingarna anordnas därför endast 

                                                 
73

 Malmö stad, 2012d 
74

 Ibid. 
75
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på mycket attraktiva tomter eller där tävlingsformen av andra skäl är 

ändamålsenlig.78 Deltagande och finansiering av tävlingsförslag är 

också riskfyllda då normalt endast en byggherre kan vinna.79  

Inför markanvisningstävlingarna tar kommunen fram ett 

tävlingsprogram som beskriver tävlingsuppgiften, förutsättningarna 

och tävlingsbestämmelserna. Tävlingsprogrammet skickas sedan ut 

som en inbjudan och alla är välkomna att delta. I tävlingsprogrammet 

anges bedömningsgrunderna vilka anpassas efter tävlingens mål och 

syfte och kan till exempel vara projektets innehåll, arkitektur, 

markpris, ekonomisk förmåga eller miljöanpassat byggande.80  

Den senaste markanvisningstävlingen med bostadsändamål gjordes 

2008 av kvarteret Tyfonen i inre hamnen. Kvarteret har tidigare varit 

en parkeringsplats, är centralt beläget i Malmö och gränsar till öppet 

vatten. Målet med tävlingen var att få fram en byggherre som ska 

bebygga och förvalta en karaktärsfull och hållbar byggnad med 

publika utrymmen och bostäder.81  

Under markanvisningstävlingen var förslagsställarna anonyma, vilket 

man oftast låter dem vara för att ge alla deltagande samma chans. 

Anonymiteten bröts inte förrän en vinnare hade utsetts. Vid 

markanvisningstävlingar föredrar kommunen att ha någon form av 

prekvalificering av byggherrar, just för att tävlingarna är så 

resurskrävande.82 I fallet med tävlingen av kv. Tyfonen genomfördes 

den i två steg, se figur 3. Det första steget var en bredare idétävling 

med fokus på den arkitektoniska gestaltningen, energisnål teknologi 

och det funktionella innehållet. I det första steget inkom 20 förslag 

varav fyra valdes ut att gå vidare i steg 2. I det andra steget 

bearbetades förslagen enligt riktlinjer och synpunkter från juryn och 

aktuella förvaltningar. Juryn utsåg sedan en vinnare och 

markanvisningsavtal tecknades samt arbetet med att ta fram en 

detaljplan påbörjades.83  
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Figur 3. Markanvisnings- och planprocessen för kv. Tyfonen. 

I markanvisningsavtalet har stor vikt lagts vid att de två nedersta 

planen helt ska innehålla lokaler för publika utrymmen för att 

tillvarata den centrala tomtens betydelse och skapa ett stadsliv.84 Då 

markanvisningsavtalet, som gällde i två år, hann gå ut innan 

detaljplanen vunnit laga kraft förlängdes85 markanvisningen två gånger 

med ett år i taget.86  Idag gäller markanvisningen fram till sista juni 

2013 och detaljplanen vann laga kraft i december 2011, varpå ett 

överlåtelseavtal nu kan tecknas. 

3.5 Val av byggherre 

Tidpunkt för när i exploateringsprocessen en markanvisning tilldelas 

en byggherre varierar stort mellan projekten. Helst vill kommunen 

markanvisa så tidigt som möjligt för att ha en möjlighet att tillvara ta 

byggherrens kompetens för att uppnå bättre kvalitéer.87 På så sätt ges 

byggherrarna också möjlighet att tidigt marknadsföra sitt projekt och 

ta del i utvecklingen av stadsmiljöer88. En annan fördel med att tidigt 

ha med byggherrar är att de är närmare slutkunden och har ofta bättre 

koll på marknaden. Markanvisning i ett tidigt skede underlättar också 

möjligheten att lösa övergripande frågor som till exempel parkering. 

                                                 
84
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 Anledningarna till förlängningen var förutom den försenade detaljplanen också att 
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Däremot blir det ofta en längre process med tidiga markanvisningar, 

men det övervägs av ett bättre resultat.89 

Kommunen föredrar mindre markanvisningar till ett större antal 

byggherrar för att uppnå stadskänsla och småskalighet. Malmö 

försöker hålla principen ”ett trapphus, ett hus”, vilket innebär att 

byggnaderna får en fasadlängd på ca 25 meter. Kommunen försöker 

också att upprätthålla konkurrens bland byggherrar, vilket är 

ytterligare ett argument för många aktörer inom ett projekt. Men en 

svårighet med att ge nya och små byggherrar chans är att de behöver 

en viss volym bostäder i regionen för att uppnå lönsamhet vilket inte 

alltid är förenligt med kommunens vilja att ha många aktörer och 

mångfald. Problemet uppkommer speciellt vid hyresrätter eftersom de 

behöver en volym bostäder för att uppehålla en långsiktig 

förvaltning.90  

Peab är en byggherre som under senaste åren fått ett antal 

markanvisningar i Hyllie, Gyllins trädgård, Kirseberg och Norra 

Sorgenfri.91 Förklaringen är att Malmö stad och Peab år 2009 slöt en 

”avsiktsförklaring”92 om att Peab under en sexårsperiod ska uppföra 

3000 bostäder på mark som kommunen upplåter eller överlåter.93  

Kommunens åtagande genom ”avsiktsförklaringen” är att verka för att 

Peab erbjuds mark under avtalstiden på olika platser i Malmö.94 

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att Peab kontaktade kommunen 

och erbjöd sig att producera nya bostäder med företrädesvis 

hyresrätter. Det var ett välkomnat initiativ då Malmö är i ett stort 

behov av ökad bostadsproduktion för att klara av framtida 

bostadsförsörjning. Samma krav och villkor som vanligtvis tillämpas 

vid markanvisningar gäller även för Peab.95  
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Ett annat samarbete har kommunen inlett med Fastighetsägarna 

Region Syd, efter att de uppmärksammade att Fastighetsägarnas 

medlemmar i Malmö önskar utöka sitt innehav av hyresrätter. 

Samarbetet ska ge dessa aktörer en möjlighet att genom ny produktion 

öka sina bestånd.96 Ett resultat av samarbetet är fyra markreservationer 

i Norra Sorgenfri.97  

3.6 Villkor och kriterier för markanvisning 

Förutom att kommunen vid valet av byggherre ska se till att det finns 

rimliga konkurrensförhållanden anges i markanvisningspolicyn ett 

antal andra parametrar som är avgörande vid valet av byggherre. De 

flesta av dessa är mjuka värden så som sociala åtaganden eller 

långsiktig kvalitets- och miljöprofil. Men också ekonomiska aspekter 

har betydelse, så som tidigare genomförda projekt och ekonomisk 

stabilitet.98 

Markanvisningarna villkoras med att Miljöbyggprogram Syd ska 

tillämpas, vilket är ett program för miljöanpassat byggande som tagits 

fram i samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun samt Lunds 

universitet och används vid avtal om exploatering på 

kommunalmark.99  

Vid markanvisningar i utbyggnadsområden finns krav på att 

byggherrarna som tilldelats mark ska samarbeta och gemensamt 

ansvara för byggherremöten.100 På byggherremötena bearbetas 

genomförandefrågor tidigt för att undvika senare problem. Frågorna 

kan exempelvis röra parkering, byggsamordning, buller, logistik, 

miljö osv. Även här finns argument för en blandning av små och stora 

byggherrar med olika boendeformer eftersom de har olika erfarenheter 

och kompetenser som med fördel kan användas vid 

byggherredialogerna.101  

I utbyggnadsområdet Fullriggaren fanns krav i markanvisningsavtalen 

att hälften av bostäderna som varje byggherre producerar skulle 

upplåtas som hyresrätter och resterande hälft med bostadsrätt eller 
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ägarlägenheter.102 Syftet var att få byggherrarna att producera fler 

