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Abstract 

 
The first of January 2015 act 2014:899 was put into effect, it states that every municipality 

that uses land allocation must publish a policy for how the work is done, something not all 

municipalities have had previously. The goal of the new act is mainly to increase transparency 

in the market and thus improve competition between developers, as there is a difference in 

how different municipalities work. 

 

The purpose of this study is to examine how land allocation policies can best be used to 

benefit the different actors on the market. To find out how different actors think and act the 

study contains interviews with municipalities as well as with developers, all of whom have 

different opportunities. A general view among the actors is that the law is powerless, as it 

lacks sanctions. Furthermore the municipalities have different opinions on whether or not 

policies are needed. The developers have an overall positive attitude towards policies, mostly 

that they are useful for new developers on the market. The interviews also show that different 

municipalities use different methods of sale as their main method while developers prefer 

direct allocations.  

 

These results combined with excising economic theory we have managed to develop a theory 

about how land allocation policies should be formed. The policy should focus on explicitness 

about what costs a developer can expect and which method of sale is used. The theory also 

explains how a municipality should make its choice of main method of sale depending on its 

current level of development and how many developers seek to build in the municipality. 

Furthermore we suggest integrating the land allocation policy with the comprehensive plan in 

order to use different methods of sale within the municipality without creating uncertainties 

for the developers. 
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Sammanfattning 

 

Den första januari 2015 trädde lag 2014:899 i kraft, den gör alla kommuner som använder 

markanvisningar skyldiga att upprätta en policy för detta, något inte alla kommuner haft sedan 

tidigare. Målet med lagstiftningen är huvudsakligen att öka transparensen på marknaden och 

på så sätt förbättra konkurrensen mellan byggherrar då det skiljer sig i hur olika kommuner 

arbetar. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur markanvisningspolicys bäst kan användas för att gynna 

marknadens olika aktörer. För att ta reda på hur olika aktörer tänker och agerar innehåller 

studien intervjuer med kommuner så väl som med byggherrar, som alla har olika 

förutsättningar. En generell uppfattning är att lagen är tämligen kraftlös då den saknar 

sanktioner. Vidare har kommunerna olika åsikter nödvändigheten hos en policy. 

Byggherrarna ser överlag mer positivt på dem, främst att de är användbara för nya byggherrar 

på marknaden. Intervjuerna visar även att olika kommuner använder olika 

anvisningsförfaranden som främsta metod medan byggherrarna föredrar direktanvisningar.  

 

Med dessa resultat och existerande ekonomisk teori i kombination har vi kunnat utveckla en 

teori om hur markanvisningspolicys bör utformas. Fokus i policyn bör vara på tydlighet i 

vilka kostnader en byggherre kan förvänta sig samt vilket anvisningsförfarande som används. 

Teorin innefattar även hur en kommun bör göra sitt val av förfarande beroende på dess 

exploatering och intresse från investerare. Vidare föreslås att integrera policyn i 

översiktsplanen för att kunna använda olika förfaranden i kommunen utan att skapa 

otydlighetsmoment för byggherrarna. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt behandlar bakgrunden till det valda ämnet och därefter presenteras syfte, 

frågeställning med huvudfråga samt underfrågor och metod för att svara på frågorna. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den 1:a januari 2015 trädde lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar i 

kraft. Lagen gör alla kommuner som genomför markanvisningar skyldiga att anta riktlinjer för 

markanvisningar. En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under en viss tidsperiod 

och givna villkor förhandla med kommunen om kommunal mark. 

Syftet med den nya lagen är att öka transparens och öppenhet, öka konkurrens och att 

riktlinjerna kan fungera som stöd till kommunerna. (Proposition 2013/14:126) En 

markanvisning sker ofta i tidigt skede vid plan- och byggprocessen och redan 2012 

konstaterade statskontoret i en rapport att det borde finnas en lagstiftning för att klargöra 

spelreglerna för byggherrar. (Statskontoret, 2012) Eftersom det finns stora skillnader i olika 

kommuners förutsättningar för markförsäljning och byggande är lagen inte skriven så att 

riktlinjernas innehåll regleras i detalj. Propositionen till lagen gör en liknelse med 

översiktsplaners strategiska funktion och säger vidare att riktlinjerna bör framgå av ett särskilt 

dokument eller integreras i översiktsplanen. 

