
 
 
 

 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 258 
Samhällsbyggnadsprogrammet Masternivå, 30 hp 
Mark- och fastighetsjuridik 

 

   

Författare:  Handledare: 
   Elin Persson 
 

 
Stockholm 2013 

Carl Caesar 
Thomas Kalbro 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En studie av förekomst och innehåll i markanvisningspolicyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2 

  



 

3 

Master of Science thesis 

 
  

  Title A study of the presence and content of land 
allocation policies 

Authors Elin Persson 
Department Real Estate and Construction Management 
Master Thesis number 258 
Supervisor Carl Caesar and Thomas Kalbro 
Keywords Land allocation, land allocation policy, 

municipal land, land allocation method 
   

Abstract 

A land allocation can be described as an option for a developer, during a certain time get to 
negotiate alone with a municipality, regarding acquiring and develop land that is originally owned 
by the municipality. The goal of a land allocation is that it will lead to a detailed development plan 
and a land transfer. The land allocation process should be transparent and predictable to make 
the land market efficient and to maintain builders' will to establish themselves. This can be helped 
by land allocation policies. A land allocation policy is a, often politically adopted, document 
relating to land allocation, where questions of land allocation methodologies, developer criteria 
and pricing of land are often raised. 
 
This thesis is a study of land allocation policies in the 35 most populated municipalities in 
Sweden. The focus is to examine the overall occurrence of these types of documents and their 
topicality. Also the content of these documents are studied with regards to: 

 Definition of the term land allocation 

 Description and use of different land allocation methods 

 If the pricing of the land is mentioned 
 
In total, 17 of the 35 municipalities have a land allocation policy accessible via their website. Most 
of the municipalities define what is meant by a land allocation in their policy document. The 
definition differs between municipalities, but has basically the same meaning: a developer has 
during a certain time exclusive rights to develop a development project together with the 
municipality in order to finally construct the project. 
 

Land allocation method differs between the municipalities policies. A couple of municipalities 
state that allocation by tender will be used in the first place. Four municipalities states that 
"normally land allocation should take place under competition", i.e. tender. Two municipalities 
stating that direct instruction should be used in exceptional cases. In 13 of 17 land allocation 
policies, it is at least mentioned how the pricing of the land should be applied. 
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Sammanfattning 

En markanvisning kan beskrivas som en option för en byggherre att ensam, under en viss tid, få 
förhandla med en kommun om att få förvärva och bebygga ett kommunalt markområde. Målet 
med en markanvisning är att den ska leda fram till en detaljplan och en marköverföring. 
Markanvisningsprocessen bör vara transparent och förutsägbar för att marknaden ska fungera väl 
och byggherrarnas etableringsvilja bibehållas. Detta kan markanvisningspolicyer underlätta. En 
markanvisningspolicy är ett, ofta politiskt antaget, dokument som berör markanvisningar, där 
tilldelningsmetoder, byggherrekriterier och prissättning av marken ofta tas upp. 
 
Detta examensarbete utgör en studie av markanvisningspolicyer i Sveriges 35 folkrikaste kom-
muner. Fokus ligger på att granska den generella förekomsten av dessa policydokument och dess 
aktualitet. I förekommande fall granskas även innehållet i markanvisningspolicyerna, bl.a. 
avseende: 

 Definition av begreppet markanvisning 

 Benämning och användningen av olika markanvisningsmetoder 

 Om prissättningen behandlas 
 
Totalt har 17 av de 35 kommunerna som studerats en markanvisningspolicy tillgänglig via 
hemsidan. De flesta av kommunerna definierar vad som avses med en markanvisning. 
Definitionen skiljer sig åt mellan de olika kommunerna, men har i stort samma innebörd: att en 
byggherre under en viss tid har ensamrätt att utveckla ett bebyggelseprojekt tillsammans med 
kommunen för att slutligen uppföra projektet.  
 
Markanvisningsmetod skiljer sig åt mellan kommunernas policyer. Ett par kommuner anger att 
anbudsförfarande ska användas i första hand. Fyra kommuner anger att ”markanvisningar i 
normala fall ska ske i konkurrens”. Två kommuner anger att direktanvisning bör användas 
undantagsvis. I 13 av 17 markanvisningspolicyer behandlas prissättningen, dock sällan utförligt. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 
För stads- och bostadsbyggande behövs mark. Tillgången av mark är begränsad i omfattning och 
reglerad genom bland annat det kommunala planmonopolet. Tillgången styrs därmed inte direkt 
av efterfrågan på marknaden. I många kommuner är en stor andel av den mark som är aktuell för 
ny bebyggelse kommunalägd. Det kommunala markägandet och planmonopolet kan tillsammans 
fungera som ett viktigt styrmedel för bostadsbyggandet. 
 
Kommunal mark brukar vanligtvis säljas till en byggherre inför att den ska bebyggas. 
Dessförinnan är det vanligt att byggherren tilldelats en så kallad markanvisning. En mark-
anvisning innebär, vanligen och förenklat, att en byggherre får en ensamrätt att under viss tid 
förhandla med kommunen om att detaljplanera, förvärva och genomföra bebyggelse på 
ursprungligen kommunal mark. 
 
Kommunerna kan använda olika metoder för att tilldela markanvisningar till byggherrar. 
Metoderna kan förenklat klassificeras till antingen anbudsanvisningar eller direktanvisningar. 
Anbudsanvisning föregås av ett jämförelseförfarande mellan olika potentiella byggherrar. En 
markanvisning som inte föregås av ett anbudsförfarande och som sker utan någon tävlan eller 
jämförelse mellan olika byggherrar utgör en direktanvisning. Den senare metoden är det 

vanligaste tillvägagångssättet för markanvisning i Sveriges befolkningsrikaste kommuner.
1
 

 
En markanvisningspolicy är ett, ofta politiskt antaget, kommunalt dokument med information 
som berör markanvisningar. Markanvisningspolicy finns i ett antal kommuner och där avhandlas 
exempelvis olika typer av marktilldelningsmetoder som används i en kommun, vilka kriterier som 
gäller vid val av byggherrar samt grunder för hur prissättning av marken går till. En mark-
anvisning utgör ofta en option för en byggherre att ensam, under en viss tid, få förhandla med en 
kommun om att få förvärva och bebygga ett markområde. I varje kommun bör det finnas en 

markanvisningspolicy.
2
 

 
Ett mål för kommunernas markförsäljningar och markanvisningar bör vara att byggherrarna vet 
vad som gäller och hur de ska gå tillväga för att ta del i bostadsbyggandet på den kommunala 
marken. Processen bör vara transparant och förutsägbar för att marknaden ska fungera bra och 
att bibehålla byggherrarnas etableringsvilja. Att detta inte tycks vara fallet i samtliga kommuner 

har på senare tid uppmärksammats av både ESO
3
 (Expertgruppen för Studier i Offentlig 

Ekonomi) och Statskontoret
4
. En lösning som Statskontoret

5
 föreslår för att bättra på situationen 

är att det ska finnas en markanvisningspolicy i varje kommun där spelreglerna för att få en 
markanvisning klargörs. Dessutom föreslår ESO att denna typ av information bör finnas 

tillgänglig via kommunerna hemsidor.
6
 

                                                 
1 Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s. 17-18 och 43-46 och Cederström, 2009 och Statskontoret, 2012, s 46 

2 Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s. 35-38 och Statskontoret, 2012, s. 140-141 

3 Caesar, Kalbro & Lind, 2012 

4 Statskontoret, 2012 

5 Statskontoret ger regeringen utredningsstöd och förser regering samt departement med beslutsunderlag. 

6 Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s. 92-93,101-102 och Statskontoret, 2012, s. 128, 135 och 140-141 
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Förutsägbarheteten när det gäller markanvisningstilldelningen behöver öka och den information 
som är nödvändig för byggherrarna bör finnas på respektive kommuns hemsida. Kommunernas 
markpolitik behöver tydliggöras och dessutom bör de kommunala markanvisningspolicyerna 

inom en region (inte enbart kommunvis) vara samstämmiga.
7
 

1.2 Syfte och metod 
Examensarbetes huvudsyfte är att undersöka förekomsten av markanvisningspolicyer som finns 
tillgängliga via kommunernas hemsidor. I de förekommande markanvisningspolicyerna ska 
därutöver delar av innehållet och policyns aktualitet undersökas.  
 