hyresrätter men samtidigt få en önskad mix av upplåtelseformer. Men 

finanskrisen och lågkonjunkturen förändrade förutsättningarna och 

genom tillägg till markanvisningsavtalen ändrades kraven och 

byggherrarna fick möjlighet att själva bestämma upplåtelseform.103 

Liknande krav i markanvisningsavtalen ställs även i Hyllie men med 

fördelningen 30 % hyresrätter och 70 % bostadsrätter eller 

ägarlägenheter.104  

För att få byggherrar till genomförande efter markanvisning villkoras 

köp och tomträttsupplåtelse med en byggnadsskyldighet, vilket 

betyder att bostäderna ska vara färdigställda inom en bestämd 

tidsperiod. Syftet med byggnadsskyldigheten är att stadens utveckling 

fullföljs i enlighet med vad som planerats. Villkoret om 

byggnadsskyldighet gäller oftast i två år och om överenskommelsen 

inte uppfylls finns i första hand en möjlighet till förlängning beroende 

på orsaken till förseningen och förutsatt att byggherren avser och har 

förmåga att slutföra projektet. Det har också hänt att kommunen 

återköpt fastigheten när byggnadsskyldigheten inte uppfyllts, 

möjligheten att utdöma vite görs endast i sista hand.105   

I köpeavtal och tomträttsavtal regleras även en hyresnivå för 

nyproducerade hyresrätter. Syftet med regleringen är att få bostäder 

med rimliga bostadskostnader. Vid hyresrättsproduktion ska också 

kommunen ges rätt att hyra tio procent av hyresrätterna för 

andrahandsuthyrning som sociala bostäder.106 

Vid markanvisning och tecknande av markanvisningsavtal eller 

markreservation kan en markanvisningsavgift skrivas in. 

Markanvisningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för 

fastighetsskatt och andra kostnader för att marken förblivit obebyggd 

efter att detaljplanen vunnit laga kraft (obebyggd tomtmark). Avgiften 

tas regelmässigt ut om byggherren behöver tid på sig för att utveckla 

projektet.107 

                                                 
102

 Malmö stad, 2008b 
103

 Malmö stad, 2009b  
104

 Malmö stad, 2008c 
105

 Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 
106

 Malmö stad, 2011c  
107

 Malmö stad, 2007a och Klingberg, B., Holmberg, J., Sollbe, K., 2012 



 

 

 

 

31 

3.7 Prissättning 

Prissättningen av kommunal mark vid försäljning eller 

tomträttsupplåtelse utgår från principen ”marknadspris men inte 

marknadsledande”. Priset beror på det värde marken har som 

detaljplanelagd och kopplas till byggrätten i detaljplanen. Syftet med 

denna prismodell är att kommunen ska ha en marknadsmässig 

avkastning på mark. Genom prismodellen hoppas kommunen också på 

att hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå. Malmö kommun anser 

att det inte är aktuellt med anbud på enbart priset eftersom det skulle 

leda till en oönskad och felaktig styrning vid tilldelningen av 

anvisningar, man vill ha en möjlighet att välja byggherre utifrån andra 

kvalitéer. Genom att tidigt fastslå priset undviker man också delvis att 

en ”inlåsningseffekt”108 skulle uppstå.109  

Kommunen har en egen värderingssakkunnig som alltid gör en 

internvärdering. Inom varje projekt sammanställs en ”prissättnings 

PM” där förutsättningarna för priset anges. Ibland har priset 

kalibrerats genom en extern värdering. Priset är tidigt känt för 

byggherren och anges alltid i ett markanvisningsavtal. Vid ett 

jämförelseförfarande sätts priset ännu tidigare än så och anges i 

PM/program inför inbjudan som ett fast spelvillkor. Den förbestämda 

köpeskillingen räknas sedan upp genom entreprenadindex E84110. Den 

tidiga prissättningen kan resultera i att priset ligger lite efter 

marknaden eftersom priset sätts tidigt utifrån den då aktuella 

marknaden. Sanering och iordningställande av marken och allmän 

plats ingår i priset, det som ”levereras” är alltså byggklar mark.111 
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 Inlåsningseffekt uppstår då en köpare går in på ett för högt pris, vid t ex 
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3.7.1 Tomträttsmodell 

Malmö stad har tillämpat en tomträttsmodell med rabatterad 

tomträttsavgäld så länge upplåtelseformen är hyresrätt för 

bostadsändamål. Syftet med tomträttsmodellen är att stimulera 

hyresrättsbyggandet.  Modellen innebär att man vid sidan om 

tomträttsavtalet tecknar en överenskommelse om reducerad 

tomträttsavgäld.112 I projektet Fullriggaren innebar tomträttsmodellen 

att avgälden för hyresrätter rabatterades från 150 kronor/m
2
 BTA och 

år till 60 kronor/m
2
 BTA och år under den första tioårsperioden (första 

avgäldsperioden).113 Till vilken nivå som tomträttsavgälden rabatteras 

har varierat, eftersom syftet är att få igång en byggstart har 

kommunens bostadsförsörjningsintresse varit styrande.114 

Överenskommelsen kan också reglera andra villkor såsom långsiktig 

hyresförvaltning eller hyresnivån.  

Vid försäljning av mark efter markanvisning är priset idag detsamma 

oavsett upplåtelseform. Men det har tidigare förekommit en del fall 

där priset satts lägre för hyresrätt. Då har det avtalats om att en 

tilläggsköpeskilling utgår vid en eventuell ombildning, för att 

avskräcka att ombildning av hyresrätter till bostadsrätter sker.115  
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4 Lunds kommun 

4.1 Markinnehav, bostadsbyggande och 

förvaltning 

Lunds kommun ligger i sydvästra Skåne och förutom centralorten 

Lund finns ett antal tätorter som Södra Sandby, Dalby, Veberöd, 

Genarp och Stångby. Lunds kommun har cirka 112 000 invånare, 

varav omkring 83 000 invånare bor i tätorten Lund.116  

Kommunen äger cirka 3700 ha mark som till största delen är 

jordbruksmark. Enligt den aktuella översiktsplanen, ÖP2010, är cirka 

1000 ha av den kommunägda marken exploaterbar och betraktas 

därför som markreserv. Kommunen arbetar aktivt för att förvärva 

mark som enligt ÖP2010 är tänkt att exploateras, ofta rör det sig om 

förvärv i markbytessyften117 eller förtätningsprojekt.118   

 