Den nya lagen är en del i regeringens satsning på att göra planprocess och bostadsbyggande 

enklare och effektivare. I den satsningen ingår även möjligheten till ett så kallat enkelt 

planförfarande, ökad möjlighet att anta planer i kommunstyrelser och byggnadsnämnder 

istället för av kommunfullmäktige, ökad möjlighet för byggnadsnämnden att tillåta avvikelser, 

upphörande av förordningar som har försvårat ändringar av detaljplaner, upphörandet av 

arkitektoniska och estetiska bestämmelser vid genomförandetidens utgång, nationella 

byggregler för att förhindra kommuner att ställa mer långtgående krav på byggherrar genom 

exploaterings avtal. (Proposition 2013/14:126) 

Redan i en artikel från 2013 konstaterades att den då föreslagna lagen om riktlinjer för 

markanvisningar kommer ge ringa påverkan eftersom kommuner som är berörda i frågan 

redan antagit en policy och således kommer lagen bara att reglera redan vedertagen praxis. 

(Caesar, 2013) 

I dagsläget använder inte alla kommuner markanvisningar regelbundet vilket lagen tar hänsyn 

till och därför inte kräver att alla kommuner ska anta riktlinjer. För Sveriges tre största städer 

såg statistiken över markanvisningar mellan 2007 till 2011 ut som följer: Stockholm, Malmö 

och Göteborg (Göteborg 2010-2011) gjorde sammanlagt 365 markanvisningar tillsammans. I 

riket svarade 106 kommuner att de vanligtvis väljer byggherre genom direktanvisning och 74 

kommuner angav anbudsanvisning i boverkets bostadsmarknadsenkät. Stockholm stad gjorde 

254 anvisningar till 81 olika byggherrar under perioden. (Bästa herren på täppan, 2013) 
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1.2 Syfte 

Förekomsten av riktlinjer för kommunala markanvisningar har innan lagen trädde i kraft varit 

spridd. När alla kommuner som säljer mark genom markanvisningar måste anta riktlinjer är 

det viktigt att riktlinjerna fungerar som de ska och ger en önskad effekt.  

Vårt syfte med studien är därför att undersöka hur marknadens aktörer ser på riktlinjer för 

kommunala markanvisningar och hur dess innehåll kan utformas effektivt. Detta har lett oss 

till följande frågeställning: 

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är vissa av Sveriges 

kommuner skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar. Hur skulle en policy kunna 

utformas för att ge en mer önskvärd effekt hos marknadens olika aktörer? 

För att svara på vår huvudfråga behöver vi svara på fyra underfrågor. Dessa behandlas i var 

sitt kapitel och sammanfattas sedan i uppsatsens resultatdel. En diskussion om hur resultaten 

påverkar varandra leder sedan till vår slutsats i form av ett svar på vår huvudfråga 

Underfrågor: 

1. Hur ser lagen om riktlinjer för markanvisningar ut, samt vilka motiv ligger bakom lagen? 

Vi har analyserat gammal lagtext och den nya lagen samt förarbeten till lagförändringen. 

Detta för att få en bild av hur beslutfattarnas tankegångar gick när lagen antogs och vilka 

effekter som önskats uppnå. 

2. Vad anser byggherrar om markanvisningspolicys? 

Med bakgrund av lagens motiv har vi intervjuat byggherrar och frågat om de tycker att en lag 

behövs, om den nuvarande lagen i så fall fyller behovet samt vad som bör förändras om den 

inte uppfyller behovet. Vi har också tagit reda på vad de vill se i en policy, både för sig själva 

och för branschen i stort. 

3. Vad anser kommunerna om markanvisningspolicys? 

Vi har här intervjuat ansvariga för markanvisning på ett antal kommuner som i en större 

utsträckning använder markanvisning. Frågeställningen har varit densamma som hos 

intervjuerna med byggherrarna. På samma sätt som med byggherrarna har vi tagit reda på hur 

de arbetar med markanvisningspolicys samt vad de tycker borde finnas med för att uppnå 

önskvärd effekt. 

4. Hur kan svaren från de olika aktörerna sammankopplas med ekonomisk teori? 

Vi har här studerat kontraktsteori för att senare kunna analysera hur ett effektivt samarbete 

mellan aktörerna kan uppnås. Målet har varit att hitta problem som lösts med hjälp av 

kontraktsteori och se om varianter av dessa lösningar kan appliceras på 

markanvisningspolicys. 
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1.3 Disposition 

Studiens första kapitel ger en bakgrundsbeskrivning för lagen om kommunala riktlinjer för 

markanvisningar vilket följs av syfte och metod. I kapitel två redogörs för de teorier som 

används i analysen. Det tredje kapitlet förklarar markanvisningsbegreppet och 

markanvisningsprocessen. I det fjärde kapitlet redovisas informationen från intervjuer med 

Sollentuna, Solna, Tyresö, Botkyrka och Stockholms kommun och i det femte kapitlet 

redovisas informationen från intervjuer med JM, Folhem och Wästbygg. Det sjätte kapitlet 

sammanställer resultatet från alla intervjuer. I kapitel sju avhandlas analys som avslutas med i 

rekommendationer för utformningen av riktlinjer för kommunala markanvisningar. Kapitel 

åtta avslutar studien med våra slutsatser från arbetet. 