Innehållsmässigt ligger fokus på att granska markanvisningspolicyer med avseende på: 

 Definition av begreppet markanvisning – skiljer sig dessa åt? 

 Markanvisningsmetoder – hur benämns och används de? 

 Prissättningen av marken – nämns något om detta?  
 
Studien genomförs i form av en internetbaserad genomsökning av Sveriges 35 folkrikaste 
kommuners hemsidor. Där granskas hur många av dessa som har en sökbar och tillgänglig 
markanvisningspolicy på sin webplats. Därefter utförs en kvalitativ studie av de kommunala 
markanvisningspolicyer som samlats in utifrån ovan ställda frågor. 

1.3 Avgränsningar 
Kommuner benämner markanvisningspolicyer olika, så som exempelvis markpolicy, marktilldel-
ningspolicy, riktlinjer för markförsäljning och markförsäljningspolicy. I undersökningen har en 
rad olika sökord därför används för att i så hög grad som möjligt finna samtliga dokument som 
berör markanvisningsförfarandet. Det är dock inte möjligt att garantera att någon av 
kommunerna som undersökts inte har ett sådant dokument på sin hemsida som trots allt missats. 
Vidare har ett par kommuner inte något specifikt dokument rörande markanvisningar, utan 
istället har de motsvarande information direkt upplagd på hemsidan, även dessa tas med i studien.  
 
Avgränsning av kommuner har gjorts genom att välja ut de 35 kommuner med störst antal 
invånare. Denna avgränsning gjordes eftersom markanvisningar oftast är en mindre relevant fråga 
i kommuner med få invånare och med lägre efterfrågan på bostäder. 

1.4 Disposition  
I detta inledande kapitel presenteras arbetets bakgrund, syfte, metod och avgränsningar. I kapitel 
2 beskrivs begreppet markanvisning och översiktligt om lagstiftning som berör markanvisningar. 
I kapitel 3 redogörs för de granskade kommunernas markanvisningspolicyer. En sammanställning 
av resultaten i kapitel 3 presenteras i kapitel 4. Resultatet diskuteras och analyseras i kapitel 5. 
Slutligen så finns i kapitel 6 en källförteckning. 

                                                 
7 Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s. 92-93,99-102 och Statskontoret, 2012, s. 140-141 
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2. Teori 

2.1 Exploateringsprocessen i korthet8 
Markexploatering är utveckling av markområden, dels komplettering och förändring av befintlig 
bebyggelse och dels uppförande av ny bebyggelse. Markexploateringsprocessen sträcker sig från 
projektidé tills projektet är uppbyggt. 
  
Det finns två faktorer som är av betydelse för exploateringsprojekt: ägoförhållandet av marken 
och mark/fastighetsägarens eller byggherrens delaktighet i detaljplaneframtagandet. Utifrån dessa 
faktorer kan fyra typfall för genomförandet av en markexploatering kategoriseras: 

1. Kommunen äger marken och byggherren tar gemensamt med kommunen fram detaljplan 

för exploateringsområdet. Detta är, med 65 % av fallen, det vanligaste typfallet. 

2. Byggherren äger marken och tar gemensamt med kommunen fram detaljplan för 

området. Detta är, med 30 % av fallen, det näst vanligaste typfallet. 

3. Byggherren äger marken från början, men deltar inte aktivt med framtagandet av 

detaljplan för området. 

4. Kommunen äger marken från början och tar fram detaljplan för exploateringsområdet 

utan aktivt deltagande i processen utav byggherren. 

Som framgått av inledningen är det endast i de två typfallen då kommunen från början äger 
marken som frågan om markanvisningar är av intresse. 

2.2 Markanvisning9 
En markanvisning kan definieras som att en byggherre under en viss tid har ensamrätt att 
utveckla ett bebyggelseprojekt tillsammans med kommunen och därefter uppföra projektet. Målet 
med en markanvisning är vanligtvis att den ska leda fram till en detaljplan därefter och en 
marköverföring från kommun till byggherre.  
 
Det finns två huvudmetoder för tilldelning av markanvisning, direktanvisning och anbuds-
anvisning/jämförelse av byggherrar. 

2.2.1 Direktanvisning 
En direktanvisning är en markanvisning som genomförs utan att föregås av någon form av 
jämförelse mellan olika byggherrar. Direktanvisning är vanligt förekommande och sker normalt 
tidigt i detaljplaneprocessen. 
Direktanvisningar kan gå till på olika sätt: 

- Byggherren utformar ett förslag för ny bebyggelse på en bit mark som denne anser 

lämplig. Bebyggelseförslaget visas sedan upp för kommunen som bedömer om förslaget 

är genomförbart. I de fall förslaget anses vara genomförbart inleds förhandlingar om 

priset för marken mellan kommun och byggherre. Om en överenskommelse träffas 

tilldelas byggherren en markanvisning för markområdet. 

- Kommunen anger i översiktsplan (eller motsvarande) områden som lämpliga för bebyg-
gelse. Byggherrar kan utifrån detta, lämna en intresseanmälan till kommunen om 
direktanvisning till ett sådant område. 

                                                 
8 Kalbro & Lindgren, 2011, s. 10 och 181-187. 

9 Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s. 36-37, 41-46 och 86-88 
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- Kommunen kan kontakta byggherrar och höra efter om det finns intresse för mark-
anvisning till mindre attraktiva områden. 

- En byggherre kan vilja få en direktanvisning av kommunal mark som angränsar till mark 
som byggherren äger sedan tidigare. 

- Intentionsavtal, som främst gäller markanvisningar för hyresrätter, som bygger på att 
byggherren ska uppföra ett visst antal bostäder under ett visst antal år samtidigt som 
kommunen förbinder sig att tillhandahålla mark genom direktanvisning. 

Det vanliga är att enfamiljshus och radhus prissätts per tomt medan priset för flerbostadshus 
sätts i relation till storleken angiven i exempelvis kvadratmeter. Det överenskomna priset vid 
markanvisningen kopplas ofta till någon form av prisindex som tar hänsyn till prisförändringar 
som sker mellan det att överenskommelsen träffats till dess att överlåtelsen sker. I vissa fall sker 
prisförhandlingen först i samband med att detaljplanen antas alternativt då detaljplanen vinner 
laga kraft. 

2.2.2 Anbudsanvisning 
En anbudsanvisning är en markanvisning som föregåtts av någon form av anbudsförfarande där 
en jämförelse av intresserade byggherrar skett.  Det måste vara minst två intresserade byggherrar 
till ett markområde för att en anbudsanvisning ska kunna genomföras. Utöver intresserade 
byggherrar krävs det att kommunen har fastslagit hur de inkomna anbuden ska jämföras och 
bedömas mot varandra. Det kan vara ett eller flera bedömningskriterium som är avgörande för 
vilken byggherre som får markanvisningen. Det finns tre huvudtyper av bedömningskriterier: 

- Köpeskillingen – den byggherre som bjuder högst pris för marken får markanvisningen. 

- Fler parameterar utöver och tillsammans med markpriset avgörande. 

- Kommunen har satt ett fast pris på marken, så byggherrarna tävlar enbart med andra 

parametrar än markpriset. 

Olika former av tävlingsförfaranden mellan byggherrar för att få en markanvisning är en variant 
av anbudsanvisning. Dock brukar tävlingsförfarandet innebära att byggherren ska inlämna ett mer 
detaljerat anbud till kommunen än vid ett vanligt anbudsförfarande. 

2.3 Prissättning av mark 
Den lagstiftning som reglerar markanvisningar är begränsad och berör i princip bara pris-
sättningen vid marköverföringen. Förenklat innebär reglerna att priset för marken i samband med 
en markanvisning ska motsvara marknadsvärdet. De lagar som berör detta område är 

kommunallagen och EU:s statsstödsregler.
10

 

- Kommunallagen: Alla ska behandlas lika och kommunen ska ha en god ekonomisk 

hushållning.
 
