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Abstract 

Globally, urban population has increased steadily in recent decades, and that trend is expected 

to continue, particularly in developing countries. In Africa, the rapid growth of urban areas 

led to hardly solvable, basic challenges. Growth is mainly due through informal and land 

occupying settlements in unplanned areas where the necessary infrastructure and public 

services are lacking for many. It has become overcrowded near city centers. There are high 

levels of air and water pollution and the environment is in many places dangerous. Most of 

the people subsist in the informal sector, unemployment is high, and the urban poverty 

increases. The cities can not keep up with the rapid growth and can not take care of all those 

that are moving in. 

 

Tanzania's future economic growth and poverty reduction must take advantage of the 

significantly higher contribution to the national economic growth provided by the higher 

productivity, higher household wealth, improved social mobility, and improved human 

development generally associated with urban centers, the World Bank declares. A stronger 

focus on urban areas doesn’t need to be at the expense of the rural population. Investments 

and developments from many sources that target the cities rarely compete with those that 

target the rural areas. More productive and efficient cities will provide efficient markets and 

affordable services to the rural population, where 7 out of 10 Tanzanians still live. 3 out of 10 

living in cities today, this share is forecast to grow to 4 out of 10 by 2030. Urban population 

growth is expected to increase at double rate compared to the average national population 

growth. The UN estimates that by 2030, more than 20 million Tanzanians live in urban areas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Against this background, it is of great importance that the exploitation and development of 

urban areas is working well, where the goal is to create attractive cities that include all the 

features and components needed. 
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Sammanfattning 

 

Globalt sett har stadsbefolkningen ökat stadigt under de senaste decennierna och trenden 

förväntas bestå särskilt i utvecklingsländer. I Afrika har den snabba tillväxten i stadsområden 

föranlett svårlösliga, grundläggande utmaningar. Tillväxten sker till största delen genom 

informella och ”markockuperande” bosättningar i oplanerade områden där nödvändig 

infrastruktur och samhällsservice saknas för flertalet. Det har blivit överbefolkat nära 

stadskärnorna. Det är höga halter luft- och vattenföroreningar och miljön är på många håll 

hälsovådlig. De flesta livnär sig inom den informella sektorn, arbetslösheten är hög, och den 

urbana fattigdomen ökar. Städerna hinner inte med i den snabba tillväxten och kan inte ta 

hand om alla som flyttar in. 

 

Tanzanias framtida ekonomiska tillväxt och fattigdomsbekämpning måste dra nytta av de 

betydligt högre bidrag till den nationella ekonomiska tillväxten som tillhandahålls av högre 

produktivitet, högre hushållsvälfärd, bättre social rörlighet och förbättrad mänsklig utveckling 

som i allmänhet förknippas med urbana centra, konstaterar Världsbanken. Ett starkare fokus 

på städerna behöver inte ske på landsbygdsbefolkningens bekostnad. Investeringar och 

utvecklingar från många håll som riktar sig mot städer konkurrerar sällan med sådana som 

riktar sig mot landsbygden. Mer produktiva och effektiva städer kommer att ge effektiva 

marknader för, och förmånlig service till befolkningen på landsbygden, där 7 av 10 tanzanier 

fortfarande lever. 3 av 10 bor i städer idag, den andelen kommer enligt prognoser att växa till 

4 av 10 till år 2030. Stadsbefolknings förväntas öka i dubbel takt jämfört med den 

genomsnittliga nationella befolkningstillväxten. FN uppskattar att år 2030 kommer mer än 20 

miljoner tanzanier leva i stadsområden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mot denna bakgrund är det av stor vikt att exploateringen och utvecklingen av stadsområdena 

fungerar väl. Där målet är att skapa attraktiva städer som innehåller alla de funktioner och 

komponenter som behövs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar 

CBD - Central Business District 

CCRO - Certificate of Customary RoO 

CoL - Commissioner of Lands 

CRO - Customary RoO 

GRO - Granted RoO  

LA 99 - Land Act, 1999 

MC - Municipal Council 

RoO - Right of Occupancy 

TIC - Tanzania Investment Centre 

VC - Village Councils 

VLA 99 - Village Land Act, 1999 

VLC - Village Land Certificate  

WB OP World Bank Operating Policies 

 

Förklaringar 

Outtömda förbättringar – Realiserbara resurser som finns på eller tillförts till marken genom 

förbättringar av denna. 

Squatting – Otillåtligt ianspråktagande eller ockupering av mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 3 

1.3 Metod ............................................................................................................................................ 3 

2 Regelverk.............................................................................................................................................. 3 

2.1 Övergripande administration ........................................................................................................ 4 

2.2 Regelverk för rättigheter till mark ................................................................................................. 5 

Tanzanias Konstitution ........................................................................................................................ 5 

National Land Policy 1996 ................................................................................................................... 5 

Right of Occupancy ............................................................................................................................. 6 

Bostadsexploatering ............................................................................................................................ 7 

Jordförvärv och expropriation ............................................................................................................. 7 

Värdebedömning av mark för kompensation ..................................................................................... 7 

Kompensationsanspråk ....................................................................................................................... 8 

Handlingsplan för legalisering ............................................................................................................. 8 

Tredimensionell äganderätt ................................................................................................................ 8 

Martvistigheter .................................................................................................................................... 9 

Markanvändningsplanering ................................................................................................................. 9 

Lånefinansiering ................................................................................................................................ 10 

3. Tillskaffning av Markrättigheter ....................................................................................................... 10 

3.1 Genom Granted RoO ................................................................................................................... 11 

3.2 Genom köp av RoO ...................................................................................................................... 13 

3.3 Informellt eller genom ”squatting” ............................................................................................. 15 

Bakgrund ........................................................................................................................................... 15 

Identifierade händelseförlopp........................................................................................................... 16 



 

 

 

 

 

 

 

Legal ställning .................................................................................................................................... 18 

3.4 För icke-medborgare ................................................................................................................... 22 

4 Diskussion och slutsatser .................................................................................................................... 23 

5 Referenser ........................................................................................................................................... 29 

 



 

1 

 

1 Inledning 

I den andra nationella strategin för tillväxt och fattigdomsbekämpning MKUKUTA II från 

2010 anges stimulans för ekonomisk tillväxt som den främsta metoden för 

fattigdomsbekämpning till skillnad från metoden i den första strategin vilken främst gick ut på 

att förse nationen med allmännyttiga tjänster för grundläggande behov.   

 

Ett av de 16 målen i MKUKUTA II är ”Developing Decent Human Settlements while 

Sustaining Environmental Quality”. Grundläggande behov för ”tak över huvudet” finns både 

på landsbygden och i storstadsområden. Störst är de dock i städerna på grund av den där höga 

befolkningstillväxten. De flesta tätorter växer alltmer utanför de planlagda områdena där det 

inte planerats för ledningssystem, infrastruktur, kommunal service med mera. I Dar es-Salaam 

bor 70 % av invånarna i oplanerade bosättningar och områden. De stadsnära områdena delas 

ofta i mindre tomter med markägare som delar in dessa i ytterligare mindre tomter som 

upplåts för boende. Dessa markägare underlåter oftast att tillhandahålla sådant som det inte 

Figur 1. Hazardous Land. Bebyggelse i riskfylld miljö, T.V. flodslätter. Figur 2. T.H. sopberg. 
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planerats för i området de exploaterar. Exploateringen tenderar dessutom alltmer att bli 

risktagande och sker i allt större utsträckning på marker med branta sluttningar, flodslätter, 

floddalar och soptippar. De centrala affärsområdena (CBD), i de urbana centra överbelastas 

allt mer. 

 

Överlag saknas stadsplanelagd mark för skydd och bosättningar, särskilt för 

funktionshindrade, kvinnor, ungdomar, äldre, och missgynnade. Därtill finns det dåligt med 

infrastruktur, sociala tjänster, en oförmåga att skapa arbetstillfällen, liten kapacitet till 

utbildad personal i markanvändningsplanering och tekniska, ekonomiska och administrativa 

funktioner för markhantering. 