1.4 Metod 

I två av dessa underfrågor används intervjuer som metod. Samtliga av dessa intervjuer har 

varit semistrukturerade, intervjumanus finns i bilagorna. Vi valde att använda 

semistrukturerade intervjuer för att svaren i samtliga fall är för svåra att uppskatta på förhand. 

Genom att lämna frågorna öppna gav vi dessutom möjlighet till improviserade följdfrågor 

som breddar vår kunskap. Detta är även anledningen att använda intervjuer till studien, 

intervjuer ger möjlighet för en djupare förståelse om varför aktörerna agerar som de gör. 

Urvalet av intervjuobjekt har gjorts för att så bra som möjligt spegla marknaden. 

Byggherrarna har olika storlek och förutsättningar, kommunerna ligger i olika närhet till 

Stockholm, är olika mycket bebyggda och har olika mycket efterfrågan från byggherrar. 

Eventuella felkällor med intervjuer är att frågan kan missuppfattas eller svaret feltolkas samt 

att kontakten inte blir med lika många aktörer som om enkäter hade använts. Enkäter hade 

med sin brist av följdfrågor inte samma djup som intervjuer. 
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2 Teori 
Detta avsnitt kommer att förklara de teorier som valts ut för studien, paralleller till dessa 

teorier används i studiens analysdel. Båda teorierna hör till nationalekonomins kontraktsteori. 

Eftersom markanvisningar kan ses som ett kontrakt mellan kommun och byggherre blir denna 

typ av teorier relevanta. 

2.1 Asymmetrisk Information 

Fenomenet asymmetrisk information bygger på en situation där två eller flera parter i ett 

samarbete eller transaktion är olika bra informerade gällande uppgiften i fråga. Konsekvensen 

av detta blir att den bättre informerade parten har ett överläge i förhandlingar. Schieg delar in 

fenomenet i två huvudkategorier: Hidden action och hidden information (Schieg, 2007). 

Hidden action kan summeras som att en uppdragsgivare, principalen, kontrakterar något av en 

uppdragstagare, agenten. Principalen kan här inte observera exakt hur väl agenten sköter sin 

uppgift under själva uppdragsperioden, antigen på grund av bristande kontrollmöjligheter eller 

bristande kunskap om uppgiften. I hidden action-situationer är slutresultatet det enda som 

principalen har att inspektera för att avgöra om agenten gjort ett bra arbete eller ej (Arrow, 

1984).  

Inom byggindustrin kan denna problematik exemplifieras av att en staten, principal i detta 

fall, beställer en väg av ett byggbolag, agent. Det är rimligt att anta att principalen i detta fall 

har åtminstone relativt god kunskap om hur ett vägbygge korrekt ska genomföras och vad 

som kan förväntas av en seriös byggfirma. Problemet sitter här i en bristande möjlighet till 

kontroll av hur arbetet fortgår, att konstant vara närvarande och se till att agenten använder 

rätt metoder är för dyrt. Principalens enda möjlighet att bedöma agentens arbete blir här att 

undersöka kvaliteten i den färdiga vägen. Detta kan i vissa situationer vara en bra och fullt 

fungerande lösning, men inte i detta fall. Eftersom vägens kvalitet inte enbart sitter i den 

synliga och lätt inspekterade ytan utan även till stor del i grundarbetet, som är svårare att 

inspektera.  

Hidden information beskrivs av Arrow som en situation där agenten är bättre informerad än 

principalen och använder denna utökade information i sitt beslutsfattande. Problemet som 

uppstår är att principalen inte vet hur agenten väljer att använda denna information, för att 

gynna sin uppdragsgivare eller enbart för att gynna sig själv (Arrow, 1984). 