 

- EU:s statsstödsregler: Försäljning av offentlig egendom ska ske till marknadspris, 
annars kan försäljningen klassas som otillåtet statsstöd. Försäljning av kommunal mark till 
ett pris som understiger marknadsvärdet är inte tillåtet om båda följande kriterier är upp-
fyllda: 
1. Det innebära att ett visst företag ges en särskild förmån som snedvrider konkurrensen och 

påverkar handeln mellan medlemsstaterna 

2. Förmånen till ett företag under en treårsperiod överstiger ett tröskelvärde av 100 000 €. 

                                                 
10 Kommunallag och EUF. Artikel 107-109. 
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EU-kommissionen har utarbetat en vägledning, innehållandes tre metoder, för prissättning vid 
överlåtelse av mark och byggnader för att utesluta att otillåtet statsstöd uppstår. De tre metoder 
som har utarbetats är: 

1. Överlåtelse genom anbudsförfarande 
2. Överlåtelse utan anbudsförfarande – expertvärdering 
3. Anmälningsplikt 

Den första metoden innebär att markförsäljningen föregås av ett anbudsförfarande med 
konkurrens. Den andra metoden berör direktanvisningar. Den tredje och sista metoden kan ses 
som en ”slasktratt” och säger följande: om varken anbudsförfarande eller en oberoende 
expertvärdering föregås markförsäljningen ska en anmälan till kommissionen göras av medlems-
staten. Kommissionen kan då bedöma om försäljningen är förenlig med EU-reglerna. 
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3. Granskning markanvisningspolicyer  
De 35 folkrikaste kommunerna

11
 i Sverige har i detta examensarbete blivit föremål för 

granskning. Av dessa kommuner har 19 stycken en markanvisningspolicy, eller motsvarande 

information, på sin hemsida.
12

 I detta kapitel av uppsatsen har de 19 kommunerna fått varsitt 

eget avsnitt, ordnat efter dess befolkningsstorlek, där det redogörs för hur policyn definierar 
begreppet markanvisning, vilka markanvisningsmetoder som där behandlas samt huruvida 
prissättningen av marken berörs.  

3.1 Stockholm13 

3.1.1 Definition markanvisning 
Stockholms stads senaste markanvisningspolicy antogs år 2010. I markanvisningspolicyn 
definieras en markanvisning som: ”En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa 
villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny 
bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.” 

3.1.2 Markanvisningsmetoder 
Stockholm stad använder sig av två metoder, direktanvisning och anvisning genom anbud. 
 
Den vanligaste metoden är att en byggherre föreslår ett projekt på en specifik plats på 
kommunens mark och därefter tilldelas en direktanvisning. Vid stora exploateringsområden tar 
oftast kommunen initiativet och utreder förutsättningarna för att sedan anvisa marken till 
byggherrarna genom antingen direktanvisning eller genom anbud. 
 
Markanvisning genom anbud ska användas så ofta att kommunen har bra kunskaper om 
marknadsvärdet för marken i olika delar av kommunen. I normala fall vinner den byggherre som 
lagt det högsta anbudet för byggrätten. Alla anbud läggs ut på exploateringskontorets hemsida.

 
 

3.1.3 Prissättning  
Kommunen utför en intern värdering inför markprisförhandlingen som sedan hålls med 
byggherren vid direktanvisning. Vid anbudsförfarande sätts priset efter anbud. För projekt 
bestående av hyresrätter som upplåts med tomträtt gäller stadens fastställda avgäldstaxa. 

3.2 Göteborg14 

3.2.1 Definition markanvisning 
Göteborgs stad har ett dokument som heter ”Anvisning av mark för bostäder – Policy och 
regler” och som antogs år 2009. I sin markanvisningspolicy definierar Göteborg en mark-
anvisning som: ”En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på 
vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny 
bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger.” 

                                                 
11 Befolkningsmängd i respektive kommun är från den 31 december 2012 och är hämtad från Statistiska centralbyrån, 
2013 

12 På följande kommuners hemsidor har jag inte funnit någon markanvisningspolicy eller mostvarande information: 
Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Sundsvall, Gävle, Halmstad, Nacka, Växjö, Kristianstad, Haninge, Kungsbacka, Luleå, 
Skellefteå, Solna, Karlskrona och Mölndals kommun. I Eskilstuna pågår arbete med att ta fram en markanvisnings-
policy.  

13 Stockholm stad, 2010 

14 Göteborgs stad, 2009 
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3.2.2 Markanvisningsmetoder 
Göteborg benämner sina metoder markanvisningstävling eller direktanvisning. I policyn nämns 
dock inte vad dessa metoder innebär och när respektive metod väljs. 

3.2.3 Prissättning 
I Göteborgs markanvisningspolicy nämns inget om prissättning vid markanvisningar. 

3.3 Malmö15 

3.3.1 Definition markanvisning 
Malmö stad har ett dokument som heter ”Markanvisningspolicy” som antogs år 2007. I Malmös 
markanvisningspolicy definieras en markanvisning som: ”En markanvisning innebär rätt för en 
intressent att under begränsad tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få arbeta med 
att utveckla projekt inom ett avgränsat område.” 

3.3.2 Markanvisningsmetoder  
Malmö tillämpar metoderna direktanvisning, jämförelseförfarande eller markanvisningstävling vid 
markanvisningar. I normalfallet bör en markanvisning föregås av ett jämförelseförfarande.

 
 

 
I fall då det inte finns något behov av jämförelseförfarande kan direktanvisning användas som 
markanvisningsmetod. Det kan exempelvis röra sig om när en byggherre själv föreslår ett projekt 
för ett område på kommunens mark och att kommunen anser att förslaget är bra. 
 
Jämförelseförfarande används främst för mark för bostadsbyggande. Jämförelseförfarandet går 
till så att ett PM tas fram av fastighetskontoret och statsbyggnadskontoret. I PM:et sammanställs 
en kravspecifikation med urvalskriterium som sedan lämnas över till byggherrar. De intresserade 
byggherrarna lämnar in projektforslag i form av en enkel skiss eller referensmaterial med en 
beskrivning. Inkomna förslag bedöms sedan av fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret, 
för att sedan utse en byggherre/-ar. 
 
I speciella fall, när platsen eller ändamålet kräver det, så används tävlingsförfarande för 
markanvisning. Viktiga parametrar kan exempelvis vara arkitektur och ekonomin. Mark-
anvisningstävlingar hålls nästan enbart på mycket attraktiva och speciella projekt och lägen. Detta 
för att locka byggherrar att delta. Juryn utgörs av representanter från berörda förvaltningar och 
nämnder. 

3.3.3 Prissättning 
Prissättningen av marken ska sättas utifrån en marknadsvärdesuppskattning för det aktuella 
området.  

3.4 Uppsala16 

3.4.1 Definition markanvisning 
Uppsala kommun har ett dokument som heter ”Riktlinjer för markanvisningar” från år 2010. I 
Uppsalas markanvisningspolicy definieras en markanvisning som: ”En markanvisning innebär rätt 
för en intressent att under en begränsad tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få 
arbeta med att utveckla projekt inom ett avgränsat område.” 

                                                 
15 Malmö stad, 2007 

16 Uppsala kommun, 2010 
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3.4.2 Markanvisningsmetoder 
Uppsala tillämpar metoderna direktanvisning, markanvisningstävling eller jämförelseförfarande 
vid markanvisningar. Den mest förekommande metoden är jämförelseförfarande. 
 
Direktanvisning används bara undantagsvis i de fall då det inte finns något behov av ett 
jämförelseförfarande. Ofta gäller detta för mark i områden med ett lägre intresse i kombination 
med att den aktuella byggherrens idéer bedöms vara bra. Varje byggherre kan ha högst en 
direktanvisning åt gången i kommunen. 
 
Markanvisningstävlingar används då platsen eller ändamålet kräver det och anordnas i princip för 
mycket attraktiva tomter eller för speciella projekt för att locka deltagare till tävlingarna. Målet 
kan vara att utveckla projekt där både arkitektur och ekonomi är viktiga faktorer. En jury bestå-
ende av representanter från berörda nämnder och förvaltningar bedömer bidragen. 
 