1.1 Bakgrund 

 

Det är viktigt att exploateringen och 

utvecklingen av marker i blivande och 

befintliga stadsområden sker genom 

effektivt byggande på rätt platser med 

rätt markanvändning. Tanzanias lagar 

och regleringar behöver ge rätt 

förutsättningar och stimulans till detta 

samtidigt som att de skall kunna 

efterföljas av alla parter och att det 

bevakas. I ett samhälle som genomgår 

så pass snabba förändringar är vikten 

av att systemet fungerar både statiskt 

och dynamiskt mycket stor där berörda 

parter har rätten och möjligheten att 

påverka utvecklingen. I praktiken 

beror exploateringen till stor del av 

vem som får nyttjanderättigheten till 

marken till vilket ändamål och hur det går till. Särskilt i ett land där planläggning och kontroll 

av exploatering till stora delar saknas. 

 

Figur 3. Dar es-Salaams 

arealökning av staden over tiden. 
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1.2 Syfte 

För att få en inblick i hur regelverken för markrättighetstillförskaffning i Tanzanias 

stadsområden överlag fungerar och efterföljs görs här en mer specifik studie av dessa i Dar es-

Salaam. Dar es-Salaam är Tanzanias största stad och nära tio gånger så stor som landets näst 

största. Målet med detta är att utifrån studien kunna utvärdera effektiviteten i 

markrättighetssystemet och belysa det som är bra, mindre bra och förhoppningsvis hitta 

möjligheter eller frågeställningar till förbättringar. 

 

1.3 Metod  

Undersökningen av de nuvarande lagarna och riktlinjerna sker genom litteraturstudier och 

lagtexttolkningar. Svagheterna med denna undersökningsmetod är att verkligheten kan skilja 

sig från beskrivningar, att tolkningar kan göras på flera sätt samt att praxis kan skilja sig från 

lagstiftningen. De funna regelverken kan även ha reviderats eller genom reformer ändrats och 

de kan överhuvudtaget vara svåra att få tag på. 

 

Först görs en beskrivning av berörda lagrum, sedan beskrivs hur dessa fungerar i praktiken, 

vad de har medfört och kan medföra för tillskaffning av markrättigheter för exploatering i Dar 

es-Salaam. 

 

2 Regelverk 

 

I kapitel 2 redovisas tillämpliga lagar i markrättighetsfrågor. initialt bör dock Poängteras att 

kunskapen om dessa hos Tanzanias befolkning är begränsad. Kirondes undersökning 2006 

gav följande utslag: 

 

Figur 4. Vy över Dar es-Salaams planerade stadskärna. 
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Lag Hur kunnig? (Procent) (N=200) 

Känner till väldigt 

bra 

Delvis medvetna Känner inte till alls 

Land Policy 3.5 18.5 78.0 

Land Act 3.0 14.5 82.5 

Land Acquisition Act 3.0 7.5 89.5 

Town Planning 

Ordinance 

2.5 12.5 85.0 

 

 

2.1 Övergripande administration 

All mark i Tanzania tillhör staten. Presidenten delegerar en del av makthavanden över marken 

till statstjänstemannen, i regeringskansliet, ”Commissioner of Lands” (CoL). 

 

Nationens mark är enligt Land Act no. 4 (LA 

99) och Village Land Act no.5 (VLA 99), 

1999 uppdelad i tre kategorier efter hur den 

administreras. Dessa är ”General land”, 

allmän mark, ”Village Land”, byamark och 

”Reserved Land”, reserverad mark.  

 

Byamark är sådan mark som tillhör Tanzanias 

nästan 11 000 byar med eget styre. Denna 

areal utgör 70 % av den totala marken. 

Reserverad mark är reserverad för ett 

specifikt syfte som t.ex. motorvägar, 

reservat, nationalparker och annat som 

ansetts allmännyttigt och utgör 28 % av 

markindelningen. Den resterande marken som enligt LA 99 § 2 varken tillhör byamark eller 

reserverad mark är allmän mark men inkluderar även byamark som är outnyttjad eller inte är 

ockuperad. Det är under denna kategori som merparten av stadsmarken placeras, som t.ex. i 

Dar es-Salaam med undantag för visst inslag av byamark, reserverad mark och sådan som 

anses som riskfylld mark som med tiden kommit att vara del av den växande staden. Enligt 

Urban Planning Act, 2007 är samhällsekonomiska verksamheter tillåtna på allmän mark och 

Figur 5. Dar es-Salaams indelning i 

administrativa områden. 
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byamark men inte alls eller med restriktioner på mark reserverad för nationalparker, 

skogsreservat eller skyddsområden.  

 

CoL är den enda myndigheten som ansvarar för den övergripande förvaltningen av all mark, 

men delegerar sina befogenheter till auktoriserade marktjänstemän på distrikts- eller 

kommunnivå. Byamarken hanteras av Village Councils (VC), byaråd, via hänvisningar från 

CoL. Den reserverade marken förvaltas av olika organ utefter vad som är stadgat. I städer 

förvaltas marken av Municipal Councils (MC), kommunfullmäktige. Dar es-Salaam är indelat 

i tre kommuner, Illala, Temeke och Kinondoni (Local Government (District Authorities) Act  

No. 7, 1982 och Local Government (Urban Authorities) Act No. 8, 1982). 

2.2 Regelverk för rättigheter till mark 

Det går inte att få full besittningsrätt till mark. Systemet ger istället möjlighet för en 

tidsbestämd nyttjanderätt. Detta regleras enligt följande lagar och regleringar: 

 

Tanzanias Konstitution 

I ”Constitution of the United Republic of Tanzania”, 1977 stadgas medborgarnas rättigheter 

för egendom och förvärv. Enligt artikel 24:1 har alla rätt att äga egendom och rätt till skydd 

av sin egendom i enlighet med lagen. Enligt 24:2 är det olagligt att en persons egendom 

berövas, för andra fall än för de som det finns stöd för i lagen vilken fastlägger rättvis och 

skälig ersättning härom. 

 

National Land Policy 1996 

Denna ger vägledning och direktiv för markinnehav, upplåtelseformer, ianspråktagandet av 

mark och markbaserade tillgångar. Den anger organiseringen och förfarandena vid 

tillgångsvärdering och tillhandahållandet av ersättningar. Målet är att säkerställa ett säkert 

markinnehavssystem som skall skydda rättigheten till mark för alla medborgarna 

Dessa beskriver policyn som de grundläggande egenskaperna avseende mark:  

- All mark i Tanzania är offentlig mark tillkommande presidenten som dess förvaltare på 

uppdrag av medborgarna. 

- Mark har värde. 

 - Medborgarens rättighet till och intresse i mark får inte fråntas utan iakttagande av 

vederbörligt rättsförfarande. Och 

- fullständig, rättvis och snabb ersättning skall betalas när mark förvärvas.  
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Ersättningen ska betalas till den person, vars markinnehav upphävs, eller på annat sätt 

förändras ofördelaktigt av staten och dess rättshandlingar eller förvärvas statligt enligt de 

fastlagda regleringarna i ”Land Acquisition Act” kapitel 118, se nedan. 

 

Right of Occupancy 

Administrationens riktlinjer regleras vidare i två rättshandlingar, ”Land Act”, 1999 (LA 99) 

vilken gäller all mark och ”Village Land Act”, 1999 (VLA 99) som reglerar byamarken. I 

dessa beskrivs hur man får tillgång till mark. 

 

Markinnehavet kan utgöras av certifierade Right of Occupancy (RoO) (enligt nedan) till mark, 

erkända mångåriga uppehåll på mark eller hävdvunnen nyttjanderätt av mark. 

 

I LA 99 och VLA 99 anges att det finns två olika former av system för markupplåtelser vilka 

båda skall vara lika inför lagen. Det ena systemet ger ”customary” hävdvunnen nyttjanderätt 

till marken s.k. Right of Occupancy, RoO, och inkluderar ”deemed” ansedd RoO. Det andra 

ger ”statutory” lagstadgad RoO och kallas när den formellt blivit inskriven för en ”Granted 

RoO” (GRO).  

 

Upplåtelserätten kan innehas av individer och byar. Individers innehav kan antingen vara via 

en GRO vilket innebär ett arrende/tomträtt i upp till 99 år eller via en hävdvunnen RoO (LA 

99 § 32). En hävdvunnen RoO behöver inte vara certifierad för att gälla. Om lagfart s.k. 