2.2 Signaling 

I en situation där asymmetrisk information finns mellan två parter är det vanligt att den ena 

parten inte vet hur den andra beter sig i en given situation. En vanlig illustration är den mellan 

en arbetsgivare och en potentiell anställd. Arbetsgivaren har på förhand svårt att avgöra om 

den anställde har för avsikt att arbeta hårt eller ta det lugnt. Ett sätt för den anställde att bevisa 

sina höga ambitioner är att läsa en lång och svår utbildning, något som kräver hårt arbete. På 

detta sätt signalerar den anställde att den är villig att prestera goda resultat mot ett löfte om 

framtida intäkter. Detta är precis vad arbetsgivaren letar efter hos en anställd. (Spence, 2002)  
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Under den definition som Spence använder är signaling endast av sådana egenskaper som 

individen eller organisationen i fråga kan ändra på, exempelvis diplom eller utmärkelser och 

inte oföränderliga egenskaper såsom kön. (Spence, 1973) 
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3 Markanvisningsprocessen 
I detta avsnitt ges en djupare presentation av markanvisningar, markanvisningsprocessen, de 

förfaranden som finns att tillgå, de regleringar och avsaknaden av regleringar för området 

innan antagandet av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

3.1 Markanvisning 

Markanvisningar har tidigare haft flera olika benämningar och definitioner av olika 

kommuner (Persson, 2013) men i och med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar framgår att med en markanvisning avses ”En överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och 

under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande.” (Lag om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar) vilken får anses vara den nationella legala definitionen. 

En markanvisning ger alltså en byggherre incitament att lägga ner resurser och tid eftersom 

kommunen inte förhandlar med någon annan om samma mark. En markanvisning kan ske 

både tidigt och sent under en detaljplansprocess och byggherrens inflytande över vad 

detaljplanen kan innefatta kan därför variera. Vid sena markanvisningar är det därför oftast 

bara priset som förhandlas medan i tidiga markanvisningar kan en byggherre få mer 

inflytande över utformningen. 

Som nämndes ovan är en markanvisning tidsbegränsad och efter tiden löpt ut är kommunen 

fria att ge markanvisningen till en annan byggherre. En markanvisning kan på så sett ses som 

en köpoption eftersom byggherren har rätten men ingen förpliktelse att fullfölja köpet. Om 

byggherren inte kan räkna hem önskad lönsamhet vid projektet kan denne alltså välja att 

återlämna markanvisningen likt rätten att inte fullfölja en köpoption som inte är ”in the 

money”. Kommunen har inte heller någon skyldighet att fullfölja markanvisningen men får 

antas ha intresse av att fullfölja då det var deras beslut att ge markanvisningen. (Caesar, 

Kalbro & Lind, 2013) 

I det inledande skedet av en markanvisning tecknas ett markanvisningsavtal som bekräftar 

byggherrens acceptans av kommunens villkor för markanvisningen och att kommunen har 

utsett en specifik byggherre. En kommuns villkor för val av byggherre kan delas in i formella 

och informella. De formella kraven kan framgå av en markanvisningspolicy, där ingår oftast 

anvisningens tidsbegränsning, villkor för kostnader som uppkommer under planprocessen, 

vissa krav på byggteknik, miljökrav eller krav på fördelning av upplåtelseform. De informella 

kraven är inte specificerade, utan underförstådda mellan kommun och byggherren. Dessa kan 

vara av typen att byggherren väljer att bygga hyresrätter endast för att i framtiden få bygga 

bostadsrätter, eller att byggherren accepterar en markanvisning i ett mindre attraktivt läge för 

att få bättre lägen anvisade i framtiden (Caesar, Kalbro & Lind, 2013). De tekniska 

egenskapskrav som kommuner är av olika höga, särkrav kallas de krav som överskrider de 

nationella byggreglerna (SOU 2012:86) 
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3.2 Markanvisningsförfarandet 

 

 

 

 

Bild 1: Flödesschema för en 

markanvisningsprocess 
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Markanvisning kan initieras på olika sätt. Dels kan kommunen gå ut offentligt med att de vill 

ha en viss typ av bebyggelse på en viss mark. Ett annat alternativ är att en byggherre själv 

hittar ett stycke mark som de är intresserade att bygga på och själva anmäler intresse till 

kommunen. Det finns fyra huvudsakliga typer av förfarande när kommuner väljer vilken 

byggherre som ska tilldelas en särskild markanvisning. De fyra förfaranden som är vanligast 

förekommande är;  

 Anbud: Detta sker vanligtvis när flera byggherrar är intresserade av samma 

markanvisning. För att här kunna bestämma marknadspris används tre olika metoder: 

1. Auktion där högstbjudande vinner markanvisningen. 

2. Marken värderas av en oberoende expert och säljs sedan till den byggherre som bäst 

uppfyller vissa krav ställda av kommunen. 

3. En blandning av de två ovanstående där krav och betalningsvillighet spelar in i 

beslutet.  