Fastighetsnämnden tillkännager kontinuerligt vilka nya projekt som är aktuella för markanvisning 
inom de närmaste fem åren. Projekten annonseras dels på Uppsala kommuns hemsida och dels i 
vad de kallar för fackpress. I annonseringen framgår vilken dag som är sista dag för anbuds-
inlämning för projektet. En hänvisning till förfrågningsunderlaget, med detaljer för projektet 
framgår även det i annonseringen. 
 
Vid jämförelseförfarande används följande modell: 

1. Fastighetskontoret tar, tillsammans med andra kommunala förvaltningar och intressenter, 
fram ett förfrågningsunderlag som inkluderar en kravspecifikation. 

2. Byggherrarna kan begära att få ta del av förfrågningsunderlaget. 
3. Intresserade byggherrar lämnar in anbud som överensstämmer med förfrågningsunder-

laget och bifogar en enkel skiss eller referensmaterial tillsammans med en idébeskrivning 
inom angiven tid. 

4. Inkomna anbud utvärderas av fastighetskontoret som föreslår fastighetsnämnden att fatta 
markanvisningsbeslut där byggherre eller byggherrar utses. 

3.4.3 Prissättning 
Det markpris som står i markanvisningsavtalet överensstämmer antingen med det pris som 
byggherren angett vid anbudsförfarandet eller också överensstämmer priset med det fasta pris 
som kommunen angett vid förfrågan. Vid tidpunkten för försäljningen justeras markpriset som 
står angivet i markanvisningsavtalet med ett lämpligt fastighetsprisindex. En markanvisningsavgift 
tas ut för att täcka kommunens kostnader när fastighetsnämnden tagit ett markanvisningsbeslut. 

3.5 Linköping17 

3.5.1 Definition markanvisning 
Linköpings kommun har ett dokument som heter ”Marktilldelning av bostäder inom Linköping 
kommun” som antogs 2010. I nämnda dokument kallar Linköping markanvisning för 
marktilldelning. Detta begrepp definieras som: ”Besked/beslut/meddelande som ger 
byggherre/exploatör företrädesrätt, liknande en option, att inom visst område under viss tid och 
angivna villkor fullfölja byggintentionerna genom att förhandla fram villkor och teckna ett 
markanvisningsavtal med kommunen som markägare.” 

3.5.2 Markanvisningsmetoder 
Kommunen använder metoderna anbudsförfarande och direktanvisning.  

                                                 
17 Linköpings kommun, 2010 
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Vid anbudsförfarande sammanställs information om det aktuella området i ett prospekt som 
sedan skickas ut till byggherrar. Byggherrarna lämnar i sin tur in bebyggelseförslag till kommunen. 
Kommunen gör sedan ett urval bland de inkomna förslagen. 
 

Direktanvisning innebär att en byggherre tilldelas mark utan att föregående anbudsinbjudan eller 
marktilldelningstävling. Direktanvisning används enbart i undantagsfall. Direkttilldelning bör inte 
användas i de fall då markpriset är okänt. 

3.5.3 Prissättning 
I kommunens policy står det att marken ska säljas för marknadsmässiga priser. De utgifter som 
kommunen får för utbyggnad av gator, parker och annan allmän plats måste täckas av in-
komsterna kommunen får in vid markförsäljningen.  

3.6 Västerås18 

3.6.1 Definition markanvisning 
Västerås stad har ett dokument som heter ”Markanvisningspolicy för bostadsmark” som antogs 
år 2010. I markanvisningspolicy nämns ingen definition av begreppet markanvisning, däremot 
finns denna definition av markanvisningsbeslut på kommunens hemsida: ”Genom 
markanvisningsbeslut fördelar staden mark till olika intressenter inför en planering av ny 
bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa 
villkor rätt att ensam förhandla med staden om ny expoatering [sic] av marken. 

Markanvisningsbeslut kan fattas före eller efter detaljplanens fastställande.”
19

 

3.6.2 Markanvisningsmetoder 
Markanvisningen föregås av inhämtande av idéer från byggherrar utifrån ett antal på förhand 
bestämda kriterier. Detta sker antingen genom att en öppen förfrågan som går ut på marknaden 
eller genom en direkt förhandling med byggherrar som kommunen bedömer uppfyller nämnda 
kriterier på bästa vis. I de fall som en byggherre kommit med en specifik projektidé för ett 
specifikt område kan kommunen förhandla direkt med den byggherren, detta för att belöna 
kreativitet och idéskapande. Därmed tillämpas alltså metoderna direktanvisning och anbuds-
anvisning. 

3.6.3 Prissättning  
Prissättningen av mark ska ske enligt marknadsvärdesprincipen. Prisutvecklingen på fastighets-
marknaden ska följas av kommunen utan att för den delen trissa upp priserna. Priset varierar med 
läget, både på så sätt att priset varierar mellan olika delar av kommunen och genom att det inom 
området kan finnas olika kvalitéer som påverkar priset. En gång årligen ska det för flerbostadshus 
fastställas riktpriser för marken, dock ska varje projekt värderas individuellt. För småhus ska pris-
sättningen ske specifikt för varje område. 

3.7 Örebro20 

3.7.1 Definition markanvisning 
I Örebro finns inget enskilt dokument rörande markanvisningar. På kommunens hemsida finns 
dock markpriser för exploateringsmark upplagd tillsammans med information om vad som gäller 

                                                 
18 Västerås stad, 2010, om inget annat anges 

19 Västerås stad, 2012 

20 Örebro kommun, 2012 
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vid köp av kommunal mark för flerbostadshus. Ordet markanvisning nämns inte i denna infor-
mation och någon definition av vad som utgör en markanvisning finns inte på hemsidan. 

3.7.2 Markanvisningsmetoder 
Örebro har dels en intresselista som byggherrar kan anmäla sig till för att bli kontaktade av 
kommunen när ett nytt exploateringsområde ska anvisas, dels kan en byggherre kontakta kom-
munen om de är intresserade av att exploatera ett markområde som redan är detaljplanelagd och 
som är ledigt. Oavsett metod så ska byggherren kontakta mark- och exploateringsavdelningen via 
e-post. 

3.7.3 Prissättning 
Priset varierar mellan olika zoner som kommunen är uppdelad i. I de centralaste, liksom i 
ytterområdena, delarna av kommunen tillämpas enligt prislistan enbart förhandling/anbud som 
prissättningsmetod. I zonerna däremellan (zon 2-4) varierar priset mellan 726 och 1997 kronor 
per kvadratmeter bruttototalarea (BTA) byggrätt, i år 2013 års priser. Den i detaljplan maximala 
byggrätten i kvadratmeter BTA påverkar markpriset för flerbostadshus, som sätts efter dess 
storlek. En ytterligare parameter som påverkar priset är om det uppförs hyresrätter eller 
bostadsrätter. Mark som är avsedd för hyresrätter är billigare än mark som ska bebyggas med 
bostadsrätter. 

3.8 Norrköping21 

3.8.1 Definition markanvisning 
Norrköping kommun har ett dokument som heter ”Riktlinjer för marktilldelning avseende 
bostadsbyggande” som antogs år 2011. I dokumentet finns inte någon uttalad definition av 
begreppet markanvisning.  

3.8.2 Markanvisningsmetoder 
Norrköping tillämpar anbudsförfarande, tävling eller direkttilldelning vid markanvisningar. I 
normala fall så ska marktilldelning till en byggherre ske i konkurrens, vilket innebär att flera olika 
byggherrar ska kunna lämna in intresseanmälningar och få delta i urvalsprocessen.  
 
Anbudsförfarande är ett enklare tillvägagångssätt än tävling. Kommunen tar i vissa fall fram 
gestaltnings- och/eller planprogram för området, det underlag som byggherren ska lämna in blir 
av enklare karaktär. Priset är oftast en avgörande faktor för att få markanvisningen vid 
anbudsförfarande. 
 
Marktilldelningstävling används som markanvisningsmetod för områden med hög profil eller då 
det finns ett stort intresse. 
 
Direkttilldelning tillämpas i undantagsfall, för exempelvis: 

- ”Kända objekt som sedan tidigare har erbjudits marknaden (finns tillgängliga på 
hemsidan, i bostadsmarknadskatalog eller motsvarande). 