”Certificate of Customary RoO” (CCRO) önskas skall detta ansökas om hos VC och 

registreras av VC under tillsyn av inskrivningsmyndigheten ”Registrar of Titles”. Rätten till 

mark via ett ”Customary RoO” (CRO) oavsett certifierad eller inte bestäms av lagarna i byn 

som marken tillhör och behöver inte ha någon tidsbegränsning. Även om GRO och CRO 

enligt LA 99 och VLA 99 skall vara lika inför lagen fungerar ändå en GRO som en starkare 

rätt i praktiken bl.a. som säkerhet ställd till finansieringsinstitut samt att ett nyutgivet GRO i 

vissa fall kan leda till att de som där har CCRO får avflytta. En CRO kan uppgraderas till en 

Statutory RoO och bli till en GRO men detta kräver att marken blir kartlagd av lantmätare 

vilket är en lång och kostsam process, se bilaga 1. I vanliga fall utfärdas GRO utanför 

byamark, vanligtvis i planerad stadsmark och det krävs även då att marken är kartlagd. 

Lagfarten för GRO kallas för ”Certificate of Occupancy” och registreras hos och av 

inskrivningsmyndigheten.  
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Byar kan inneha och bruka mark utan att de formellt äger den. Byns rätt till marken utfärdas 

av ministeriet för mark och kallas ”Village Land Certificate” (VLC) och ger byn 

administrativa rätten över marken. Om byn även har upprättat en markanvändningsplan är de 

behöriga att bevilja CCRO till byns registrerade medlemmar. I juni 2010 meddelade 

ministeriet att hälften av landets 11 000 byar blivit tilldelade VLC och endast 705 av dessa 

har upprättat en markanvändningsplan. 

 

Bostadsexploatering 

”National Human Settlements Development Policy”, 2000, främjar hållbar utveckling för 

landets bosättningar. Bland annat ser den till att tillhandahålla planlagd mark till 

bostadsområdesutveckling till alla delar av samhället och därtill förbättrad infrastruktur och 

sociala tjänster. 

 

Jordförvärv och expropriation 

”Land Acquisition Act”, 1967, föreskriver rättigheterna och förfarandena vid markförvärv 

samt hur kompensationen skall ske och bestämmelser om dess omfattning. I avsnitten 3 och 4 

förklaras att presidenten eller auktoriserade regeringstjänstemän har rättighet att undersöka 

vilken mark som helst för ett möjligt förvärv för att användas till allmänna ändamål. Den 

auktoriserade personen tillåts tillträda och undersöka marken och göra alla andra nödvändiga 

handlingar som behövs för att säkerställa att marken är anpassad för berörda ändamål. 

Personen tillåts även att göra den åtkomlig och sätta ut markeringar för området och arbetets 

omfång om sådant planeras. 

 

Värdebedömning av mark för kompensation 

Regulation 3 i förordningen ”Land (Assessment of the Value of Compensation) Regulations”, 

2001 beskriver att marknadsvärde skall användas för värdering av mark och tillgångar. 

Lagarna ger praktiska riktlinjer för bedömning av ersättning. Den fullständiga och rättvisa 

ersättningen kan endast bedömas genom att väga in alla komponenter som rör markens 

egenskaper. I värderingen av förbättringarna av marken i samband med ersättningsändamål 

säger lagen att värdet skall vara det pris som de nämnda förbättringarna kan inbringa vid 

försäljning på öppna marknaden. Under normala omständigheter är ett sådant pris lägre än 

kostnaderna för att ersätta dessa likvärdigt fullt ut men högre än vad de initiala 

byggkostnaderna var. Regleringen fastslår att värderingen skall göras av en auktoriserad 

värderare. 
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Kompensationsanspråk 

Reglerna i ”Land (Compensation Claims) Regulations”, 2001 gäller alla typer av 

ersättningsanspråk mot regering, lokala myndigheter, offentliga organ eller institutioner och 

gäller även för anspråk av någon som formellt eller informellt nyttjar mark. 

 

Handlingsplan för legalisering 

”Land (Schemes Of Regularization) Regulation”, 2001 fördes in under LA 99 § 60 (1) och 

enligt den kan ett område förklaras vara ett legaliseringsområde. Legalisering innebär enligt 

akten följande: 

a) Iordningställanden för kartläggning. Undersökning, bedömning och registrering av 

markrättigheterna i området som sakägare gör anspråk på. 

b) Iordningställanden för att ändra tomtgränserna. 

c) Bättre planering och utformning av marken, inklusive sammanslagning, delning och 

omfördelning av markrättigheter. 

d) Iordningställanden för att de lokala myndigheterna skall ha rättslig beslutsrätt i 

handlingsplanens genomförande i legaliseringsområdet. 

e) Iordningställanden för att sakägarna skall vara delaktiga i handlingsplanens genomförande 

f) Iordningställanden för bedömning och utbetalning av ersättning som kan utgå i samband 

med handlingsplanens genomförande. 

För att undvika andra tolkningar, understrykes i § 60 (3), att inga handlingsplaner eller 

legaliseringar skall genomföras förrän markanvändningen i området av de som bor eller 

arbetar där har identifierats, bedömts, klassificerats och registrerats. 

 

Tredimensionell äganderätt 

“Unit Titles Act”, 2008 har avsevärt förbättrat förutsättningarna för massproduktion av 

byggnader och möjligheten till lån. Rättsakten har möjliggjort för fastighetsutvecklare att 

satsa på höghus, stora komplex eller flerfunktionella byggnader och sälja delar av dessa 

vidare till köpare som kan få lagfart på sin förvärda del. Det kan till exempel vara ett 

flerbostadshus där man kan köpa en lägenhet, ett kontorskomplex där man kan köpa en lokal. 

Det kan även t.ex. vara en byggnad med kommersiella lokaler i entréplan, kontor på de 

kommande planen och slutligen bostäder. I en sådan byggnad skulle man exempelvis kunna 

köpa hela kontorsdelen. Att man kan få lagfart på sin enhet, del eller sektion av huset ger 

givetvis bättre rättssäkerhet och möjlighet för köparen att kunna belåna den. 
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Martvistigheter 

“Land Disputes Court Act”, 2002, reglerar och ger riktlinjer till mark- och 

fastighetsdomstolarna och bestämmer bland annat att innan fastighetsregleringar sker i ett 

område måste först samtliga befintliga konflikter i området redas ut av tillämplig domstol. 

 

Markanvändningsplanering 

”Land Use Planning Act”, 2007, föreskriver 

förfarandena för beredning, administrering 

och verkställande av markanvändnings-

planer. Lagen fastställer myndigheters 

funktioner och befogenheter och ger dem 

rätten att ställa planavvikande markanvändning inför rätta vid domstol. 

 

”The Urban Planning Act”, 2007, gäller för stadsplaneringen. Lagen 

deklarerar CoLs rätt att i samråd med den lokala myndigheten (i Dar es-Salaam; MC) upprätta 

Figur 6. Ovan. Dar es-Salaams senaste Master 

Plan från 1979.  

 

Figur 7. T.H. Visar hela Dar es-Salaam. Det 

ljusgula markerar planerade områden, 

mörkgula oplanerade.  
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såväl detaljplaner som översiktsplaner s.k. ”Master Plans” för stadsområden och beskriver 

tillvägagångssättet för det. I Dar es-Salaam är översiktsplanen från 1979 den nu enda 

existerande översiktliga markanvändningsplanen och gäller endast för en mycken liten del av 

det område som idag utgör staden. Översiktsplanen var planerad att revideras 2004. 

 

Lånefinansiering 

Mortgage Finance (Special Provisions) Act, 2008 har förbättrat möjligheterna för att belåna 

fast egendom i Tanzania. Fastighetsutvecklare ges möjlighet till långsiktiga banklån för större 

exploateringsprojekt för vidareförsäljningar. Lagen är även tänkt att förenkla lånemarknaden 

för lågkostnadsboenden. Bankernas villkor har förbättras bl.a. ingår banken och låntagaren ett 

avtal och om låntagaren bryter mot det får den 60 dagar på sig att betala tillbaka lånet. Om 

detta inte görs säljs objektet och banken får tillbaks pengarna utan att domstol behöver 

blandas in. 

 

Lagen har även förenklat förfarandet vid transaktioner av belånade fastigheter främst genom 

att minska antalet involverade parter. Tidigare krävdes bl.a. CoLs tillstånd, enligt det nya 

systemet krävs endast tre inblandade parter, låntagaren, banken och inskrivningsmyndigheten. 