 

 Direktanvisning: I denna typ av anvisning jämförs ej flera byggherrar. Endast en 

byggherre är med och ansöker om marken. Direktanvisning används i flera olika 

sammanhang, några exempel är: 

1. En enskild byggherre själv anmäler intresse för att bygga på ett visst stycke mark.  

2. En byggherre vill utöka storleken på mark som denne själv redan äger genom att 

ansöka om markanvisning till intilliggande tomter.  

Eftersom auktion inte kan användas i dessa fall bör marken värderas av oberoende 

experter för att kunna säljas till marknadspris. 

 Tävlingsförfarande: Tävlingsförfarande är en form av anbudsanvisning där inte bara 

priset spelar in. Detta förfarande kan användas när kommunen har specifika önskemål 

gällande viss utformning, miljö eller andra krav de vill inkorporera. 

Tävlingsförfarande kan ske på olika sätt men de vanligaste är att priset är fast och 

byggherrarna får tävla i de andra uppsatta kraven eller att man tilldelar en procentsats 

till de olika aspekterna efter hur stor vikt som kommer läggas på varje del vid 

bedömningen. 

 Via bolag: Ovanligare typ av anvisnings metod som används genom att kommunen 

anvisar mark till ett av kommunen hel- eller delägt bolag som senare kan sälja marken 

vidare genom vanlig markförsäljning. (Caesar, Kalbro & Lind, 2013). 

 

Enligt EU:s regler om statsstöd ska offentlig egendom säljas till marknadspris (Lag om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler) 

För att undvika att mark säljs under marknadspris har EU tagit fram tre förslag på hur 

egendom kan säljas för att vara säker på att detta sker till marknadspris:  

1. Marken kan auktioneras ut till högstbjudande. 

2. Marken kan värderas av oberoende experter. 
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3. Försäljningen kan anmälas till och granskas av EU-kommissionen som sedan kommer 

med ett beslut om försäljningen var till marknadspris eller ej. 

Till detta bör tillföras att dessa bara är rekommendationer. Det enda tvingande i EU:s 

bestämmelser är att transaktionen ska göras till marknadspris, hur kommunen väljer att 

komma fram till marknadspris är inte reglerat. Det kan med andra ord genomföras på ett annat 

än de ovanstående sätten. 

3.3 Antagandet av lagen 

I propositionen anges ett antal skäl för den nya lagstiftningen varav det första är att 

lagstiftning i dagsläget saknas och att markanvisningens tidiga skeende i processen ger den en 

stor betydelse för vilka projekt som faktiskt realiseras. En diskussion huruvida en lagstiftning 

som bara reglerar riktlinjer för markanvisningar vid bostadsbyggande förs inledningsvis. 

Regeringen pekar på att det vore inkonsekvent och gör bedömningen att riktlinjerna ska gälla 

vid alla markanvisningar för nybyggnation. (Proposition 2013/14:126) Propositionen hänvisar 

under rubriken ”skälen för regeringens förslag” till en rapport av statsnämnden som föreslår 

en reglering för kommunala markanvisningar men pekar på att delar av 

markanvisningsprocessens förfarande ändå lyder under olika regleringar, exempelvis 4 kap 

Jordabalken som reglerar köp, byte och gåva av fastigheter, kommunallagen vars 

likställighetsprincip inte tillåter prisdiskriminering och statsstödsregler, kommuner och 

landsting får inte ge stöd som kan anses konkurrenshämmande och EU-kommissionen har 

publicerat en vägledning vid just mark- och byggnadstransaktioner, nämnt ovan.  

Rapporten pekar däremot på hur en kommuns agerande vid markanvisningar är direkt 

avgörande för byggherrar utan egna markinnehav samt att riktlinjer kan möjliggöra för fler 

aktörer att vara med och konkurrera om markanvisningarna, vilket på sikt kan leda till lägre 

bygg och boende kostnader. (Statskontoret, 2012) 

Enligt boverkets bostadsmarknadsenkät äger 11 % av Sveriges kommuner all mark som är 

planerad för att bebyggas inom sin egen kommun och 74 % av kommunerna äger delar av 

den. Markanvisningar kommer således vara ett viktigt instrument i kommande byggprojekt. 