- Vid markbyte. 
- Mindre tillbyggnad/utbyggnad av befintligt bestånd. 
- Unik idé. Byggherre presenterar idé eller läge som inte tidigare prövats eller övervägts.” 

3.8.3 Prissättning 
Kommunens mark säljs till marknadsmässiga priser och subventioner för enskilda byggherrar får 
inte förekomma. För byggklar mark, avseende arkeologi och föroreningar, får ett generellt pris-

                                                 
21 Norrköpings kommun, 2011 
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påslag göras. Markpriset kan antingen vara fast eller utgöra ett av flera urvalskriterier. Kom-
munens utgifter för utbyggnad av allmän platsmark och anläggande av kvartersmark måste täckas 
av markpriset. 

3.9 Helsingborg22 

3.9.1 Definition markanvisning 
Helsingborgs stad har ett dokument som heter ”Markanvisningspolicy – för Helsingborgs stad” 
och antogs år 2012. I sin markanvisningspolicy definierar Helsingborg en markanvisning som: 
”Markanvisning innebär att staden förbinder sig att låta en utvald byggherre genomföra ett 
projekt under förutsättning att det följer detaljplanen och uppfyller övriga ställda villkor. 
Markanvisningen kan ske då detaljplan finns eller tidigare i exploateringsprocessen.” 

3.9.2 Markanvisningsmetod  
Det vanligaste sättet att få en markanvisning är att en byggherre kontaktar kommunens mark- 
och exploateringsavdelning för information om var det finns ledig mark att bygga på.

 
Helsing-

borg tillämpar metoderna direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling vid 
markanvisningar. 
 
Direktanvisning kan användas exempelvis för att öka konkurrensen genom att tilldela mark till en 
byggherre som inte har något projekt i kommunen eller också kan direktanvisning användas då en 
viss byggherre har ett intressant koncept som kommunen vill möjliggöra. Både planlagd och icke 
planlagd mark kan bli aktuell vid direktanvisning.

 
 

 
Vid anbudsförfarande så inbjuds byggherrar att lämna in enkla idéer till kommunen om hur ett 
visst markområde kan bebyggas. I inbjudan bifogas en kravspecifikation för området. Krav-
specifikationen kan exempelvis ange vilken typ och omfattning den aktuella bebyggelsen ska 
utgöras av, byggnadsvolymer, energikrav, trafiktekniska förutsättningar, geotekniska förutsät-
tningar och upplåtelseform.  
 
Vid markanvisningstävlingar erbjuds olika byggherrar att utifrån ett tävlingsprogram lämna in 
detaljerade arkitektritningar för ett exploateringsprojekt. Anvisningsmetoden används i speciella 
fall då platsen eller ändamålet kräver det. Exempelvis kan viktiga parametrar vara arkitektur och 
innehåll tillsammans med ekonomin. Tävlingar hålls i princip bara för mycket attraktiva tomter 
och för speciella projekt, för att locka tävlingsdeltagare till tävlingarna. Juryn består av 
representanter från berörda verksamheter inom kommunen.

 
 

3.9.3 Prissättning 
Vid direktanvisning är priset normalt bestämt på förhand av kommunen och känt för bygg-
herrarna. Priset grundar sig på erfarenhet och utifrån tidigare försäljningar. Vid anbudsförfarande 
anger byggherrarna ett pris på marken, dock kan mark- och exploateringsavdelningen sätta ett 
minimipris till vilket marken får säljas. 

3.10 Jönköping23 

3.10.1 Definition markanvisning 
Jönköpings kommun har ett dokument som heter ”Markanvisningspolicy” som antogs år 2012. I 
sin markanvisningspolicy definierar Jönköping en markanvisning som: ”En markanvisning 

                                                 
22 Helsingborgs stad, 2012 

23 Jönköpings kommun, 2012 
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innebär rätt för en intressent att under viss tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få 
arbeta med att utveckla projekt inom ett avgränsat område.” 

3.10.2 Markanvisningsmetoder 
Jönköping tillämpar direktanvisning, intresseanvisning eller markanvisningstävling vid mark-
anvisningar. Det mest använda sättet är intresseanvisning, både för planlagd och för icke planlagd 
mark. 
 
I fall då det inte finns något behov av jämförelse mellan olika byggherrar kan en direktanvisning 
ges. Detta kan exempelvis vara fallet då en byggherre själv föreslagit och skissat på ett bostads-
projekt på kommunens mark, vilket kommunen bedömer vara ett bra projekt. Direktanvisning 
kan även tillämpas i de fall då kommunen vill ha en viss profil i ett område som en specifik 
byggherre vill åta sig, profilen kan handla om exempelvis socialt åtagande eller hållbart byggande. 
I fall då en tidigare byggherre återlämnat en markanvisning kan den marken bli aktuell för 
direktanvisning till en annan byggherre som kommunen bedömer kan uppfylla projektet minst 
lika bra som den tidigare sökanden.

 
 

 
Utifrån grundläggande parametrar som fastställs av stadsbyggnadskontoret och av tekniska 
kontoret kan byggherrar lämna intresseanmälningar. I intresseanmälan ingår bland annat skisser, 
idéinformation och tänkt upplåtelseform för projektet. De parametrar som inverkar vid val av 
byggherre är exempelvis byggherrarnas idéer, gestaltning, kvalitet, exploateringsekonomi, socialt 
engagemang, upplåtelseform och genomförandetid. 
 
Intresseanvisning kan även användas som en tidig gallringsmetod bland byggherrar, för att sedan 
låta tre-fyra byggherrar arbeta vidare med sina projektförslag. En fördel med detta förfarande är 
att byggherrarna inte behöver lägga stora resurser, i ett tidigt skede, av ett projekt. Urvalet av 
byggherre görs med hänsyn tagen till att få variation mellan aktörer som är kommunala, 
kooperativa, lokala/regionala och de som är nya i kommunen.

 
 

 
En markanvisningstävling är en anbudstävling som används i de fall då platsen eller ändamålet 
kräver det, exempelvis för större områden eller för mycket attraktiva områden. Inlämnade 
tävlingsbidrag ska innehålla arkitektskisser. För att få många tävlingsdeltagare får inte för många 
tävlingar anordnas. Till grund för vilken typ och omfattning bebyggelsen ska få föreslås av 
tekniska kontoret samt stadsbyggnadskontoret utifrån bostadsförsörjningsprogrammet och 
översiktsplanen. 

3.10.3 Prissättning 
I kommunfullmäktiga beslutas årligen om markpriser som ska gälla vid försäljning av tomtmark. 
Markpriset varierar med vilken markanvändning som är tillåten inom gällande alternativt inom 
kommande detaljplan. Slutanvändningen av en byggnad påverkar i normalfallet prisnivån. För 
bostäder sätts markpriset med ett pris per bruttoarea (BTA).  

3.11 Umeå24 

3.11.1 Definition markanvisning 
Umeå kommun har ett dokument som heter ”Policy för markanvisning” som antogs år 2012. I 
Umeås markanvisningspolicy definieras en markanvisning som: ”En markanvisning ger en 
byggherre ensamrätt att under en viss tid ta fram förutsättningar för genomförande av ny 
byggelse på kommunal mark.” 

                                                 
24 Umeå kommun, 2012 
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3.11.2 Markanvisningsmetoder 
Umeå benämner sina metoder direktanvisning, jämförelseförfarande och markanvisningstävling. 
Normalt sett sker markanvisning för bostäder genom ett jämförelseförfarande. 
 
Då det inte finns något behov av ett jämförelseförfarande kan direktanvisning tillämpas. 
Exempelvis kan det vara i de fall då en byggherre själv har skissat på ett projekt på kommunens 
mark och kommunen bedömer att projektet är bra. 
 
Vid jämförelseförfarande har kommunen föreslagit viken typ och omfattning som bebyggelse-
projektet ska få samt sammanställt kravspecifikationer för projektet så som byggnadsvolym, 
gestaltningsidé, upplåtelseform, geotekniska förutsättningar, trafiktekniska förutsättningar och 
markpris. Specifikationerna lämnas sedan till byggherrar, de intresserade byggherrarna lämnar in 
förslag bestående av idébeskrivning och enkla skisser. De inkomna förslagen bedöms sedan av 
kommunen. 
 