 

Trots denna lag kvarstår fortfarande grundläggande problem i markrättighetslagstiftningen för 

en effektiv lånemarknad som attraherar finansinstituten. Markrättighetens svaga ställning, 

komplexitet som handlingsvara, tidsbegränsning och dess risk att bli upphäven (av 

presidenten) gör den riskfylld som säkerhet ställd till ett lån. 

 

3. Tillskaffning av Markrättigheter 

Dar es-Salaams mark kan beskrivas som planerad eller oplanerad. Tillskaffning av mark kan 

ske formellt eller informellt. I det formella systemet sker allokering och överföring av mark 

genom förfaranden som fastställts av regeringen och kräver myndigheters tillstånd. Sådan 

mark är vanligtvis planerad. I det informella systemet ligger allokeringen och överföringen 

utanför tillämpningsområdet för de av regeringen fastslagna procedurerna. Sådan mark är ofta 

privat ”ägd” innebärandes att personer genom informellt arv eller köp av mark, långvarigt 

uppehåll på mark eller liknande, informellt är erkända som de som kontrollerar marken (trots 

att lagen deklarerar att all mark är offentligt ägd). Sådan mark är vanligtvis oplanerad men 

genom bl.a. korruption och otillåten markockupation ”squatting” kan det även innefatta 

planerad mark. 
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3.1 Genom Granted RoO 

Den vanligaste formen av RoO i Dar es-Salaam är Granted RoO (GRO) främst beroende av 

att den mesta marken där är General Land. För att kunna få en GRO krävs enligt 

MKURABITA 68 byråkratiska steg som tar upp till 7 år och involverar planläggning, 

förfaranden för lagfartsanökning, värderingar, bygglov m.m. 

 

Följande är tillvägagångssättet för 

ansökande och utgivning enligt LA 99 

25 (1), se även bilaga 1: 

 

Först ifylles ansökan om RoO ”Land 

Form no. 19”, se bilaga 2, och lämnas 

till Municipal Council. I denna skall 

bl.a. uppges vad marken avses att 

användas till, om man redan innehar 

markrättigheter och vilka dessa är samt 

sökandens eventuella funktionshinder 

eller tillhörighet till minoritets- eller 

förfördelad grupp.  

Om ansökans alla nödvändiga handlingar bifogats, den är korrekt ifylld och 

ansökningsavgiften är betald bearbetas den sedan. Uppgifterna kontrolleras och det bedöms 

om de uppfyller regelverkens krav. Detta innefattar bl.a. att sökande skall anses vara i behov 

Figur 8. 

Ansökningsprocess

en för Right of 

Occupancy. 

Figur 9. Vy över Dar es-Salaams planerade stadskärna. 
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av marken, att sökt markanvändning skall stämma överens med gällande planer och att 

tomtarealen skall vara över 400 kvm om det är för bostadsändamål. 

 

Om ansökan godkänns så återfår sökanden ett erbjudande ”Letter of Offer”, ”Land Form no. 

20”, se bilaga 3, om att få en RoO. 

Här uppges: 

-Tomtens idnummer, geografiska position och storlek. 

- Från vilket år rättigheten börjar gälla och hur länge. 

- Vad den årliga hyran kommer att vara samt en upplysning om att denna kan revideras i 

treårsintervaller (LA 99 § 33 (6)). Hyran brukar enligt ”Tanzania Investment Centre” (TIC) 

vara c:a 1 krona per kvm och år. 

- Att ansökan för bygglov enligt ” Township (building) Rules ” skall inlämnas senast 6 månader 

från rättighetsstarten. Att byggnaderna skall färdigställas senast 36 månader från startdatumet. 

- Alla avgifter som måste betalas om erbjudandet godtas häribland även betalning av en 

eventuell särskild premie som CoL kan kräva enligt LA 99 § 31. Beloppet på denna skall 

bedömas efter markens tänkta marknadsvärde samt efter om det finns s.k. outtömda 

förbättringar på marken. Detta ger ministern möjlighet att ta mer betalt för RoO om de 

befinner sig i efterfrågade områden som t.ex. nära stadskärnor eller vid kusten.  

- Övriga villkor 

Enligt LA 99 § 34 (8) har CoL eller hans auktoriserade tjänstemän rättigheten att när som 

helst inspektera marken för att se om villkoren uppfylls. 

 

Proceduren för att få bygglovet godkänt tar c:a 6 månader från ansökan om samtliga 

handlingar är bifogade (Lauren & Celile, 2002). För att få bygglov krävs bl.a. att 

konstruktioner, installationer och utföranden är godkända även ur hälso- och brandsynpunkt 

och ritade av respektive auktoriserade person samt att platsen har tillgång till nödvändig VA 

och övrig infrastruktur.  

 

Enligt “Registration of Documents Act” kap. 117 kan sökande ansöka i ”Land Form no. 26” 

om att få ”Letter of Offer” registrerat om denne inte återfått ett CRO inom 180 dagar (enl. LA 

99, 108 dagar enl. Land Form no. 26). Enligt LA 99 § 30 (4) skall ”Registrar of Titles” vilka 

handhar registreringen även tillse att ett registrerat ”Letter of Offer” ger sökanden samma 

skydd av rättigheten och möjlighet att handla med den som om det vore ett registrerat 

”Certificate of Occupancy” enligt nedan. 



 

13 

 

Om sökanden godkänner erbjudandet som skall vara underskrivet av CoL eller Municipal 

Council (men alltid godkänt av CoL enligt LA 99 § 26 (2)), skriver sökanden under, 

returnerar och skall då återfå ett ”Certificate of Occupancy” när avgifterna är inbetalda och 

övriga krav enligt erbjudandet är uppfyllda. ”Certificate of Occupancy” innebär ”Land Form 

no 22” för stadsmark, se bilaga 4 (Land Form no 23 för landsbygd). Utöver det som angetts i 

erbjudandet anges här även krav på bl.a. att markrättighetsinnehavaren skall värna om naturen 

och följa miljöföreskrifter och -uppmaningar, att rättighetshavaren inte får lämna RoO inom 

tre år, att föreskrifter måste följas vid överlåtelse av rättigheten samt att presidenten har rätt 

att frånta/återkalla rättigheten.  

 

Om sökanden godkänner certifikatet som skall vara underskrivet av CoL (och förseglat i 

presidentens namn enligt LA 99 § 29), skriver sökanden under, returnerar och då skall detta 

Granted CRO registreras vid inskrivningsmyndigheten enligt ”Land Registration Act” kap. 

334 och ”Land Regulation Rules”, 1954. I Tanzania kallas motsvarande 

inskrivningsmyndighet för Registrar of Titles och den mesta administrationen sker vid landets 

sex Assistant Registrars (huvudkvarteret i Dar es-Salaam) som handhar var sitt distrikt. Enligt 

”Registration of Documents Act” kap. 117 måste eventuella lån där RoO ställts som säkerhet, 

eventuella överlåtelser, rättighetsfråntagande av presidenten och övergivande av RoO 

registreras. 

 

3.2 Genom köp av RoO 

Det finns olika sätt att överföra markrättigheter från en innehavare till en annan. 

Huvudsakligen sker detta genom att en innehavare av en RoO säljer denna till en köpare. Det 

som säljs är alltid förbättringen som skett på marken och inte själva marken eftersom marken 

tillhör alla medborgare och inte går att äga enskilt. Enligt LA 99 § 37 (8) fick inte RoO till 

mark utan outtömda förbättringar säljas. Enligt ett tillägg till denna, i Land Amendment 2004, 

får dock RoO säljas trots detta om köparen förbinder sig till att förbättra marken enligt 

bestämda utvecklingsvillkor eller om RoO säljs till köpare som blir delägare för att underlätta 

att villkoren uppfylls.  

 

Köparens undersökningsplikt är omfattande. Först skall den undersöka om det föreligger 

tvister kring fastigheten med ägare och grannar, jämför kapitel 2.2.10.  Sedan skall den 



 

14 

 

ansöka om en officiell sökning i fastighetsregistret och återfår då ett utdrag där eventuella 

belastningar i form av t.ex. servitut eller inskrivningar samt RoOns lagfarna ägare finnes. 