Kommunens ställning som markägare med planmonopol gör deras ansvar i arbetet med att 

förkorta processen från idé till färdigställande stort. (Boverket, 2013) 

I propositionen står även att markanvisningspolicyn även kan integreras med översiktsplanen, 

istället för att presenteras i ett separat dokument. Översiktsplanen används av samtliga 

kommuner för att långsiktigt planera mark- och vattenanvändning. Planen är inte juridiskt 

bindande utan har som syfte att ge en tydlig översiktsbild av hur kommunen i fråga planerar 

att utvecklas i framtiden. Planen ska visa hur kommunen har för avsikt att beakta olika 

intressen, både lokala och nationella. (Boverket, 2014) 
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4 Kommunerna 
Detta avsnitt kommer att behandla de kommuner som valts ut för studien. Kommunerna ligger 

alla inom Stockholms län och har valts ut för att representera olika förutsättningar för 

exploatering. Kapitlet är till stor del baserat på de intervjuer som genomförts med personer på 

respektive kommuns exploateringskontor och offentlig information. Frågorna för intervjuerna 

har både varit kommunspecifika och generella. 

4.1 Sveriges kommuner och landsting 

Sveriges kommuner och landsting har publicerat ett cirkulär där de redogör och kommenterar 

den nya lagstiftningen. SKL konstaterar att riktlinjerna endast är vägledande och att kommun 

och byggherre kan frångå antagna riktlinjer vid tecknande av ett markanvisningsavtal men 

riskerar att få sitt avtal upphävt vid en överklagan. (Sveriges kommuner och landsting, 2014) 

SKL har i cirkuläret fastställt fem punkter som riktlinjer för markanvisningar bör innehålla: 

”• Principen för hur länge markanvisningarna är gällande, om kommunen kan återta en given 

markanvisning under bindningstiden och eventuell kostnadsfördelning om ett projekt inte blir 

av. 

• Om kommunen huvudsakligen arbetar med anbudstävlingar för markanvisningar. 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning (t.ex. hur stor andel av 

kostnaderna för planläggning som avses finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare 

som har nytta av planen och om separata plankostnadsavtal ska tecknas.) 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid projektering och utbyggnad (t.ex. hur 

stor andel av kostnaderna för finansiering av utbyggnad av gator, vägar och andra allmänna 

platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp som avses finansieras av de 

byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av planen). 

• Eventuella kommunala mål- och policydokument som byggherren förväntas följa.” 

(Sveriges kommuner och landsting, 2014) 

4.2 Sollentuna 

Sollentuna kommun ligger norr om Stockholm och den politiska ledningen har bestått av 

Alliansen sedan 2006. Sollentuna är en till ytan liten kommun och mycket mark inom 

kommunen är naturreservat vilket gör att det är en begränsat med mark som är aktuell för 

nybyggnation. De senaste fem åren har kommunen gjort ungefär 15-20 markanvisningar 

bortsett från markförsäljningar av så kallad tillskottsmark till projekt som behöver en mindre 

landremsa för att kunna slutföras. De har en stor variation av byggherrar som söker och 

erhåller markanvisningar. Det kombinerat med begränsad mark tillgänglig för exploatering 

och den stora efterfrågan från byggherrar gör att efterfrågan av mark överstiger utbudet inom 

kommunen. 

Vid markanvisningar säger kommunens policy att kommunen skall eftersträva att all mark ska 

konkurrensutsättas men att villkoren kan variera från fall till fall, direktanvisningar är 
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ovanliga och blir mer ovanligt utom i de ovan nämnda fallen med tillskottsmarken och 

evakueringsmark där företag som hyr eller haft tomträtt i kommunen varit tvungen att flytta i 

och med förbifart Stockholm. Efterfrågan på markanvisningar i kommunen är stor men 

byggherrar som hör av sig direkt till kommunen efterfrågar direktanvisningar eftersom de inte 

vill tävla och buda om mark. Policyn är då ett bra verktyg när exploatörer och byggherrar 

söker direktanvisningar eftersom kommunen då kan motivera sitt beslut med stöd av policyn.  

Sollentuna kommun har inga planer på att förändra sin policy med anledning av den nya lagen 

eftersom de redan har en policy. De planerar dock att se över om den behöver aktualiseras 

vilket de gör varje ny mandatperiod. 

För att öka konkurrensen mellan byggherrarna och få in nya, mindre byggherrar har 

kommunen börjat utforma mindre marklotter med ungefär 30 stycken lägenheter per lott eller 

3-4 lotter per kvarter. Fördelen med de små lotterna är förutom ökad konkurrens även 

arkitektoniska då de ger ett intryck av en stad som vuxit fram över tid. 

Andreas Hellström, exploateringschef, anser att lagen är tandlös som den är utformad 

eftersom det inte finns några sanktioner för kommuner som inte följer den, ”sen går det ju att 

utforma riktlinjer som man vill ’vi ska sälja mark som vi vill, punkt’ är ju också en riktlinje”. 