I mycket speciella fall, när platsen eller ändamålet kräver det, kan ett tävlingsförfarande användas 
som markanvisningsmetod. Anbudsförfarande är en variant av markanvisningstävling där det 
enda som avgör vem som får anvisningen är priset. 

3.11.3 Prissättning 
För flerbostadshus bestäms markpriset utifrån den byggrätt som planen ger efter en marknads-
värdesbedömning. Utöver detta tas EU:s statsstödsregler i beaktande. 

3.12 Lund25 

3.12.1 Definition markanvisning 
Lunds kommun har ett dokument som heter ”Markpolicy för Lunds kommun” som antogs år 
2006. I policyn definierar inte Lunds kommun vad som utgör en markanvisning. 

3.12.2 Markanvisningsmetoder  
Lunds kommun har under flera år haft, vad de kallar för, en ”enkel” anvisningsprincip för 
grupphus/flerbostadshus. Denna princip gör skillnad på projekt inne i staden Lund och på övriga 
orter i kommunen. Kommunen använder sig ibland av anbudsförfarande vid markförsäljningar 
för att få en bättre kunskap om marknadsvärdet för obebyggd mark. 
 
Marken fördelas efter ett tävlingsförfarande med tydliga villkor i staden Lund. Ibland tilldelas en 
byggherre som föreslagit ett intressant och nyskapande projekt mark genom direktanvisning. För 
övriga orter i kommunen tilldelas marken till den byggherre som visar intresse och har en 
dokumenterad förmåga att genomföra aktuell detaljplan. 

3.12.3 Prissättning 
Lunds kommun tillämpar en prissättningsprincip som de i policyn beskriver som 
”marknadsanpassad utan att vara marknadsledande”. Prissättningen grundar sig på parametrar 
som tomtstorlek, byggrätt och läge. I fall med svåra grundläggningsförhållanden ersätter kom-
munen normalt sett köparen för merkostnader för grundläggningen. 

                                                 
25 Lunds kommun, 2006 
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3.13 Huddinge26 

3.13.1 Definition markanvisning 
Huddinge kommun har ett dokument som heter ”Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av 
kommunägd mark i Huddinge” och som antogs år 2012. I sin markanvisningspolicy definierar 
Huddinge en markanvisning som: ”En markanvisning innebär en utfästelse till en byggintressent 
att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna 
för utbyggnad på ett kommunägt markområde.” 

3.13.2 Markanvisningsmetoder 
En markanvisningsmetod är att kommunen inhämtar idéförslag från olika byggherrar. Bygg-
herrarna kan antingen blivit inbjudna av kommunen att lämna förslag eller också så kan 
byggherrarna ha anmält intresse. En annan metod är att kommunen anordnar en markanvisnings-
tävling. Då lämnar de tävlande byggherrarna in anbud på marken. Dessa två metoder utgör 
anbudsanvisningar. En tredje variant är att en byggherre presenterar ett intressant projekt för 
kommunen, då kan det leda till att byggherren får en direktanvisning. En direktanvisning innebär 
att byggherren inte jämförs med någon annan byggherre. I första hand bör någon form av 
anbudsförfarande tillämpas för markanvisningar. I de fall anbudsförfarandet har markpris som 
avgörande parameter för viken byggherre som erbjuds markanvisningen utökas bedömnings-
underlaget för marknadsvärden i olika kommundelar. Ett anbudsförfarande kan bedömas utifrån 
fler parametrar än bara markpris, exempelvis kan utformning och användning ligga till grund för 
till vilken byggherre som markanvisning går.

 
 

 
Det finns några fall då direktanvisning kan bli aktuell som markanvisningsmetod: 

- det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är 
litet eller ligger i direkt anslutning till byggherrens mark 

- kommunen har ställt mycket projektspecifika krav och det är sannolikt att det inte finns 
fler intressenter som är aktuella 

- kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål (kan vara ett särskilt intressant 
eller innovativt bostadsprojekt eller en företagsetablering) 

- markanvisningen ingår i en markbytesaffär. 
- markanvisningen bidrar till ökad mångfald, avseende t.ex. aktörer på bostadsmarknaden 

eller upplåtelseformer inom ett bostadsområde. 

3.13.3 Prissättning 
I kommunens policy anges att EU:s statsstödsregler begränsar hur prissättningen får gå till. När 
direktanvisning tillämpas bör en oberoende värdering av markpriset genomföras, om inte 
markpriset är känt genom tidigare försäljning i närtid. 

3.14 Södertälje27 

3.14.1 Definition markanvisning 
Södertälje kommun har ett dokument som heter ”Markanvisning i Södertälje 2013 – framtid 
Södertälje”. Detta dokument behandlar vilka områden som inom den närmsta framtiden är 
aktuella för markanvisning och vad som gäller för dessa projekt. På kommunens hemsida finns 
även denna definition av markanvisning: ”Markanvisning innebär att ett företag får rätt att 
tillsammans med kommunen arbeta fram en detaljplan för att t.ex. bygga bostäder i ett visst 
område.” 

                                                 
26 Huddinge kommun, 2012 

27 Södertälje kommun, 2012 och Södertälje kommun, 2013 
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3.14.2 Markanvisningsmetoder 
Kommunen har ett register som samlar byggherrar som anmält intresse att bygga i kommunen. 
När ett nytt område planeras skickas en intresseförfrågan ut till de som finns i registret. 
Kommunen tar upp direkta förhandlingar med de intresserade byggherrarna alternativt anordnas 
en enklare form av tävling, beroende på hur många byggherrar som har anmält sitt intresse. 
Kommunen anordnar ibland markanvisningstävlingar för att få in ett brett utbud med förslag och 
avgöra vem som får en markanvisningen. Kommunen tittar på förslagen och avgör vilket som 
bästa passar med avseende på gestaltning, miljö och ekonomi.  

3.14.3 Prissättning 
I det ovan nämnda dokument som anger vilka områden som är aktuella för markanvisning inom 
den närmaste framtiden finns för varje projekt en markprisidé. Markprisidén är ett föreslaget 
markpris som inkluderar gatukostnader, däremot är inte kostnader för anslutning till olika 
ledningsnät, kostnad för framtagandet av detaljplan, diverse utredningskostnader, lantmäteri-
kostnader, med mera inräknat. 

3.15 Karlstad28 

3.15.1 Definition markanvisning 
Karlstads kommun har ett dokument som heter ”Bostadsläget i Karlstad – Information om 
planarbeten – hösten 2012” som antogs år 2012 och finns tillgängligt på kommunens webbplats. 
I detta dokument har ett av avsnitten rubriken ”Karlstads kommuns policy för markanvisning”. I 
Karlstads markanvisningspolicy definieras en markanvisning som: ”En markanvisning innebär att 
en exploatör har ensamrätten, att under en begränsad tid och på vissa villkor, få utveckla ett 
projekt och förhandla med kommunen om att genomföra ny bebyggelse på ett visst markområde 
som kommunen äger.” 

3.15.2 Markanvisningsmetoder 
Karlstad benämner sina metoder direktanvisning och anvisning genom anbud. 
 
Direktanvisning används i de fall då markvärdet är känt och/eller om det finns en särskild 
anledning att välja en viss byggherre.  
 
Anvisning genom anbud används för att få kunskap om marknadsvärden och för att få fram nya 
idéer från olika byggherrar. Anbudsförfarande kan gå till enligt följande: 

- Jämförelseförfarande: Jämförelseförfarande används för projekt på detaljplanelagd mark 

där kommunen har angett både bebyggelsetyp och dess omfattning.  

- Tävling: Tävling används som urvalsmetod när projektet är väldigt attraktivt eller kräver 

en speciell gestaltning. Exempel på parametrar som kan påverka till vilken byggherre 

markanvisningen går är arkitektur, funktion, tekniska lösningar och ekonomi. 

3.15.3 Prissättning  
I markanvisningspolicyn nämns inget om prissättning av marken. 

                                                 
28 Karlstads kommun, 2012 
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3.16 Järfälla29 

3.16.1 Definition markanvisning 
Järfälla har ett dokument som heter ”Markanvisningsmodell för bostadsbebyggelse på 
kommunägd mark” från år 2003. I detta dokument finns inte någon definition av begreppet 
markanvisning. 