 

Enligt LA 99 § 39 skall den som vill överlåta sin RoO ansöka om tillstånd för detta av CoL i 

”Land Form no. 30”, se bilaga 5. Till denna skall bifogas ”Land Forn no. 29” se bilaga 5 

vilket är en notifikation om planerad överlåtelse som skall ha lämnats till CoL eller MC av 

varje person som avser genomföra en överlåtelse. Det skall även bifogas ett köpeavtal enligt 

lagstadgade formkrav och en överlåtelsehandling, ”Land Form no. 35” som skall vara 

undertecknat av förvärvaren, överlåtaren och CoL eller MC.  

 

Tillståndsansökan skall bedömas av CoL. Redan vid notifikationen kan CoL avslå den 

sökandens avsedda överlåtelse, ”Land Form no. 31”, se bilaga 5, eller bedöma att den till att 

behöva kompletteras ”Land Form no. 32”, se bilaga 5.  Om ansökan godkänns återfås ett 

certifikat som intygar detta av CoL eller MC i.e. ”Land Form no.33”, se bilaga 5 denna 

bedömningsprocess tar normalt minst 3 månader. För att ansökan skall godkännas krävs att 

följande kriterium efterföljts: 

-Villkoren om utvecklingskrav som ställts i RoOn skall vara uppfyllda. Detta bedöms av 

värderingsmannen vid ministeriet för mark. Utifrån detta görs en värderingsrapport om kraven 

ansetts vara uppfyllda och en tillståndsavgift för detta om 1% av fastighetens värde erläggs. 

- Enligt LA 99 § 39 (7) (c) och  “Stamp Duty Act” § 5 (1) skall 4% av fastighetens värde som 

fastslagits i värderingsrapporten betalas till ”Tax Revenue Authority Office”.  

- Hyra, premie och övriga avgifter relaterade till RoO och stipulerade i ”Ceritficate of 

Occupancy” skall vara erlagda. 

När detta skett registreras överlåtelsen hos ”Registrar of Titles” om alla dokument skickats in 

samt kvitton på erlagda begärda inbetalningar enligt ovan. 

 

Enligt LA 99 § 53 (7) Kan den som innehar ett RoO dela upp denna i mindre delar för 

vidareförsäljning. Ett vanligt exempel är då en investerare tillförskaffar sig ett RoO över ett 

större område och bygger flera tomter med hus på denna. Låt säga att RoO är tidsbegränsad 

till 99 år. Då har investeraren möjlighet att enligt denna lag att dela upp RoO i ”subtitles” och 

sälja dessa vidare. Detta är dock endast godkänt då investeraren fullföljt alla villkor som 

ställts i dennes RoO varibland exploateringen bör vara ett av dem. Köparen får då ett RoO på 

ett år mindre än den återstående tiden för ursprungs-RoOn. 
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3.3 Informellt eller genom ”squatting” 

Bakgrund 

En av grundtankarna med markrättighets-

systemet är att den som är i behov av mark 

skall kunna få det och detta skall även/ gälla 

fattiga och utsatta grupper. Att tillskaffa sig 

mark formellt skall inte kosta mycket och gör 

det oftast inte heller. Ändå bor 80 % av Dar 

es-Salaams befolkning i informella 

bosättningar. Detta beror naturligvis på 

många anledningar bland de främsta märks 

dock framförallt brist på allokering av 

planerade tomter, krångliga, centraliserade, 

byråkratiska, tidskrävande system, den 

reglerade marknaden vilken skapat en 

överprissatt svartmarknad samt korruption 

och viljebrist för formell 

markrättighetstillförskaffning.  

 

I många projekt har regeringen försökt öka 

antalet nya tomtallokeringar. Det kanske 

mest framgångsrika till antalet har varit 

”20 000 plot project” vilket har för avsikt att 

allokera 20 000 tomter per år, se figur 11. 

Resultatet har varit en femtedel av den 

summan. I de framtagna projekten följer 

man specifikt för dessa framtagna policyer. I 

dessa effektiviserar man ofta de resurs- och 

tidskrävande byråkratiska 

tillvägagångssätten lagstiftningen gett 

upphov till. Till exempel kan en förenklad 

form av RoO, s.k. ”Residential License”, 

användas som tillfälliga 
Figur 11. 20 000 plot project. De svarta och 

vita rutorna markerar dess lokalisering och 

utbredning. 

Figur 10. Bostadsområde i Dar es-Salaam 

där dräneringssystem anlagts. 
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marrättighetscertifikat giltiga i 2 år, tomtstorleken kan tillåtas mindre än 400 kvm, 

administrationen och beslutsfattandet kan decentraliseras, färdiga ritningar för bygglov har 

tagits fram för att undvika behovet av auktoriserade arkitekter, konstruktörer m.fl. (Lupala, 

2002) 

 

Dessa projekt har dock långt ifrån varit tillräckliga för att möta efterfrågan. Problemet 

kvarstår med att för få tomter årligen allokeras och för få ligger ute till försäljning för 

överlåtelse. Problemet härleds främst till de för strikta regleringarna, den lagstadgade 

centraliserade beslutsfattningen och brist på humankapital och resurser.  

 

Systemet ger naturliga möjligheter för korruption genom myndigheternas rätt till 

beslutsfattning in camera och på ad hoc-mässiga grunder.  Det finns inget reglerat kösystem 

utan vem som helst kan ansöka om RoO till allokerade tomter och några av dem blir 

beviljade. Ett RoO är som nämnts behäftat med många typer av kostnader. Dessa är dock 

oftast låga till beloppen till stor del p.g.a. att de skall vara tillgängliga även för mindre 

bemedlade. I undersökningar har det visat sig att sökandens sociala status och kontakt med 

myndighetsutövarna inom e.g. Mtaa (lokal administrativ distriktsindelning, 275 st. i Dar es-

Salaam) spelar stor roll i RoO-tilldelningen. Systemet utnyttjas för att kunna tilldela släkt och 

vänner planlagda tomter billigt. 

 

Viljebristen hos de boende att skaffa sig RoO har enligt undersökningar främst berott på att 

man inte känner till lagarna och sett fördelar med formellt innehavarskap. Regleringarna för 

det formella innehavarskapet är till stora delar orealistiska för flertalet stadsbor. Få har 

möjlighet att bo på en tomt på över 400 kvm, att färdigställa byggnaden inom 36 månader, 

skaffa sig bygglov m.m. vilket för dessa omöjliggjort formell äganderätt (Kironde, 2005). 

 

Identifierade händelseförlopp 

De informella tillvägagångsätten för att erhålla mark kan vara genom otillåten 

markockupation ”squatting”, arrendering (skall formellt godkännas av CoL eller MC), 

allokering av lokala makthavare eller ”markägare”, köp eller arv. 

 

Squatting är vanligast i perifera stadsområden där marken initialt använts för jordbruk, 

sedermera uppförs bostadshus på området och vidare exploatering sker. På andra håll är de 

perifera stadsområdena i Dar es-Salaam på vissa platser fortfarande byamark, här förekommer 
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det att marken allokeras av byarådet mot avgift trots att byn inte har legal rätt (se kaptitel 

2.2.3). 

 

Arv är mycket vanligt förekomande i gamla områden, och utgör tillskaffningsmetoden för c:a 

hälften av ”markägarna” i äldre bosättningar vare sig det är planerade eller oplanerade 

områden. 

Överlag är dock köp från erkända ägare den vanligaste tillskaffningsmetoden för 

markrättigheter. Ett utspritt fenomen är att RoO förvärvas billigt av staten, då det allokeras i 

avsikt att sälja detta vidare. Betalt får då säljaren efter det verkliga marknadspriset som 

vanligtvis uppgår till minst tio gånger de initiala förvärvskostnaderna. En sådan överlåtelse av 

RoO kräver som ovan beskrivits särskilt tillstånd och beskattas (se kapitel 3.2). I 

tillståndsbedömningen kontrolleras bland annat att objektet för värderingen endast är de 

outtömda förbättringarna av marken och att säljaren inte tar betalt för själva marken och för 

denna kontroll finns gedigna handlingsplaner. För att kringgå detta skrivs ett lägre belopp än 

den verkliga köpeskillingen i det officiella köpkontraktet (Kironde 2005).  