Han anser dock att det är bra att kommunerna får tänka till i frågan, eftersom det ändå ska ner 

i skrift hur kommunen avser att anvisa sin mark. Att däremot göra lagen striktare med mer 

tvingande regler anser Hellström vara fel väg att gå, “... vi vill kunna ha friheten att besluta 

hur vi ska sälja”. 

Sollentuna kommun försöker komma ut med mark i jämnt tempo vilket gör det lättare när en 

byggherre hör av sig och efterfrågar en direktanvisning, de kan då informera om att det 

kommer ske en anbudstävling i framtiden. Kommunen anvisar oftast sent i 

detaljplansprocessen eftersom de skriver markanvisningsavtal som gäller i två år och en 

detaljplansprocess oftast tar längre tid än så. En sen markanvisning gör också att processen 

snabbare kommer in i ett skarpt läge där det skrivs ett köpekontrakt. Vanligtvis är det bara 

fastighetsbildningen kvar när de gör en markanvisning.  

Sollentuna kommuns policy framhäver att kommunens mark måste nyttjas optimalt på grund 

av dess begränsade markreserv och består av fem korta punkter: 

 Eftersträva konkurrensutsättning 

 Tillgodose kommunala och samhälleliga behov 

 Alltid väga in miljö- och klimatpåverkan 

 Skapa variation 

 Beakta hur anbudslämnare presterat tidigare 

4.3 Solna 

Solna kommun ligger nordväst om Stockholm och styrs av Alliansen. Moderaterna har länge 

varit största parti och mellan 2006 och 2010 hade Alliansen majoritet, detta ändrades 2014 då 

mandatfördelningen blev lika mellan Alliansen och de Rödgröna med Bergshamrapartiet som 

vågmästare. 
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Solna är en kommun som för tillfället bygger väldigt mycket trots sin lilla area. Per capita är 

de en av de som bygger mest i Sverige. Omkring 40 % av marken är kommunägd, det är dock 

stora delar av kommunen som inte är byggbar på grund av att det är naturreservat och 

nationalpark. Även om det på en karta ser ut att finnas mycket ledig mark är det i praktiken 

mest mindre remsor som är tillgängliga och om kommunen beviljar byggande på en av dessa 

kan det lätt medföra negativa konsekvenser för kringliggande exploateringsbar mark. Med 

bakgrund av detta arbetar kommunen med en plan för att kunna få en skapa en helhetslösning 

för de olika markbitarna.  

En klar majoritet av byggandet i Solna har de senaste åren istället skett på privatägd mark och 

endast ett fåtal markanvisningar har gjorts. De anvisningar som gjorts har då varit 

direktanvisningar. Vid dessa har marken värderats av oberoende experter som Solna har 

ramavtal med.  

Ett stort projekt i Solna är Arenastaden där byggnationen, som sker på kommunal mark, inte 

är markanvisad. Det har istället skett genom ett exploateringsbolag som kommunen är 

delägare i. Detta förfarande har behandlats tidigare i rapporten och kan på vissa sätt likna en 

markanvisning även om det i grunden inte rör sig om en markanvisning. 

Solna har valt att ta in byggherrarna tidigt i planprocessen och planerar att göra detsamma i 

framtiden. Detta gör att byggherrarna får vara med och ta fram detaljplanen över området, 

något som är både tidskrävande och kostsamt.  

Efterfrågan för mark att bygga på är för närvarande mycket hög med dagliga förfrågningar 

från byggherrar som vill ha direktanvisningar. Solna kommun säger nej till de flesta och anger 

dålig timing som anledning. För tillfället byggs det ca 600-700 lägenheter per år i Solna och 

de har inte tid att driva fler planprocesser.  

Eftersom kommunen under de senaste åren gjort så få markanvisningar har de inte haft något 

intresse av att ha en markanvisningspolicy. Efter att lagen trätt ikraft arbetar kommunen med 

att ta fram riktlinjer, detta görs dock endast för att tillfredsställa de juridiska kraven. Enligt 

Peter Granström, exploateringschef, är riktlinjerna egentligen inte nödvändiga just nu men 

kan dock komma till användning om fler markanvisningar görs i framtiden. Granström har 

heller inga förbättringskrav till lagen utan hävdar likt Hällström (Sollentuna) att lagen är 

tämligen verkningslös då det inte finns några direkta sanktioner mot en kommun som inte 

följer lagen och heller inga juridiska krav att en kommun följer sin policy när de väl tar fram 

en. Angående vad byggherrana vill se i en policy svarar Granström att de flesta seriösa aktörer 

redan vet vad en kommun förväntar sig och behöver därför inte se någon policy. 