3.16.2 Val av markanvisningsmetod  
I markanvisningspolicyn anges tre olika markanvisningsmetoder. Dessa metoder är inhämtning av 
idéförslag, tävling och direktanvisning. 
 
Den första innebär att kommunen inhämtar idéförslag om bostadsbebyggelse skapade av intres-
serade byggherrar, enligt förutsättningar givna av kommunen. För stora bostadsområden, projekt 
som omfattar mer än 50 lägenheter, ska ett mer omfattande tävlingsförfarande användas. 
 
Direktanvisning som anvisningsmetod används undantagsvis, men i vissa fall visar sig ett förslag 
från en byggherre vara intressant för kommunen, då kan direktanvisning tillämpas, förutsatt att 
inte någon annan byggherre har motsvarande idéer och förutsättningar som den aktuella bygg-
herren. I fall då kommunen äger mark för bostadsbebyggelse i anslutning till mark som ägs av en 
byggherre ska direktanvisning tillämpas som markanvisningsmetod i första hand.

 
 

3.16.3 Prissättning 
I Järfällas markanvisningspolicy nämns inget om prissättning vid markanvisningar. 

3.17 Sollentuna30 

3.17.1 Definition markanvisning 
Sollentuna kommun har ett dokument som heter ”Markanvisning i Sollentuna” som antogs år 
2012. I Sollentunas markanvisningspolicy definieras en markanvisning som: ”En markanvisning 
innebär rätt för en intressent att under en begränsad tidsperiod, med vissa i förväg givna 
förutsättningar, få samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett 
visst markområde som kommunen äger.” 

3.17.2 Markanvisningsmetoder 
Sollentuna tillämpar markanvisning genom anbud, direktanvisning eller markanvisningstävling vid 
markanvisningar. Kommunen har som grundprincip att skapa konkurrens mellan flera olika 
byggherrar.

 
 

 
När ett område är aktuellt för markanvisning genom anbud annonseras det i lämpliga medier och 
på kommunens hemsida. I annonsen finns sista datum för inlämning av anbud, hänvisning till 
inbjudan och förfrågningsunderlag med detaljer, villkor och krav för markanvisning. Anbuden 
utvärderas innan kommunen beslutar vilken/vilka byggherre/-ar som bedömts vara mest 
intressanta och som dessutom uppfyller kriterierna och kraven. 
 
Direktanvisning används i undantagsfall och används exempelvis i samband med omlokalisering 
av verksamheter som inte är förenliga med den framtida användningen av området. I fall då en 
byggherre kommer med en speciell projektidé för ett specifikt markområde kan det för att främja 

                                                 
29 Järfälla kommun, 2003 

30 Sollentuna kommun, 2012 
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kreativitet och idéskapande vara lämpligt att förhandla direkt med byggherren och anvisa marken 
genom direktanvisning.

 
 

 
Markanvisningstävlingar används främst i specifika fall då platsen eller ändamålet kräver det. 
Metoden är användbar för projekt där köpeskillingen är viktig tillsammans med nytänkande, 
arkitektur, utmanade topografi, och/eller teknikutveckling. Uppförande av nya landmärken kan 
vara skäl att använda tävlingsförfarande som markanvisningsmetod. En jury med representanter 
från berörda förvaltningar och avdelningar samt ibland även externa individer bedömer 
byggherrarnas bidrag.

 
 

3.17.3 Prissättning  
Marknadsvärdesprincipen tillämpas normalt sett vid prissättning av mark med aktuell byggrätt 
enligt detaljplan. Priset som anges i markanvisningsavtalet överensstämmer antingen med 
byggherrens anbud eller med vad kommunen angivit i sin förfrågan. I avtalet anges hur 
markpriset ska justeras vid eventuella förändringar av projektets omfattning och areal samt hur 
priset justeras med tiden fram till försäljningstillfället.

 
 

3.18 Täby31 

3.18.1 Definition markanvisning 
Täby kommun har ett dokument som heter ”Markförsäljningspolicy för Täby kommuns och 
Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav” som antogs år 2010. Detta dokument motsvarar 
vad jag i denna uppsats kallar för en markanvisningspolicy. I Täbys markanvisningspolicy anges 
att begreppet markanvisning i många olika sammanhang och i olika kommuner används på olika vis 
och med olika betydelse och ordet används av den anledningen inte i kommunens policy. 

3.18.2 Markanvisningsmetoder 
Täby tillämpar, i första hand, metoden anbudsförfarande och i undantagsfall tillämpas metoden 
direktförsäljning vid markanvisningar.  
 
Ett förfrågningsunderlag upprättas vid försäljning genom anbudsförfarande av antingen 
kommunen eller bolaget Täby Fastighets AB. I förfrågningsunderlaget anges vilka kriterier som 
kommer att användas vid val av exploatör och markområdet beskrivs. Ett viktigt urvalskriterium 
är köpeskillingens storlek. I övrigt kan urvalskriterierna utgöras av exempelvis bebyggelsens 
energiförbrukning, bebyggelsens gestaltning, antal nya arbetstillfällen, upplåtelseform, och kan 
variera mellan olika markområden. Om det anges i förfrågningsunderlaget kan anbudsförfarandet 
efterföljas med en budgivning mellan de byggherrar som lämnat in anbud. 
 
En direktförsäljning föregås inte av något anbudsförfarande och fastigheten bjuds inte ut på den 
öppna marknaden. Direktförsäljning tillämpas i undantagsfall, då marknadsvärdet är känt och det 
finns en speciell anledning att välja en särskild byggherre. Det kan vara så att en byggherres 
speciella idéer och förutsättningar är intressanta för kommunen att arbeta vidare med och att 
ingen annan byggherre bedöms ha motsvarande idéer. Direktförsäljning används i fall en bygg-
herre sedan tidigare äger mark som angränsar till aktuell kommunalägd mark, dock inte i fall då 
den kommunala marken kan bli ett lämpligt separat projekt. 

3.18.3 Prissättning 
Markförsäljningar ska ske till marknadspris. I de fall direktförsäljning tillämpas som mark-
anvisningsmetod ska markpriset sättas utifrån en värdering av marken som en oberoende 
värderingsman genomfört. 

                                                 
31 Täby kommun, 2010 
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3.19 Kalmar32 

3.19.1 Definition markanvisning 
Kalmar kommun har ett dokument som heter ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” 
som antogs år 2008. I dokumentet finns inte någon uttalad definition av begreppet mark-
anvisning.  

3.19.2 Markanvisningsmetoder 
Kalmar benämner sina metoder direktanvisning, riktad anvisning och markanvisningstävling vid 
markanvisningar. 
 
När en byggherre själv hör av sig till kommunen med en idé om hur ett område kan utvecklas 
bedömer kommunen förslaget och prövar hur det går ihop med gällande och kommande planer. 
Om kommunen anser att förslaget är bra kan en direktanvisning genomföras. En direktanvisning 
kan även initieras av kommunen som då föreslår en viss byggherre för ett visst projekt i särskilda 
fall då kompetents eller erfarenhet är nödvändigt.

 
 

 
Vid en riktad anvisning bjuds flera byggherrar in av kommunen att lämna in förslag på hur 
området kan utformas. Kommunen bedömer sedan förslagen.

 
 

 
Markanvisningstävlingar tillämpas ibland för speciella och väldigt attraktiva projekt. Exempel på 
parametrar som kan påverka till vilken byggherre markanvisningen går är arkitektur och innehåll 
tillsammans med ekonomi. Tävlingsunderlag tas fram av Kalmar kommun. Juryn består av 
representanter från berörda förvaltningar och nämnder. 

3.19.3 Prissättning  
Vad gäller prissättning nämns inte detta i policyn. 
  

                                                 
32 Kalmar kommun, 2008 
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4. Resultat 
I Bilaga A finns en sammanfattande tabell för vilka kommuner som har en markanvisningspolicy, 
definierar en markanvisning och huruvida prissättning av mark behandlas eller ej. 