Bild 2.  Planerad bostadsutbyggnad i Lunds kommun.
119 
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De närmaste åren (2012-2014) planeras cirka 1370 nya lägenheter per 

år fördelat på kommunens alla tätorter. Det är värt att nämna att denna 

siffra är en planerad ambitionsnivå, varpå den verkliga siffran troligen 

kommer att bli lägre.120 Orsaken är att prognoserna inte tar hänsyn till 

försenade detaljplaner, överklaganden eller andra förberedelser som 

drar ut på tiden och som leder till att projekten inte kan byggstartas 

som planerat.121  

I Lunds kommun ansvarar mark- och exploateringskontoret för den 

kommunägda marken och har ansvaret för att byggklara tomter för 

bostäder och verksamheter färdigställs. Mark- och exploaterings-

kontoret hör organisatoriskt till den tekniska förvaltningen som lyder 

under politiskt styrda tekniska nämnden. Detaljplaner och 

övergripande planering utförs av stadsbyggnadskontoret och 

byggnadsnämnden.122 

4.2 Markanvisningspolicy och andra dokument för 

markanvisningar och bostadsbyggande 

Med syftet att tydliggöra kommunens ambitioner och syn på det egna 

markinnehavet har mark- och exploateringskontoret tagit fram en 

markpolicy för Lunds kommun.123 Gällande markpolicy antogs 2006 

av kommunstyrelsen och en uppdaterad version håller på att tas fram 

och beräknas att bli antagen under våren 2012. I markpolicyn 

använder Lunds kommun begreppet markanvisning men definierar 

inte vad de avser med begreppet.  

Markpolicyn behandlar alltså inte bara markanvisningar utan även 

markfrågor i en vidare mening med allt från förvärv, förvaltning, 

förädling, överlåtelser och upplåtelser för bostäder och verksamheter 

både kommunens egna och privata. Markpolicyn används som 

beslutsunderlag för berörda nämnder och förvaltningar men riktar sig 

också till privata aktörer som vill delta i Lunds utveckling.124  

I markpolicyn poängteras vikten av kommunalt markinnehav för att 

uppnå bostads- och näringslivspolitiska mål. Kommunens motiv till 

                                                 
120
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att hålla en markreserv är bland annat möjligheten att ”enklare” kunna 

tillvarata kommunens intressen, att kunna erbjuda mark för rekreation 

och bostäder, tillgodose behov av särskilt boende och genom rådighet 

över mark kunna bevaka natur- och miljövärden.125  

Förutom markpolicyn finns flera olika planer och program som 

behandlar bebyggelseutvecklingen, såsom översiktsplanen (ÖP2010), 

den ekonomiska flerårsplanen, utbyggnadsprogrammet samt mark- 

och bostadsförsörjningsprogrammet. Dessa planer och program är 

sammankopplade och utgår därför från och påverkar varandra.126   

Utbyggnadsprogrammet är ett komplement till översiktsplanen och 

beskriver Lunds kommuns utbyggnadsstrategi i kortare och längre 

perspektiv. Programmet sätter upp mål för utbyggnaden och anger 

ansvars- och rollfördelning inom kommunen samt i vilken ordning 

och takt utbyggnaden ska ske i enlighet med översiktsplanen, m.m.127  

Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) tas fram en gång 

om året av mark- och exploateringskontoret och används för planering 

av detaljplaner, kommande markanvisningar och förberedelser inför 

genomförandet av detaljplaner. MBP innehåller en sammanställning 

och beskrivning av byggnadsprojekt som påbörjats eller bedöms 

påbörjas de nästkommande tre åren.128 

Beträffande bostadsförsörjning redovisas i MBP antalet planerade 

lägenheter, upplåtelseform, typ av boende, markägare, byggherre, 

planläge och planerad byggstart för varje projekt. Av de redovisade 

bostadsprojekten i den senaste MBP (för perioden 2012-2014) sker 64 

% av projekten i kommunen på helt eller delvis kommunägd mark. 

Den siffran är något lägre för tätorten Lund (56 %) än för övriga 

mindre tätorter (76 %). Bostadsprojekt på kommunägd mark har ofta 

blandade upplåtelseformer medan projekten på privatägd mark 

domineras av bostadsrätter och äganderätt med undantag från projekt 

där det kommunala fastighetsbolaget LKF (Lunds Kommuns Fasighet 

AB) är markägare och byggherre.129  
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4.3 Avtal vid markanvisningar 

För att förstå de olika metoderna och tillvägagångssätten kan det vara 

bra att innan redogöra betydelsen av de avtal som används vid 

markanvisningar i Lunds kommun.  

4.3.1 Preliminära markanvisningar 

Lunds kommun använder sig av preliminära markanvisningar för att 

ge en byggherre ensam rätt att utveckla ett projekt på kommunens 

mark under en begränsad tid (alltså det som många andra kommuner 

vanligen kallar markanvisning). En preliminär markanvisnings gäller 

normalt i 2 år. Beslutet att preliminärt markanvisa tas politiskt och 

görs på mark som kan komma att bebyggas inom några få år. Genom 

den preliminära markanvisningen regleras förutsättningarna för den 

kommande marköverlåtelsen så att byggherren kan göra de 

investeringar som behövs för det fortsatta arbetet. Det är inte alltid det 

görs en preliminär markanvisning utan det förekommer också att 

markanvisningsavtal upprättas direkt utan något föregående avtal om 

preliminär markanvisning.130 

4.3.2 Markanvisningsavtal 

I Lunds kommun är markanvisningsavtalet det slutliga avtalet för 

markanvisningen och innebär att marken säljs till byggherren, att 

projektinnehållet fastslås och att genomgörandefrågor regleras. 

Markanvisningsavtalet är alltså ett köpeavtal och tecknas när 

detaljplanen vunnit laga kraft.131  Då byggherren äger majoriteten av 

marken tecknas istället ett exploateringsavtal där 

genomförandefrågorna regleras132. Köpeavtal används endast vid 

försäljningar som inte är direkt kopplade till en exploatering.133  

Hur beslutet att upprätta markanvisningsavtal tas beror på 

markanvisningens köpeskilling, vid en köpeskilling över fem miljoner 

beslutar kommunstyrelsen om markanvisning, vid köpeskilling på 

mellan två och fem miljoner tas beslutet av tekniska nämnden och 

under två miljoner får tekniska nämndens arbetsutskott ta beslutet att 
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markanvisa. Preliminär markanvisning beslutas vanligen av tekniska 

nämnden.134  

4.4 Tilldelningsmetoder för markanvisning 

4.4.1 Allmänt om markanvisningsmetoder 

Lunds kommun använder sig av flera olika metoder för 

markanvisningar och de olika metoderna tillämpas på olika sätt och 

utsträckning beroende på projektets typ, storlek, 

marknadsförutsättningar osv. Detta resulterar i att själva 

markanvisningen skiljer sig från projekt till projekt. Vilket också 

uttrycks i markpolicyn: 

”Markanvisning kan ha olika omfattning och innehåll och 

detaljeringsgraden kan variera. Ibland kan en anvisning bara 

innehålla ett grovt avgränsat markområde och en hänvisning till 

kommande detaljplaneläggning. Ibland kan anvisningen innehålla en 

rad precisa villkor som direkt kan föras över till den slutliga 

överlåtelsehandlingen.”135 

I den senaste versionen av markpolicy anges att mark för bostäder 

vanligen fördelas genom tävlingsförfarande eller direktanvisning136. 