 

Köp av tomt utgörandes en del av marker som tillhör erkända markägare, som saknar formella 

rättigheter till marken, är också utbrett och är tillvägagångssättet för tillförskaffning hos 

majoriteten i oplanerade områden. Denna marknad är svår att få inblick i p.g.a. dess diskreta 

karaktär men är troligtvis den vanligaste markrättighetstillförskaffningsmetoden för Dar es-

Salaams befolkning då 80 % av tomterna är belägna i sådana områden. I undersökningar 

genom frågeformulär till ”ägare” av sådana tomter har det visat sig att köpeskillingen inte 

Figur 12. Översvämmat oplanerat bostadsområde i avsaknad av adekvat dränering. 
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skiljer sig nämnvärt från vad GRO-innehavare i centralt likvärdiga planerade områden 

uppskattar värdet av sina tomter till. Studier har visat att aktörerna inom sektorn har skapat 

regler, föreskrifter och institutionella arrangemang för att äga och förvalta fastigheter utanför 

de formella systemen. Kontrakt upprättas och hanteras via någon form av dokumentation och 

det finns även konfliktlösningssystem (MKURABITA). 

 

Legal ställning 

Det är dock så att det föreligger lagliga rättigheter till mark även för ockupanter som saknar 

formella certifikat eller likvärdigt. Detta visar sig då någon formellt anskaffar sig RoO till 

marken för av staten godkänd exploatering eller då staten själva ”exproprierar” enligt kapitel 

2.2.2 och 2.2.4 - 2.2.8 ovan. Utöver dessa regleringar används vanligtvis Världsbankens 

regleringar för kompensation, World Bank Operational Policy (WB OP), i de fall då denna är 

till fördel för markockupanterna. Regelverken tas fram i policyer, som ovan nämnts, i olika 

projekt där ofrivillig omplacering av markockupanter kan vara aktuellt. Den huvudsakliga 

skillnaden ligger i att WB OP 4.12 även ger ersättning för själva markrättigheten medan 

Tanzanias lag enbart föreskriver kompensation för förbättringarna på denna. 

Kompensationsregelverken i WB OP gäller enbart för den som tillförskaffat sig 

markrättigheten fram tills ett visst fastställt annonserat stoppdatum varefter nytillkomna 

markockupanter i området endast har begränsad kompensationsrätt. På så sätt, och genom 

uppgradering och legalisering (nedan beskrivet), har den som tillförskaffat sig mark 

informellt, formella rättigheter till marken om än det i slutändan blir till en annan mark än den 

initiala. Rättigheter till byggnader och anläggningar på marken är säkrad i konstitutionen. 

 

Det är vanligt att områden i olika projekt väljs ut för uppgradering, se figur 13, det vill säga 

att det tillförs nödvändig infrastruktur och i vissa fall uppgraderas även boendestandarden och 

samhällsservice tillförs. I vissa fall blir de boende då anvisade nya tomter på annat håll och får 

kompensation trots att de ockuperar marken informellt. 
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Många oplanerade områden blir legaliserade i olika projekt, se figur 14. Detta är en följd av 

regeringens mål som bl.a. beskrivs i MKURABITA, ett reformprogram för legalisering av 

fastigheter och företagande, vilket anses förbättra landets förutsättningar och har sitt ursprung 

i De Sotos ekonomiska teorier och strategier om fördelarna med ökad delaktighet och 

inflytande hos landets marginaliserade majoritet. Bland de främsta argumenten nämns de 

ökade skatteintäkter och den ökade nationella ekonomiska tillväxten som den informella 

sektorn kan bidra till, bättre kontroll på markexploateringen och fastighetsindelningen samt 

markinnehavares förbättrade rätt som bl.a. underlättar för belåning och omsättning på öppna 

Figur 13. Utvalda områden för uppgradering. 
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marknaden av fastigheter. 89 % av Tanzanias fastigheter ägs utomrättsligt, värdet av dessa 

tillgångar, det döda kapitalet, tillsammans med de 98 % av landets företag (till antalet) som är 

informella uppskattas till 200 miljarder kronor.  

 

Vanligtvis använder sig dessa projekt sig av Residential Licenses (RL) i sina handlingsplaner, 

se figur 14 ovan som illustrerar var oplanerade områden licensierats. Ett RL måste 

uppgraderas inom två år till ett GRO varpå dess formella status annars upphör. Trots 

möjligheten att skaffa laglig rätt till marken under sådana legaliseringsprogram är det få som 

Figur 14. Legaliserings- och licensieringsområden i Dar es-Salaam. 
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skaffar det. Kironde gjorde 2006 en omfattande utredning för att ta reda på anledningarna och 

fann följande: 

-Exponering för ett antal nya kostnader som inte behövts betalas tidigare. Bl.a. markhyra, 

stämpelskatt (se kapitel 3.2 4 st.) och RL-avgift (c:a 50 kr). Eftersom licenserna är kortvariga 

och måste förnyas, är människor ovilliga att betala även om avgifterna är relativt låga. 

- Exponering för utvecklingskrav av tomten (se kapitel 3.1 4 st.). Tillståndshavare måste söka 

byggtillstånd och förbereda arkitektoniska och tekniska ritningar, vilka är kostsamma att 

förbereda, och de måste betala ett antal avgifter innan de kan bygga nytt och att få bygglov i 

Dar es-Salaam kan ta ett år. Tidigare har de kunnat göra som de ville. 

- Orealistisk utrymmesstandard. Det visade sig att 87,5 % av tomterna var mindre än den 

fastställda minimumarealen på 400 kvm. 

- Förseningar i licensutfärdandet. Myndighetskontoren tenderar att vara långt från 

licenstagarna och mycket information saknas i fastighetsregistren eftersom vissa ägare varit 

frånvarande när lantmätningen utfördes. 

- RL anses vara en säkerhet med hög risk. Många fruktar att använda sin egendom som 

säkerhet, eftersom de kan bli oförmögna att betala tillbaka lån och riskerar då att förlora 

fastigheten (se kapitel 2.2.12). Fastigheten anses viktigare som bostad och social trygghet än 

som en tillgång som kan användas som säkerhet för lån. Några har försökt men misslyckats 

att få banklån p.g.a. licensens korta giltighetsperiod, otillräcklig åtkomst till fastigheten och 

osäkerhet på återbetalningsförmågan. 

- Dålig information och begränsat deltagande. Majoriteten av de boende informerades inte 

innan projekt genomfördes och hade inte informerats i förväg när deras egendom skulle 

undersökas, vilket gjorde att många av dem var frånvarande och datainsamling blev 

begränsad, inte ens tomtgränserna stämde. 

- Licensens korta giltighetstid. En tvåårslicens som måste förnyas genom betalning av 

ytterligare avgifter är både besvärlig och kan inte ge så pass ökad säkerhet för markrättigheten 

som behövs för att öka efterfrågan för sådana. Detta system bidrar till byråkratin och minskar 

licensens lämplighet som pant till lån. 

 

I Kirondes undersökningar har det även påvisats att statens planerade mark ofta fördelas 

informellt i utbyte mot pengar i privata uppgörelser. Detta har skett på följande sätt 

- Marktjänstemän "säljer" oallokerade eller övergivna tomter eller tomter där tidigare RoO har 

återkallats av presidenten. Sådana uppgörelser kan inte kvantifieras med säkerhet, men 
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undersökningar i Dar es Salaam avslöjade att "priset" för en sådan kan uppgå till c:a 80 tkr 

(BNP per capita (PPP) c:a 10 tkr). 

- De som tilldelats tomter säljer dessa utan att ha utvecklat dem enligt de villkorade kraven. 

Detta är som beskrivits olagligt (se kapitel 3.2) men kan tillåtas om de görs "for natural love 

and affection", se bilaga 5 och detta kryphål i LA 99 § 24 (2) (h) kan då åberopas för att sälja 

mark till tredje part.  

- En undersökning av ett urval markägare i två planerade områden i Dar es-Salaam visade att 

12 % av markägarna i Kijitonyama och 45 % i Mbezi hade köpt tomma tomter från "ägarna", 

och 15 % respektive 2 % hade blivit erbjudna och köpt statliga tomter. 

3.4 För icke-medborgare  

Det har länge varit en politisk ståndpunkt (enl. bl.a. MKUKUTA) att trots att man anser att 

utländskt kapital kan vara bra så skall utländsk möjlighet till markrättigheter vara strikt 

begränsad. Detta p.g.a. rädsla för kortsiktiga investeringar där landet inte gagnas eller rent av 

stjälper och omfördelar tillgångar till utlandet. 