4.1 Förekomst av markanvisningspolicy 
Av Sveriges 35 mest folkrika kommuner har 15 kommuner inte någon markanvisningspolicy 
tillgänglig via sin hemsida. Två kommuner har information om markanvisningar direkt på sin 
hemsida. I Eskilstuna kommun pågår arbete med att ta fram en markanvisningspolicy och övriga 
17 kommuner har en markanvisningspolicy tillgänglig via respektive hemsida, se tabell 1 för en 
sammanställning. 
 
Markanvisningspolicy Antal kommuner 

Har policy 17 
Ingen policy 15 
Arbete pågår att ta fram policy 1 
Information om markanvisning 
på kommunens hemsida 

2 

Tabell 1. Hur många kommuner som har respektive inte har en  markanvisningspolicy, samt hur många kommuner 
som genom sin hemsida informerar om markanvisningar. 

4.2 Definition av markanvisning 
De flesta markanvisningspolicyerna, 11 av 17, innefattar en definition av vad som avses med en 
markanvisning. En kommun har istället valt att lägga definitionen av begreppet markanvisning på 
sin hemsida och inte i markanvisningspolicydokumentet. En av kommunerna använder sig inte av 
begreppet markanvisning just därför att det finns så många olika definitioner av det begreppet. 
Definitionen skiljer sig åt mellan de olika kommunerna, även om de i stort har samma innebörd. 
Vissa kommuner använder sig av samma innebörd, men av ett annat begrepp, så som exempelvis 
marktilldelning. En av de två kommuner som har information om markanvisningar på sin 
hemsida har en definition av begreppet markanvisning bland informationen. Dessa definitioner 
överensstämmer i stort med den definition av markanvisning som används för denna uppsats: att 
en byggherre under en viss tid har ensamrätt att utveckla ett bebyggelseprojekt tillsammans med 
kommunen för att slutligen uppföra projektet. 

4.3 Markanvisningsmetoder 
Sexton av kommunerna anger i sin markanvisningspolicy att de tillämpar direktanvisning, elva 
kommuner anger att de tillämpar anbudsanvisning och tolv kommuner anger att de tillämpar 
tävlingsförfarande för markanvisning. Fyra av kommunerna använder termen jämförelse-
förfarande, vilket motsvarar anbudsanvisning. En av kommunerna använder inte termer för vilka 
metoder som används, men det kan utläsas att det är direktanvisning och anbudsanvisning som 
tillämpas. En av kommunerna uppger att det finns många olika metoder för markanvisning som 
kommunen också använder. En av kommunerna använder olika metoder för olika kommundelar 
och gör skillnad på centralort och utanför centralorten. Andra metoder som används för 
markanvisning benämns exempelvis inhämtning av idéförslag, intresseanvisning samt riktad 
anvisning.  
 
Valet av markanvisningsmetod skiljer sig åt mellan de olika kommunerna och i vissa policyer 
behandlas metodvalet inte alls. Ett par av kommunerna anger att anbudsförfarande ska användas 
i första hand. Fyra av kommunerna anger att markanvisningar i normala fall ska ske i konkurrens. 
Direktanvisning bör användas bara undantagsvis enligt två kommuners markanvisningspolicys.  
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Markanvisningstävlingar används främst för projekt som är speciella och attraktiva, detta för att 
bland annat locka många deltagare att tävla. 

4.4 Prissättning 
Det är få av de 35 undersökta kommunerna som tycks behandla hur prissättning av marken går 
till. I de flesta kommuner med en markanvisningspolicy, 13 av 17, behandlas prissättningen i 
någon mån. I fem av de 13 kommunerna görs även en koppling till EU:s statsstödsregler, det vill 
säga att i de fall som en markanvisning inte föregås av ett anbudsförfarande ska en oberoende 
expertvärdering av marken utföras.  

4.5 Aktualitet  
Spridningen vad gäller antagningsår på markanvisningspolicyerna framgår i tabell 2.  
 
Antagningsår Antal 

2012-2013 6 
2010-2011 6 
2008-2009 2 
Före 2008 3 
Tabell 2.  Vilket antagningsår de kommunala markanvisningspolicyerna har.  
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5. Diskussion och analys 
En markanvisningspolicy är ett viktigt dokument där kommunen presenterar information om hur 
markanvisningar hanteras och går till i respektive kommun. En markanvisningspolicy innebär en 
möjlighet för transparens angående hur marktilldelning till byggherrar sker. Förekomsten av 
lättillgängliga markanvisningspolicyer via de kommunala hemsidorna är överlag låg, vilket bör 
förbättras. Detta är extra viktigt i de större kommunerna, som är föremål för undersökning i 
denna studie. 
 
Att det finns många olika, men oftast snarlika, definitioner för vad en markanvisning är, medför 
att begreppet kan bli lite oklart. I en av kommunernas policy tas detta problem upp och den 
kommunen väljer att inte använda sig av begreppet på grund av problematiken. Statskontoret 

föreslår i sin rapport att det för varje kommun ska finnas en policy för markanvisningar
33

, dock 

finns det ett behov, som jag ser det, att tydliggöra begreppet markanvisning för att detta ska 
kunna fungera i verkligheten.  
 
Få kommuner har information om prissättningen av mark lättillgänglig. Färre än hälften av de 17 
som ingått i denna granskning har en markanvisningspolicy där något finns som går att koppla till 
EU:s statsstödsregler om hur prissättningen ska ske. Jag anser att detta är en låg siffra då 
respektive kommuns markanvisningspolicy ska ge vägledning om  hur markanvisningar i respek-
tive kommun går till och prissättningen i samband med detta är en viktig fråga. 
 
En lösning på problematiken kring begreppet markanvisning och för att säkerställa att EU-
reglerna uppmärksammas är att införa en policy som gäller generellt i hela landet och låta den 
ersätta alla de skilda kommunala markanvisningspolicyerna då de flesta kommunerna i stort är 
eniga i vad som gäller, dock inkräktar detta förslag på det kommunala självstyret. Denna 
nationella policy skulle kunna tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förslaget 
skulle också motverka den problematik som finns idag då markanvisningspolicyerna är 
kommunala och byggbolagen arbetar oftast inom mer än en kommun. Dock kan detta förslag 
medföra vissa problem dels då förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges olika 
kommuner och dels att markanvisningar överlag är ovanligt i en majoritet av Sveriges 290 
kommuner. 
 
Markanvisningspolicyernas aktualitet påverkas av hur länge sedan de antogs alternativt upp-
daterades. Då det bara är en av kommunerna som lättillgängligt visar att de utvärderat sin mark-
anvisningspolicy sedan den antagits, så är det troligtvis så att övriga kommuner inte har upp-
daterat sina policyer efter det att de antagit. De markanvisningspolicyer som antagits under 2012 
eller senare är så pass nya att de får anses vara aktuella. För policyerna som antagits 2010 eller 
2011 är aktualiteten fortfarande hög. Markanvisningspolicyer som är äldre än från 2009 bör nog 
ses över för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och tillämpliga. 
 
Många kommuner nämner direktanvisning, anbudsanvisning och olika tävlingsförfaranden som 
markanvisningsmetoder. Då tävlingsförfarande är en sorts anbudsförfarande kan det vara så att 
fler kommuner tillämpar markanvisningstävlingar och/eller anbudsförfarande än de som 
uttryckligen nämner dessa markanvisningsmetoder. 
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Bilagor 

Bilaga A: Sammanställningstabell över kommunerna 
 

 

Kommun Har policy Har definition Nämns EU:s statsstödsregler

Stockholm x x x

Göteborg x x

Malmö x x x ev

Uppsala x x x

Linköping x x x x

Västerås x på hemsidan x

Örebro x

Norrköping x x x

Helsingborg x x x ev

Jönköping x x x

Umeå x x x x

Lund x x ev

Borås

Huddinge x x x x

Eskilstuna 

Sundsvall

Gävle 

Halmstad

Nacka 

Södertälje på hemsidan

Karlstad x x

Botkyrka 

Växjö 

Kristianstad

Haninge 

Kungsbacka 

Luleå 

Skellefteå 

Solna 

Järfälla x

Sollentuna x x x ev

Täby x x x

Karlskrona 

Kalmar x

Mölndal

Antal 17 13 14 9

Prissättning