Men också andra metoder har tillämpats som till exempel lottning och 

så kallade ”samverkansavtal”. Lunds kommun är alltså inte 

främmande för att testa nya grepp och metoder för markanvisningar. 

Olika förfaranden kan också användas inom ett och samma 

utbyggnadsområde. Ofta är önskad upplåtelseform styrande vid val av 

tilldelningsmetod och byggherre.137  

Gällande upplåtelseform prioriteras normalt hyresrätter (med 

långsiktig förvaltning och rimliga hyresnivåer), men också de som 

erbjuder lösningar för kommunala verksamheter eller producerar 

smålägenheter för ungdomar och studenter ges prioritet.138  

4.4.2 Direktanvisning 

Direktanvisning tillämpas vid flera olika situationer, för det första 

tillämpas direktanvisning alltid när en byggherre redan äger en del av 
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exploateringsområdet. Direktanvisningar används även när byggherrar 

själva letat upp en markbit och presenterar ett förslag som kommunen 

anser är innovativt och bra. Detta har lett till att det finns byggherrar 

som aktivt själva letar och utvecklar projektförslag på kommunägd 

mark.139  

Ett sådant exempel är planerna för en förtätning i centrala Lund i ett 

område där det idag finns en gymnasieskola, förskola och sporthall 

m.m. Byggherren presenterade en förädlingsidé med bostäder vilket 

har resulterat i en preliminär markanvisning, ett planprogram och att 

detaljplan håller på att tas fram. Då kommunen strävar efter blandad 

upplåtelseform fick även det kommunala bostadsbolaget en 

direktanvisning med syftet att producera hyresrätter då den initierande 

byggherren önskar producera bostadsrätter. Projektets storlek 

uppskattas till cirka 275 lägenheter och det kan bli aktuellt att ännu 

fler byggherrar deltar.140   

Även i andra fall kan det bli aktuellt att direktanvisa mark, så som när 

den aktuella marken ”räcker” till samtliga intresserade byggherrar/den 

enda intresserade byggherren. Detta är vanligt i kommunens mindre 

orter där mark fördelas till de byggherrar som visar intresse, förutsatt 

att de uppfyller de i markpolicyn och för projektet ställda villkor och 

kan visa på förmåga att genomföra den aktuella detaljplanen.141 

4.4.3 Tävlingsförfarande 

Tävlingsförfarandet innebär att byggherren/byggherrarna väljs ut 

genom en urvalsprocess. Urvalsprocessen och kriterierna för 

markanvisningen anpassas för varje aktuellt projekt. 

Tävlingsförfarandet kan därför te sig i form av ett slags 

anbudsförfarande eller ibland mer likna en markanvisningstävling. På 

mer attraktivare tomter används markanvisningstävlingar för en 

jämförelse av arkitektur och pris.142  

Urvalsprocessen startas ofta genom att en begäran om intresseanmälan 

för den aktuella markanvisningen skickas ut till de byggherrar som 

tidigare anmält intresse för markanvisning i kommunen och därmed 

står på upptagna på intresselistan, se figur 4. I utskicket beskrivs 

exploateringsområdet, villkor för markanvisningen och urvalskriterier. 
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Ofta redovisas även preliminära priser för marken. Detta är ett sätt att 

undersöka intresset för att bygga på den aktuella marken.  

Beroende på resultatet av den ”första omgången” begärs ytterligare 

uppgifter från de som bäst stämmer överens med kriterierna för den 

första omgången. Omfattningen på de ytterligare uppgifter som begärs 

varierar, det kan vara allt från enklare skisser till arkitektskisser av 

olika slag. Resultatet blir därför ibland en enklare jämförelse mellan 

några enstaka byggherrar medan vid andra tillfällen en förenklad 

markanvisningstävling där bedömningskriterierna även kan innehålla 

arkitektoniska inslag.143 Villkoren och bedömningskriterierna är alltid 

kända för byggherrarna. Genom utvärdering väljs sedan byggherre 

och avtal tecknas. 

 

Figur 4. Förenklad figur över tävlingsförfarandet. 

Ett exempel med tävlingsförfarandet som tilldelningsmetod är en 

markanvisning för studentbostäder i staden Lund. I detta projekt fanns 

redan en färdig detaljplan som vunnit laga kraft eftersom planen även 

innehöll ett gruppboende som redan höll på att uppföras. I det första 

utskicket angavs en prioriteringsordning för markanvisningen där en 

byggherre som avser att uppföra studentbostäder med hyresrätt skulle 

väljas i första hand, i andra hand en som uppför hyresrätter och i tredje 

hand bostadsrätter. Intresserade byggherrar ombads meddela vilken 

typ av boende och upplåtelseform anmälan avsåg. I utskicket angavs 

också en fast köpeskilling som varierade beroende på upplåtelseform 

och antal BTA (där priset per BTA var lägst för studentboende och 

högst för bostadsrätt). Omkring 10-15 byggherrar anmälde intresse om 

att helt eller delvis uppföra studentbostäder varpå dessa uppmanades 

att inkomma med förslag på situations- och illustrationsplan med 

uppgifter om BTA, antal lägenheter och preliminär tidplan. De åtta 

förslag som därefter inkom utvärderades och den byggherre som 

valdes ut redovisade ett förslag med 38 studentlägenheter med 

långsiktig förvaltning och rimliga hyresnivåer, vilket bäst stämde med 

kommunens ambitioner.  Eftersom en laga kraft vunnen detaljplan 

                                                 
143

 Lunds kommun, 2012c 



 

 

 

 

40 

fanns och projektet avsågs att påbörja omgående tecknades ett 

markanvisningsavtal direkt utan något föregående avtal som 

preliminär markanvisning.144  

4.4.4 Övriga förfarande 

Lottning 

Förutom de mer vanligt förekommande tilldelningsmetoder har som 

nämnts även lottning prövats i Lunds kommun. Lottning gjordes i det 

aktuella utbyggnadsområdet Stångby Väster I (bild 3), vilket ligger i 

tätorten Stångby tre kilometer norr om staden Lund. I 

utbyggnadsområdet gjordes förutom lottningen även en 

direktanvisning för hyresrätter och en förenklad 

markanvisningstävling för uppförandet av ett seniorboende.145 

 

Bild 3. Illustrationsplan över Stångby Väster I.
146

 

                                                 
144

 Lunds kommun, 2012c 
145

 Wirf, J., & Linse, U., 2012 
146

 Lunds kommun, 2008 



 

 

 

 

41 

Lottningsförfarandet började som ett tävlingsförfarande med en 

intresseförfrågan till de byggherrar som finns uppskrivna på 

kommunens intresselista för Stångby. Byggherrarna skulle anmäla 

vilka av de fem delområden som var av intresse, upplåtelseform och (i 

grova drag) typ av hus.147 Nio stycken byggherrar anmälde intresse. 