Markrättigheter för icke-medborgare är begränsade till mark för investeringar i enligt med 

regleringarna i ”Tanzania Investment Act”, 1997. En icke-medborgare definieras i LA 99 § 20  

(4) även som juridiska personer vars aktieägare eller ägare till majoriteten är icke-

medborgare. Enligt LA 99 kan en utländsk investerare skaffa och inneha följande 

markrättigheter: 

Figur 15. Hamnstaden Dar es-Salaams inlopp. 
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- Andrahandsrättigheter enligt LA 99 § 20 (2). Vilket innebär att marken allokeras genom 

RoO av CoL i ”Form no 1” bilaga 6 till TIC, vilka i sin tur ger den utländska investeraren 

RoOn i andrahand, se ”Land Form no 56”, bilaga 7. Vid giltighetstidens utgång, uppsägning 

eller upphörande av andrahands-RoOn återgår markrättigheterna till TIC. 

- Ansökan till CoL om GRO enligt LA 99, 25 (1) (h) och (i). Proceduren är den samma som 

för Tanzanier (se kapitel 3.19) men ansökan skall åtföljas med ett ”Certificate of Incentives” 

utfärdat av TIC, se ansökan för sådant i bilaga 8. TIC bedömer om investeringen uppfyller de 

syften som beskrivs som godtagbara i ”Tanzania Investment Act” 1997. 

- Köp från andra innehavare av GRO enligt proceduren som beskrivs i kapitel 3.2. Även detta 

kräver att rättigheten köps för godkända investeringar (innehav av ”Certificate of Incentives” 

enligt ovan). 

- Andrahandshyrning från privata sektorn 

-Särskilda licenser direkt från regeringen  

- Ett tillägg till LA 99 (2004 Amendment) tillåter även utländska investerare att i enlighet med 

TICs godkända investeringssyften tillskaffa sig markrättigheter genom partiell överföring av 

dessa från en rättighetsinnehavare för att genom samarbete underlätta fullföljandet av de 

villkorade utvecklingskraven. 

 

På grund av att beskrivna markrättigheter kräver komplicerade tillstånd, att de är begränsat 

omsättningsbara och att de återgår till staten när utvecklingen är slutförd föredrar många 

utländska investerarna inte att gå den vägen. Ett populärare alternativ för utlänningar är att 

arrangera aktieinnehav för lokalbefolkningen, för att kunna operera som ett lokalt företag och 

införliva dem som majoritetsägare i företaget. 

 

4 Diskussion och slutsatser 

Tanzanias markrättighetssystem skiljer sig mycket från det västerländska system vi är vana 

vid. En fråga är om deras system kan vara en variant på fungerande lösning för problemets 

relevanta delar. I relevant ligger såklart en subjektiv värdering vilket i detta fall ska vara en 

uppfattning av grundläggande rättvisa frånkopplad politiska ideologier. En förenklad 

beskrivning av deras system kan vara att det i teorin inte skall fördelas mark utefter globala 

marknadsekonomiska principer utan främst genom att tilldela mark till de ansökande 

medborgare som anses behöva den och kan ta hand om den. Behovsbedömningen skall sedan 

göras efter vad man anser att marken behövs användas till, om sökande är i behov av marken 
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och i den bedömningen särskilt väga in om utvalda anledningar för att företrädesvis 

marktilldela utsatta grupper (t.ex. funktionshindrade, kvinnor och barn) föreligger. 

 

Som det märks är det många bedömningar som skall göras. Bedömningar som inte behövs i 

lika stor utsträckning i det västerländska systemet där ”money talks”. Hur kan då detta 

bedömningssystem fungera i praktiken? Ett förenklat exempel kan vara att staten har allokerat 

en tomt varpå 30 ansöker om den (genomsnittligt ratio; 1990-2001 allokerades 8 209 tomter i 

Dar es-Salaam medans 243 743 ansökningar kom in). 29 sökanden blir utan tomt, hur väljs 

den som skall få den ut? I undersökningar har det visat sig att systemet är korrupt, vänner, 

släktingar och informellt betalande blir ofta de som får tomten och sådana ansökningar 

behandlas relativt snabbt inom 3 månader till skillnad från normalt1 år (Kironde 2004) 

(Norman 2009).  

 

Att all mark i Tanzania tillhör dess medborgare fastslår lagen. Frågan är vad det betyder i 

detta fall. De har inte laglig rätt att använda den för privat bruk, hur som helst. Klart står dock 

att eftersom ingen äger någon mark utan att istället skatter och avgifter tas ut för den av staten 

så ger all mark avkastning till staten så länge det fungerar som det gör och förhoppningsvis 

får medborgarna del av denna. Klart står också att den yttersta kontrollen och ansvaret över 

marken inte tillfaller någon enskilt, utan snarare vilar den hos staten. 

 

Vad förser lagarna rättighetsinnehavare med för typ av grundläggande friheter, rättigheter, 

skyldigheter och säkerheter i äganderätten? Ägaren är oftast skyldig att följa bestämmelser för 

att få behålla rätten och rättigheterna till utvecklingen som sker är svag på så sätt att de kan 

återtas och är villkorad och tidsbegränsad. Den är även problematisk att sälja vidare t.ex. i 

syfte att återfå investeringar och flytta vidare. Frihet att tillskaffa sig mark enbart i 

investeringssyfte eller av annan godtycklig anledning är heller inte möjlig, i de flesta fall, då 

det faller på behovsbedömningen. Möjligheten för staten att när som helst ändra i villkoren, 

som t.ex. att justera hyran, bidrar även det till inskränkningar i rättigheten. Det kan bli svårt 

att känna långsiktig trygghet samt att veta vad rättigheten i framtiden kommer vara värd. Skall 

man satsa på att bygga om hyran blir så hög i framtiden så att platsen och rättigheten blir 

oattraktiv? Att man inte helt kan äga marken innebär att man aldrig kan vara helt fri från 

förpliktelser som boende i Tanzania. I andra länder där man kan köpa sin mark kan man på så 
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sätt veta att man för alltid har den och inte behöver betala något för det, den 

frihetsmöjligheten finns inte i Tanzania. 

 

Rättens förhållandevis svaga ställning (t.ex. i förhållande till svenskt fastighetsägande) kan 

antas påverka stimulansen för utveckling.  Vem vill satsa på ett hus om man inte vet att man 

får behålla det? Vem vill satsa på att bygga bostäder i ett område om man inte vet om man 

kan sälja dem vidare? Detta gäller särskilt för utländska investerare då deras rätt är ännu 

svagare. Min uppfattning är att systemet ger svaga incitament för investeringar, underhåll och 

utveckling av fastighetsbeståndet. 

 

Grundprincipen för värdering, som används t.ex. vid försäljning och kompensation, som går 

ut på att endast de outtömda förbättringarna skall värderas kan ifrågasättas. Hur kan man 

bedöma vilket värde som ligger i byggnaderna och vilket som ligger i marken? Som ett 

exempel kan tas att en investerare finner en plats, förädlar den med någon form av byggnader 

och anläggningar på ett sådant sätt att platsen blir värdefull t.ex. ett välanpassat hotell på en 

specifik plats. Om investerarren inte hittat platsen och gjort platsen och hotellet populärt hade 

marken inte varit så värdefull, men när investeraren/entreprenören lyft fram platsen på så sätt 

den gjort har platsen blivit mycket värdefull. Enligt lag får den då vid försäljning endast ta 

betalt för själva byggnaden trots att denne även stått för värdeökningen av marken. 

 

Regelverkens krångliga och tidskrävande processer vid köp och försäljning skapar trögheter i 

marknaden vilket leder till att jämnvikten mellan utbud och efterfrågan rubbas. Regelverkens 

stimulerande effekter för svarta affärer gör det svårare för köpare och säljare att skapa sig en 

allmän prisbild och värderingsförmåga. Det är viktigt att eftersträva en effektiv marknad så att 

transaktioner kan ske när de efterfrågas och priset hamnar nära jämviktsläget. 

 

Regelverkens centraliserande bestämmelser om att all administration och beslutsfattning över 

mark helt skall ligga hos CoL och MC ger upphov till väldigt tröga processer och marknader. 