Eftersom det fanns en önskan om att snabbt utse byggherrar för 

deltagande i planprocessen beslutade tekniska nämndens arbetsutskott 

att fyra av delområdena skulle lottas ut och att det femte delområdet 

skulle fördelas genom en markanvisningstävling för seniorboende. Ett 

annat motiv till lottningen, förutom en snabb och enkel urvalsprocess, 

var att de intresserade byggherrarna bedömdes alla ha likvärdig 

kompetens för att genomföra projektet. 

Byggherrarna informerades om urvalsmetoden och genom en s.k. 

föranmälning (av vilket/vilka delområden som var av intresse) 

accepterade byggherren urvalsmetoden. Lottningen utfördes öppet 

inför anmälda intressenter i en förutbestämd ordning och varje 

byggherre kunde vinna max ett område var. De fyra vinnande 

byggherrarna erhöll därefter en preliminär markanvisning och 

detaljplanen framtogs tillsammans med byggherrarna och resulterade i 

en byggrätt på 16-26 radhus eller små hus per byggherre.  

Samverkansavtal 

Lunds kommun har även prövat att använda så kallade 

samverkansavtal eller kopplade avtal. Det innebar att avtal tecknades 

med 10 byggherrar om att de gemensamt skulle producera ca 75 

bostäder per år i tätorten Dalby och att de i och med deras aktivitet i 

Dalby skulle få direktanvisningar i staden Lund (inom 

utvecklingsområdet Brunnshög i östra Lund).148  Detta koncept har 

även prövats på andra orter i Sverige som till exempel i Halmstad med 

så kallad ”dubbel markanvisning”149 

Syftet med samverkansavtalen var att öka nybyggnadstakten i tätorter 

utanför staden Lund (och framförallt i Dalby) samt att få med 

byggherrarna tidigt i planprocessen för att snabba upp och ge 

möjligheten att byggstarta direkt vid antagen detaljplan.150 Det var 

också tänkt att samverkansavtalen skulle skapa långsiktiga relationer 

med byggherrar som aktivt deltar i utvecklingen av hela kommunen 
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samt delar kommunens ambitioner och möjlighet att kunna dra nytta 

av byggherrarnas kunskap och erfarenhet genom deras deltagande i 

planprocessen.151  

Byggherrarna valdes ut genom en öppen inbjudan och avtalen löpte 

under två fyraårsperioder (2004-2008 samt 2008-2012). Tanken var 

alltså att direktanvisningen i Lund skulle finansiera förlustprojektet i 

Dalby. Men detaljplanerna i Dalby överklagades av Luftfartsverket 

och marknaden försämrades, resultatet blev därför inte som tänkt. Idag 

är samverkansavtalen uppsagda och endast 2 projekt i Lund och 1 i 

Dalby är genomfört.152 

4.5 Val av byggherre 

När i processen som de olika avtalen (preliminär markanvisning och 

markanvisningsavtal) tecknas skiljer sig mellan projekten. Även 

tidpunkten för när byggherre väljs varierar.  Lunds kommun ser helst 

att byggherre väljs efter att planprogrammet slutförts och i närheten av 

att samrådet för detaljplanen.153  Huruvida byggherren är aktiv i 

planarbetet skiftar och ett eventuellt deltagande sker i samarbete med 

stadsbyggnadskontoret. Generellt är etablerade byggherrar mer aktiva. 

Att byggherre väljs ut (och markanvisning görs) efter att detaljplan 

vunnit laga kraft görs bara undantagsvis.154  

Kommunen föredrar att göra små markanvisningar till flera 

byggherrar framför stora markanvisningar till ett fåtal, bland annat för 

att få en blandad bebyggelse. Men motsättningar kan ibland uppstå 

eftersom byggherrarna ofta vill ha större projekt för att uppnå 

stordriftsfördelar och att möjliggöra en bra förvaltning, större 

markanvisningar kan därför ge bättre betalt.155  

Lunds kommun för en intresselista med de byggherrar som anmält 

intresse att bygga bostäder i kommunen och alla är välkomna att 

anmäla intresse. Listan används för att bjuda in byggherrar till 

markanvisningar (framför allt vid ett tävlingsförfarande) och 

innehåller information om vilken upplåtelseform, kategori av boende 
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och var i kommunen som byggherren är intresserad av att bygga. I 

dagsläget finns ca 90 stycken byggherrar uppskrivna.156  

4.6 Villkor och kriterier för markanvisning 

I markpolicyn anger kommunen att den kommunala marken ska 

anvisas i konkurrens och att kommunen ska verka för att konkurrensen 

och mångfalden bland byggherrar upprätthålls. Vid markanvisningar 

kan prioritet ges till byggherrar som erbjuder sig att producera 

hyresrätter och/eller verka för att lösa bostadssociala situationer.157  

Specifika villkor och kriterier fastställs inom varje projekt men 

allmänt så påverkar en byggherres ekonomi, stabilitet och intresse av 

långsiktig förvaltning valet av byggherre. Förmågan att genomföra 

projekt som planerat kan också ha en avgörande betydelse.158  

Till alla markanvisningsavtalen kopplas Miljöbyggprogram Syd och 

Bättre för alla. De är två framtagna program som ska följas, där det 

förstnämnda ställer krav på hållbart byggande och det andra innehåller 

krav på handikappsanpassning.159 Miljöbyggprogram Syd används 

även i Malmö stad vid exploatering på kommunal mark. 

Vid markanvisning av fastigheter där hyresrätter ska produceras finns 

en klausul om tilläggsköpeskilling i markanvisningsavtal (dvs. 

köpeavtalet) för att förhindra ombildning. Tilläggsköpeskillingen 

gäller i 15 år och beloppet är högt satt, omkring dubbla 

köpeskillingen, för att vara så avskräckande att ombildning troligen 

inte kommer att ske.160  

4.7 Prissättning 

Lunds kommun upplåter idag inga tomträtter och de är i princip 

avvecklade inom kommunen. Vid markanvisningar avyttras därför 

marken till byggherren.161 Markpriset är alltid känd i förväg för 

byggherren och sätts efter principen ”marknadsanpassat utan att vara 

marknadsledande”.162 Ofta sätts ett preliminärt pris redan vid inbjudan 
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till markanvisning som bestäms genom en egen prissättning utifrån 

tomtstorlek, byggrätt (baserat på antal BTA) och läget.163  

Markpriset är vanligen beroende på upplåtelseform där ett lägre pris 

sätts för hyresrätter, priset kan också sättas lägre om en viss typ av 

kategoriboende uppförs som till exempel studentbostäder. I de 

markanvisningsexempel som studerades har priset per BTA vid 

produktion av hyresrätter varit ungefär hälften av priset per BTA vid 

produktion av bostadsrätter. Detta är ett sätt att gynna de som 

producerar bostäder enligt kommunens prioritering och för att 

möjliggöra produktion av hyresrätter.  
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5 Växjö kommun 

5.1 Markinnehav, bostadsbyggande och 

förvaltning 

Växjö kommun har ca 83 000 invånare varav ungefär 61 000 personer 

bor i Växjö stad. Den näst största tätorten är Rottne med omkring 

2300 invånare.164 Befolkningen i kommunen ökar med ca 1000 

personer per år, vilket genererar ett behov av cirka 500 nya bostäder 

varje år. Bostadsproduktionen var under tioårsperioden (2001-2010) i 

snitt 465 färdigställda bostäder per år. Det politiska målet är att 

kommunen ska göra det möjligt att uppföra nya bostäder för ett tusen 

fler invånare per år.165 

 

Bild 4. Karta över Växjö Kommun.
166
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Precis som för andra kommuner är ett kommunalt markinnehav ett 

viktigt verktyg för kommunen vid utvecklingen av Växjö kommuns 

tätorter.167 Kommunen äger ca 6200-6300 ha mark vilket inkluderar 

allt från gator och parker till skog m.m. Av den kommunägda marken 

är ca 4000 ha skog, vilken betraktas som en ”markreserv”. Kommunen 

arbetar aktivt för nya förvärv till markreserven kring tätorten Växjö.168  

Enligt gällande översiktsplan är stora delar av den exploaterbara 

marken kommunägd. Av de projekt som planeras att påbörja under 

2012 är ca hälften på kommunal mark, motsvarande siffra för år 2013 

är 60 % på kommunal mark.169 

I Växjö kommun är det mark- och planeringsavdelningen som har 

hand om kommunens exploateringsverksamhet och den kommunägda 

marken. Uppdrag och delegation till avdelningen ges av 

kommunstyrelsen som formellt äger kommunens mark. I dag hör 

mark- och planeringsavdelningen till tekniska förvaltningen som lyder 

under tekniska nämnden men en omorganisation är på gång. 

Avdelningens mark- och exploateringsverksamhet kommer i 

framtiden istället tillhöra kommunledningsförvaltningen under 

kommunstyrelsen.170  

5.2 Markanvisningspolicy och andra dokument för 

markanvisningar och bostadsbyggande 

Växjö kommun har ingen antagen markanvisningspolicy, men 

framtagandet av en policy är på gång. Till detta kapitel har därför ett 

utkast till markanvisningspolicyn studerats. Utkastet anger 

kommunens principer för tilldelning av mark och försäljning av mark 

för både bostadsändamål och till verksamheter. Det innehåller också 

kommunens inställning kring vissa kriterier för tilldelningen av mark, 

ansvarsfördelningen för beslut, köp och försäljning samt en 

begreppsförklaring.171 

En markanvisning är, enligt Växjö kommun, ”utfästelse av kommunen 

om markförsäljning av ett visst område till en exploatör under 

specificerade förutsättningar”. Genom markanvisning ges byggherren 
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möjlighet att utveckla och testa sin produktidé utan att riskera att 

marken säljs till någon annan. Kommunen gynnas genom att marken 

inte behöver säljas förrän båda parter vet att projektet är 

genomförbart.172 

För övergripande planering av bebyggelseutvecklingen finns en 

översiktsplan för Växjö kommun och ett bostadsförsörjningsprogram. 

Gällande översiktsplan är från 2005 vilken kompletteras av fördjupade 

översiktsplaner över de större tätorterna. Nu senast i februari 2012 

antogs en fördjupad översiktsplan över Växjö stad med mål och planer 

om stadens utveckling fram till år 2030.173  

Bostadsförsörjningsprogrammet är inriktat på hur kommunen ska 

arbeta för att det ska finnas ändamålsenliga bostäder för alla invånare 

med fokus på fyra grupper: äldre, ungdomar, nyanlända och 

”exkluderade”. Ett av verktygen som nämns är markinnehav, då 

rådigheten ger handlingsfrihet. Bostadsförsörjningsprogrammet 

poängterar också vikten av en tydlig markfördelningspolitik för att 

skapa ett förtroende och gott samarbete med byggherrar, vilket behövs 

för att hålla en hög takt i bostadsbyggandet.174  

5.3 Avtal vid markanvisningar 

Vid markanvisningar i Växjö kommun tecknas två olika avtal, först 

tecknas ett markanvisningsavtal som ger byggherren option på att få 

köpa den aktuella marken förutsatt att ställda villkor uppfylls, 

markförsäljningen genomförs sedan genom att ett köpekontrakt 

tecknas.175 

5.3.1 Markanvisningsavtal 

I markanvisningsavtalet regleras avtalstid, markpris, produktidé m.m. 

En markanvisning gäller normalt i 6 månader och möjlighet till 

förlängning finns förutsatt att eventuell försening inte berott på 

byggherren.176 Tidigare har länge giltighetstider förekommit. Under 

giltighetstiden har byggherren möjlighet att fundera och undersöka 

marknaden för produkten. Enligt delegation från kommunstyrelsen 

beslutar mark- och planeringschefen om markanvisning, men 
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köpeskilling bestäms alltid politiskt, läs mer i avsnitt 5.7 om 

prissättning.177  

5.3.2 Köpekontrakt 

Till markanvisningsavtalet bifogas alltid köpekontraktet för att 

klausuler, villkor och pris ska vara kända. Köpekontraktet är det 

slutliga avtalet och tecknas då byggherren väljer att genomföra 

projektet.178 Men det är inte alltid som en tilldelad markanvisning leder 

till köpekontrakt och produktion, utan det förekommer att byggherren 

väljer att inte genomföra projektet179. Förutom det lagstadgade 

innehållet i ett köpekontrakt reglerar köpekontraktet också 

kvalitetskrav, byggnadsskyldighet och överlåtelseförbud.180  

5.4 Tilldelningsmetoder för markanvisning 

5.4.1 Allmänt om markanvisningsmetoder i Växjö 

Växjö kommun har i snitt cirka 2-3 projekt per år där markanvisningar 

görs.181 Kommunen strävar efter att alla byggherrar ska ges möjlighet 

att komma in med förslag och därför utgår man oftast från att tillämpa 

en metod som kommunen kallar normal markanvisning.182 Normal 

markanvisning innebär att marken tilldelas genom ”tävling” och syftet 

med metoden är att alla byggherrar ska behandlas rättvist och att 

urvalet sker utifrån de förbestämda och för alla kända kriterierna. Men 

beroende på projektets förutsättningar kan urvalet och 

markanvisningen ske på andra sätt än grundprincipen. De tre andra 

metoderna som kommunen använder sig av kallas särskild 

markanvisning, direktanvisning och anbudsförfarande.183   

Projekt på kommunal mark påbörjas vanligen genom en 

projektbeställning från kommunstyrelsen, där tanken är att det ska 
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 Thorvaldsson, K., m.fl., 2012 
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 I utbyggnadsområdet Östra Lugnet (ett exempel i avsnitt 5.4.2) valde 30-40 % av 

byggherrarna som tilldelats markanvisning att inte gå vidare och genomföra 

projektet. 
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 Växjö kommun, 2012b, s. 3 
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finnas riktlinjer eller idéer om markanvisningsmetod redan vid 

projektstart.184   

5.4.2 Normal markanvisning 

Normal markanvisning är som sagt en slags tävling där alla 

byggherrar ges möjlighet att komma med förslag. 