Samtidigt finns inte resurserna vid de lägre distriktsnivåerna och inte heller det nödvändiga 

underlaget i form av bl.a. översiktsplaner, riktlinjer och handlingsplaner ovanifrån som skulle 

kunnat bemyndiga dem. (Kreibich and Olima, 2002).. 
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Min uppfattning är att bistånd för att långsiktigt lösa problemen skall satsas i att upprätta 

tydliga fastställda tillvägagångssätt för beslutsfattning och administration på lokal nivå och 

samtidigt fastställa färdiga, övergripande restriktioner. Godtyckliga beslut och oklarheter skall 

undvikas. Genom grundlig implementation och kompetensutveckling på lokal nivå skall 

besluten inte behövas tas centralt varpå man ändrar lagstiftningen för bemyndigande på lokal 

nivå. 

 

Det föreligger en stor brist i kunskaper om lagen hos boende och inflyttande. Det är av stor 

vikt att information om rättigheter, möjlighet att påverka etc. kommuniceras och sprids. Om 

fler får information kan fler vara med och påverka så att regelverken blir dynamiska. 

Regelverken skall ge dem möjlighet till bättre trygghet och säkerhet, del i en friktionsfri och 

öppen marknad, möjlighet till bostadsbelåning etc. Att de flesta väljer att inte skaffa sig legal 

rätt till boendet tyder på både brist på kommunikation och dynamik. 

Vilken typ av sammansättning får samhället genom regelverken? Legaliseringar kan ge dem 

som valt att bosätta sig på en plats laglig rätt till den och på så sätt har de boende där, på vissa 

håll även centrala områden, möjlighet att ingå i det formella samhället. Uppgraderingar av 

områden sker ofta av investerare. Även om grundtanken från statens håll är att de boende 

skall få bättre boenden med bättre infrastruktur, tas det ofta så pass mycket betalt för de nya 

Figur 16. Kvinnogrupp i samhällsengagemang. 
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tomterna att de som tidigare bott där får söka boende på annat håll. Kompensationen är ofta 

låg och centralt likvärdiga platser att bygga på blir svåra för omplacerade att få tag på.    

 

En nackdel med legalisering av informella bosättningar och kompensation för ofrivillig 

omplacering kan vara att signalerna som sådana policyer sänder ut kan tolkas som ett tyst 

medgivande för olagliga markianspråktaganden. En annan stor nackdel med legalisering är att 

det är svårt att föra in infrastruktur i områden där det inte planerats för det från början. 

 

Ur flera perspektiv är legalisering det lämpligaste tillvägagångssättet för stadens närmst 

kommande utveckling. Perspektiv såsom moral, humanitet, resursanvändning, 

samhällssammansättning samt legaliseringens egensyfte. Det kan uppfattas som omoraliskt 

och inhumant att kräva att en människa skall flytta från en plats som den flyttat till p.g.a. att: 

- Den varit omedvetandes om att det var olagligt att flytta dit p.g.a. att: 

- Staten har underlåtit att informera om detta på adekvat vis.  

- Regelverken i vissa fall är för otydliga för att kunna läras ut. 

- Regelverkens upplägg för byråkrati gjort att det kan ta allt från 1 år men troligare minst 10 

om någonsin för att kunna få en tomt tilldelad sig. 

- Regelverkens bestämmelser omöjliggjort tillskaffandet av laglig titel p.g.a. stora 

tomtarealkrav, resurskrävande utvecklingsplaner m.m.  

Ur resursanvändningsperspektivet kan det anses onödigt i ett så fattigt land, där det saknas tak 

över huvudet för många, att riva bostäder. Ur samhällssammansättningsperspektivet kan det 

tänkas argumenteras för att de som bosatt sig där är Dar es-Salaambor, dessa vill man inte 

flytta iväg eftersom man då skapar ett Dar es-Salaam utan Dar es-Salaambor. Det kan vara 

intressant med städer där det finns lokal kultur och företagande (där motsatsen t.ex. skulle 

kunna vara en kuststad i fattigt land där den största delen boende med tiden kommit att 

utgöras av deltidsboende från andra bättre ställda länder). Det motverkar gentrifiering leder 

till större mångfald i den ekonomiska demografin liksom yrkesgrupper, företag och 

marknader. Samtidigt finns det ett egensyfte med legalisering, just för att få in de informella 

bosättningarna i det formella systemet, för bättre struktur, skatteintäkter, kontroll etc. samt att 

detta högst troligtvis leder till att minska även annat utomlagligt. För att möjliggöra 

legalisering krävs mycket kommunikation och även ändringar i lagen, det måste bli 

attraktivare att ha laglig rätt till sin mark. 
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Regelverkens grundtanke är uttalad som att vara till för att tillförse den som behöver marken 

bäst en viss tomtbit. Marken tillhör ju trots allt den sökande från början (om denne är 

medborgare), då kan det anses märkligt att stora områden trots det i vissa fall blir handelsvara 

i en marknadsekonomi där bara de som har råd att betala det höga priset för specifik 

utveckling på marken kan få tillgång till det området.  

 

Samtidigt kan bevarandet av nuvarande bosättningar hämma investeringarna för utveckling i 

staden då den centralt sett attraktiva marken inte blir tillgänglig. Lösningen för detta är att 

man allokerar mark i form av satelitstäder för investerare där förutsättningar för ägandeskap 

och försäljning, framförallt för utländska investerare, förbättras radikalt i utbyte mot att 

infrastruktur såsom vatten, elledningar, effektiv lokaltrafik i form av t.ex. tåg in till 

stadskärnan samfinansieras av områdets investerare. På så vis får även de mindre utvecklade 

områdena på vägen del av infrastrukturen och satelitstaden minskar det tidsmässiga avståndet 

till centrum. Samtidigt skapas fler centra vilket gör mer mark attraktiv och minkar 

överbefolkningen. 

 

I en utopi kan Tanzanias markrättighetssystem vara en bra lösning, den som behöver mark 

och vill utveckla den får den. Sedan bevakas om utvecklingen sker såsom sagts. Utopin är 

dock väldigt långt från verkligheten såsom det brukar vara när man försöker anpassa något till 

en bild istället för att anpassa bilden efter verkligheten. ”In fact, this policy, inherited from the 

colonial era, has only served to allow the socially powerful members of society to get access 

to planned land cheaply” (Kironde 1995). 
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Bilaga 1 

Planning process, actors and tier responsibilities (Norman, 2009). 

Step Actor(s) Activity 1

.

5

 

y

e

a

r

s 

1 Local Government Authority Selects a planning area 

2 Local Government Authority Prepares a detailed layout 

3 Urban Planning Committee 

(UPC) 

Scrutinizes and approves the plan 

4 MLHSD(Human Settlement 

Development Directorate 

Receives the layout plan from Local Government 

Authority, scrutinizes and approves the plan 

5 Local Government Authority 

(Surveys Section) 

Undertakes survey of a proposed site 

6 RAS OFFICE(Surveys Section)  Scrutinizes the survey work from LGA, approves it and 

forwards the same to MLHSD 

7 MLHSD(Surveys and Mapping 

Division)  

 

Approves the survey from Local Government Authority 

8 Local Government Authority 

(Authorized Land officer) 

Receives and process plot applications 1

-

2

 

y

e

a

r

s 

9 Local Government Authority 

(Plot allocation committee) 

Determines the application and suggests to the 

Commissioner for Lands 

10 Local Government Authority 

(Authorized Land Officer) 

Grand Rights of Occupancy by issuing a letter of offer 

to applicants 

11 Applicants for plots  Accepts the offer by paying the necessary fees 

12 Local Government Authority 

(Authorized Land Officer) 

Prepares certificate of occupancy and forwards it to the 

Commissioner 

13 MLHSD(Commissioner) 13 Executes the title and forwards it to the Zonal 

Registrar 

14 Zonal Registrar of Titles Registers the title and forwards it to Authorized Land 

officer 

15 Local Government Authority 

(Authorized Land Officer) 

Receives the title and forwards the same to the occupier 

of a particular piece of land 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Land Form no. 29-35 & 38  

LA 99 § 2: "disposition" means any sale, mortgage, transfer, grant, partition, exchange, lease, 

assignment, surrender, or disclaimer and includes the creation of an easement, a usufructuary 

right, or other servitude or any other interest in a right of occupancy or a lease and any other 

act by an occupier of a right of occupancy or under a lease whereby his rights over that right 

of occupancy or lease are affected and an agreement to undertake any of the dispositions so 

defined; 
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