Markanvisningsprocessen för denna metod illustreras i figur 5 och 

påbörjas genom att en inbjudan skickas ut till byggherrar185 med 

information om projektområdet, bedömningskriterier, pris, ev. 

planförutsättningar osv.186  

 

Figur 4. Förenklad figur över markanvisningsprocessen vid normal 

markanvisning. 

När förslagen har inkommit utvärderas de av en utsedd urvalsgrupp187 

utifrån de i förväg bestämda och kända kriterierna. Kriterierna 

bestäms för varje enskilt projektområde och detaljeringsgraden 

varierar. Ibland är kriterierna viktade och/eller poängsatta och 

utvärderingen görs då eventuellt med hjälp av ett 

bedömningsformulär/matris. Beroende på projekt väljs en eller flera 

byggherrar och markanvisningsavtal tecknas. Vanligen får 

förslagslämnarna ta del av utvärderingen (betygssättningen samt 

skriftlig motivering av förslagen med kommunens synpunkter). Om 

byggherren väljer att genomföra byggnationen tecknas sedan ett 

köpekontrakt och byggnationen påbörjas.188 Fördelarna med normal 

markanvisning är rättviseaspekten och möjligheten till ett urval som är 

bäst anpassat till platsen. Nackdelen med metoden är att den är 

resurskrävande för alla parter, för kommunen att fastställa kriterier, 
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villkor och göra bedömningen och för byggherren att ta fram förslag 

som kanske aldrig blir verklighet.189 

Östra lugnet är ett bostadsområde där man gjort flera markanvisningar 

i olika omgångar genom normal markanvisning. 

Bedömningskriterierna har varierat och varit olika detaljerade. Ofta 

har projektidén (omfattar t ex typ av bebyggelse, arkitektur och 

bebyggelsens gruppering) getts störst viktning vid bedömningen. 

Andra förekommande bedömningskriterier är byggherrens 

genomförandeplan och organisation, blandning av upplåtelseformer 

och hur detaljplanens gestaltningsprinciper följs.190  

5.4.3 Övriga metoder 

I projekt eller områden med särskilda önskemål till exempel när 

kommunen vill pröva en viss teknik kan en särskild anvisning göras. 

Då finns flera ”fasta parametrar” och byggherre väljs ut efter 

kompetens och erfarenhet.191 Ett exempel är området Välle Broar där 

fokus ligger på träbyggnad och energikrav. 

Vid direktanvisningar sker anvisningen utan urvalsprocess och ingen 

intresseanmälan från byggherrar samlas in. Direktanvisningarna är 

ovanliga och ofta är det byggherren själv som direkt vänder sig till 

politikerna i kommunstyrelsen med en önskan om att få bygga på 

kommunens mark.192 

Anbud avser fördelning baserat på byggherrarnas betalningsvilja och 

har använts någon enstaka gång på ”enskilda tomter”.193 Enligt 

kommande markanvisningspolicy är anbud lämpligt då det inte finns 

några specifika kriterier förutom en detaljplan.194 

5.5 Val av byggherre 

När i planprocessen markanvisningen sker varierar både mellan och 

”inom olika projekt”. De senaste markanvisningarna har skett efter 

antagen detaljplan och oftast finns en detaljplan klar vid 

markanvisning.  
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Vanligen deltar inte byggherrar i planarbetet och kommunen har inte 

aktivt försökt få med byggherrar i planprocessen. Däremot 

förekommer det att man för dialoger med byggherrar för att få in 

förslag och idéer och ofta förs diskussioner kring 

kvalitetsprogrammen med byggherrarna.195   

Växjö kommun har en förteckning över byggherrar som är 

intresserade av att verka i kommunen. I dagsläget finns ca 60 stycken 

byggherrar upptagna på intresselistan och den används för att skicka 

ut inbjudningar till markanvisningar. Nya byggherrar är välkomna att 

anmäla sitt intresse och får på så sätt ta del av inbjudningar.196  

Kommunen föredrar att göra mindre markanvisningar till ett större 

antal byggherrar och vanligen är de anvisade byggrätterna mellan 5-40 

lägenheter. I vissa projekt har större byggrätter anvisats men då 

arbetar man för att det ska finnas olika upplåtelseformer och 

arkitekter.197  

5.6 Villkor och kriterier för markanvisning 

Generella kriterier vid markanvisningar i Växjö kommun är att främja 

en mångfald i boendet med blandade upplåtelseformer och variation 

av hustyper och lägenhetsstorlek. Kommunen vill också att olika 

byggherrar ska ha möjlighet att etablera sig genom goda 

konkurrensförhållanden.198  

Vid tecknandet av markanvisningsavtal ska en markanvisningsavgift 

på 5 % av köpeskillingen betalas av byggherren till kommunen.199 

Syftet med markanvisningsavgiften är att byggherren vid tecknandet 

av markanvisningsavtalet verkligen ska vara intresserad av att 

genomföra projektet.200 Om köpekontrakt tecknas räknas 

markanvisningsavgiften av som en del av handpenningen. Om 

köpekontrakt inte tecknas får byggherren tillbaka 

markanvisningsavgiften endast om det visar sig ”saknas marknad” för 

den avtalade bebyggelsen.201 

                                                 
195

 Thorvaldsson, K., m.fl., 2012 
196

 Ibid. 
197

 Thorvaldsson, K., m.fl., 2012 
198

 Växjö kommun, 2012b, s. 2 
199

 Växjö kommun, 2011d 
200

 Herbertsson, P., 2012 
201

 Växjö kommun, 2011d 



 

 

 

 

52 

Till alla köpekontrakt biläggs ett kvalitetsprogram med kvalitetskrav 

på t ex energiprestanda och tillgänglighet från kommunen som ska 

följas. Kvalitetsprogrammen antas av kommunstyrelsen och för vissa 

stadsutvecklingsprojekt görs ett specifikt kvalitetsprogram för det 

området, vilket t ex har gjort i Vikaholm.202  

I köpekontraktet finns också en klausul om byggnadsskyldighet. Den 

innebär normalt att byggnationen måste uppföras inom 2 år för att 

fastigheten inte ska läggas till byggherrens markreserv, annars utdöms 

vite. Byggherren har inte heller rätt att överlåta köpekontrakt utan 

kommunens skriftliga godkännande.203 

5.7 Prissättning 

Markpriset fastställs genom ett politiskt beslut av kommunstyrelsen 

som tas innan markanvisningsavtal tecknas och vid normal 

markanvisning redan innan ”tävlingen” görs. Inom tätorten Växjö 

bestäms priset område för område, ibland ner på kvartersnivå, medan i 

övriga kommunen finns en taxa.  

Det politiska beslutet föregås av en extern värdering, vilken ibland 

modifieras av kommunen.204 Prissättningen bestäms utifrån principen 

”försiktigt marknadsanpassad utan att vara marknadsledande”. 

Markpriset anges per kvadratmeter och köpeskillingen påverkas därför 

av fastighetens yta. Markpriset differentieras inte beroende på 

upplåtelseform, utan skillnader i markpriset inom ett område beror 

främst på läget. Däremot har det förekommit att ”prisreduktion” gjorts 

vid byggande av passivhus eller då tvåvåningshus byggts med full 

tillgänglighet.205 
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6 Skillnader mellan kommunernas 
markanvisningssystem 

I kapitlen 3-5 ovan beskrivs de tre utvalda kommunernas 

markanvisningssystem. Det är svårt att beskriva tilldelningsmetoderna 

i detalj, eftersom de skiljer sig mellan olika projekt inom samma 

kommun. En tilldelningsmetod anpassas mer eller mindre för det 

enskilda projektet. Då varje exploateringsprojekt har sina specifika 

förutsättningar varierar markanvisningarna och har olika 

bedömningskriterier. Därför är det viktigt att tydliga 

bedömningskriterier finns definierade inför varje markanvisning, dels 

för att kommunen ska kunna göra ett rättvist urval, dels för att 

byggherren ska veta vad som gäller. 

En annan anledning till att kommuners markanvisningar ibland kan te 

sig oklara är att terminologin och definition av begrepp skiljer sig.206 

Det som kallas markanvisningsavtal i en kommun har en annan 

innebörd i en annan kommun. För byggherrar och intressenter som 

verkar i flera kommuner kan det skapa ”förvirring”.  

De tre undersökta kommunerna har även olika benämningar på sina 

tilldelningsmetoder, även om det finns likheter då flera av metoderna 

innebär att byggherre väljs ut genom en urvalsprocess (se tabell 2).207 

Vanligen ges andra parametrar än betalningsviljan betydelse för 

urvalet och kommunerna väljer därför att inte kalla metoderna för ett 

anbudsförfarande.208  

Ett verktyg för att öka insynen av kommunernas markanvisningar är 

tydliga utlåtanden och motiv till valet av byggherre. Genom 

möjligheten att kunna ta del av en utvärdering kan byggherrar få 

feedback på sina förslag och förståelse för kommunernas motiv. Ett 

ömsesidigt samarbete mellan byggherrar och kommuner borde ju 

alltid vara eftersträvans värt. Kommunerna måste hantera 

byggherrarna professionellt för att de seriösa byggherrarna ska vilja 
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verka i kommunen och byggherrarna måste vara samarbetsvilliga för 

att få möjlighet till markanvisning.  

 

 Malmö Lund Växjö 

Markanvisningspolicy Ja Ja, ny på gång På gång 

Definition av 

markanvisning 

Markanvisningen är en 

utfästelse till en 

intressent att under viss 

tid och på vissa villkor 

ensam förhandla med 
staden om 

förutsättningarna för 
genomförande av sitt 

projekt. 

(Preliminär) 

markanvisning är ett sätt 

att förankra valet av en 

eller flera byggherrar 

politiskt och samtidigt 

definiera och förbereda 
marköverlåtelse så långt 

att byggherren och hans 

finansiärer är beredda att 
investera betydande medel 

i det aktuella projekt.
209

 

Markanvisning är en 

utfästelse av 

kommunen om 
markförsäljning av 

ett viss område till en 

exploatör under 
specificerade 

förutsättningar. 

Behov av 

bostadsproduktion 
 2000 nya bostäder/ år   1370 nya bostäder/ år 

210
 500 nya bostäder/ år 

Tilldelningsmetoder 

Direktanvisning Direktanvisning Direktanvisning 

Jämförelseförfarande Tävlingsförfarande 
Normal 
markanvisning 

Markanvisningstävling (Lottning) Särskild anvisning 

  (Samverkansavatal) Anbud 

Avtal 

(Markreservation) Preliminär markanvisning Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal Markanvisningsavtal Köpeavtal 

Köpeavtal/tomträttsavtal     

”Önskad” tidpunkt 

för markanvisning 

Så tidigt som möjligt för 

att uppnå bättre 

kvalitéer. 

Helst markanvisas mellan 

planprogram och 

samrådshandling.  

Olika, ibland finns 

färdig detaljplan, 

ibland inte. 

Krav för att få 

byggherren till 

byggstart 

Köpeavtal och 

tomträttsavtal villkoras 
med byggnadsskyldighet 

Inget krav 

Köpekontrakt 

villkoras med 
byggnadsskyldighet 

                                                 
209

 Begreppet markanvisning används i Lunds markpolicy men definieras inte, därför 

har istället begreppet preliminär markanvisning valts att redovisas här. 
210

 Avser antalet planerade bostäder för de närmsta åren (2012-2014) och är inte 

relaterad till planerad befolkningsökning på samma sätt som siffrorna från Malmö 

och Växjö.  
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De olika tilldelningsmetoder och markanvisningsprocesser skiljer sig 

åt även resursmässigt. Därför använder sig kommunerna av flera olika 

tilldelningsmetoder och varianter på metoder för att de ska kunna 

anpassas utifrån syftet med det specifika projektet. I projekt på mer 

attraktiva platser med högre marknadsvärde eller där utformning ges 

stor betydelse används ofta mer ”avancerade” tilldelningsmetoder, 

vilka är mer resurskrävande och processen för att utse en byggherre 

blir längre.  

Markanvisningar skiljer sig även mellan de stora byggherreföretagen 

och de mindre byggherreföretagen. För det första är det vanligare att 

de större byggherrebolagen är aktiva i detaljplanearbetet eftersom de 

har större resurser att delta under den tid en planprocess innebär. 

Deras resurser ger också större möjligheter att ta de risker som finns 

med att delta i markanvisningstävlingar och markanvisningar i tidigt 

skede där detaljplaner inte finns framtagna och processen fram till 

produktionsstart är lång. Detta avspeglas till exempel i att färre 

byggherrar anmäler sig till markanvisningstävlingar jämfört med de 

enklare urvalsmetoderna. Men detta skulle givetvis kunna studeras 

närmare.  

Kommunens storlek och organisation påverkar också 

markanvisningsprocessen. Den till befolkningen större kommunen 

Malmö markanvisar oftare och har därför ett annat behov av 

utarbetade rutiner och projektstyrning med ”mallar och dyl.”.  

En annan skillnad mellan de tre kommunerna är tidpunkten för 

markanvisning och huruvida byggherre deltar aktivt i 

detaljplanearbetet. Samtliga tre kommuner har markanvisat både 

innan, under och efter detaljplanearbetet. Men oftast är det en viss 

”tidpunkt” för markanvisning som önskas, vilket skiljer sig mellan 

kommunerna. Vid tidiga markanvisningar i de mindre kommunerna 

Lund och Växjö är byggherren inte alltid aktiv i detaljplanearbetet 

vilket är brukligt i Malmö. 

Genom att studera kommunernas olika markanvisningar kommer flera 

intressanta frågor och aspekter fram, här har jag bara nämnt några. En 

av de många frågorna som skulle vara intressanta att studera vidare är 

hur prissättningen påverkas av tilldelningsmetod och tidpunkt. Så som 

hur påverkas kommunens agerande vid markanvisningar av 

markvärdet? Eller hur påverkas markpriset av tidpunkten för 

markanvisning?  
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