4.4 Tyresö 

Tyresö kommun ligger söder om Stockholm och har sedan 2006 haft alliansstyre. Tyresö har 

gjort fem till sex markanvisningar de senaste fem åren, beroende på hur de räknar vissa 

mindre direktanvisningar av tillskottsmark. Anvisningarna har gått till nästan lika många olika 

byggherrar och har anvisats genom direktanvisning eller markanvisningstävling. 

Anbudsanvisningar används också men snarare i fråga om villatomter vilket sker genom en 

mäklare och är således en vanlig försäljning av villafastighet. 
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Efterfrågan på markanvisningar i Tyresö kommun är stor enligt Amalia Tjärnstig, 

exploateringsingenjör, och kommunen träffar regelbundet byggherrar som är intresserade av 

att etablera sig i kommunen. Tyresö har också aktivt marknadsfört sig gentemot byggherrar, 

bland annat på Business Arena och liknande forum. Kommunen arbetar också med att behålla 

kontakten med byggherrar som visat intresse i markanvisningstävlingar men inte vunnit någon 

avisning. Byggherrar som söker direktanvisningar och kommer med konkreta förslag ökar allt 

mer och kommunen har beslutat från politiskt håll om områden som de anser vara aktuella för 

exploatering i framtiden. 

Tyresö kommun äger inte så mycket exploaterbar mark och väldigt mycket av marken i 

kommunen är naturreservat eller nationalpark. Tjärnstig uppskattar att det gäller ungefär en 

tredjedel av kommunens area och därför jobbar Tyresö kommun mycket med förtätning i 

befintlig bebyggelse. Det finns i dag ingen antagen policy men de jobbar på att ta fram en som 

kommer att antas i kommunfullmäktige i Maj 2015. Det har redan innan lagen funnits en 

diskussion i kommunen om att anta en policy för markanvisningar. Oppositionen i 

kommunfullmäktige motionerade om det men förslaget avslogs av majoriteten. 

I den kommande policyn kommer anbudsanvisning, markanvisningstävling och 

direktanvisningar att ingå som metod av anvisning, fokus kommer dock att vara på tävlings- 

och direktanvisning. När vi i intervjun nämner att de byggherrar vi varit i kontakt med oftast 

söker direktanvisningar och saknar det i många kommuner får vi svaret att “det är lite det som 

är tanken” och att kommunen vill premiera byggherrar som aktivt letar och utvecklar projekt i 

kommunen. Detta för att uppfylla det direktiv som säger att det ska färdigställas 300 

inflyttningsbara lägenheter varje år. Efter en plan är färdig och marken är anvisad är det upp 

till byggherren att färdigställa projektet och vid anvisningar av större markbitar har 

kommunen märkt att det blir en lång byggprocess med många etapper för att undvika att 

marknaden mättas.  

Enligt Tjärnstig är det inte nödvändigt att anta en policy i Tyresö men hon ser fördelar i att det 

blir lättare för byggherrar och exploatörer att hitta informationen. Även om just Tyresö 

kommun sedan tidigare har utarbetat ett sätt att informera om hur de arbetar och vilka krav de 

ställer.  

Tyresö kommun har anvisat mark i samband med att en detaljplan blivit antagen vilket har 

gjort att deras markanvisningsavtal har varit marköverlåtelseavtal och de funderar på att se 

över sina definitioner i och med att det kommit en legal definition. 

Eftersom lagen inte har några sanktioner ser de en risk i att det blir en form av 

skentransparens men Tjärnstig tror att det kommer leda till förbättringar i sin helhet.   

4.5. Botkyrka 

Botkyrka kommun ligger söder om Stockholm och Socialdemokraterna har varit det största 

partiet de senaste 50 åren, de har också styrt kommunen under dessa år. Botkyrka kommun 

har gjort cirka tio markanvisningar de senaste fem åren till lika många byggherrar. Eftersom 

kommunen tidigare inte ansetts särskilt attraktiv bland investerare har anvisningarna varit 

direktanvisningar. Under de senaste två åren har kommunen märkt av ett större intresse hos 
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investerare som vill etablera sig inom kommunen och idag sker därför en majoritet av 

anvisningarna genom anbud och tävling med vissa undantagsfall. Efterfrågan på 

markanvisningar tycker kommunen är god, i jämförelse med hur det har sett ut tidigare. 

Kommunen har tidigare inte haft någon policy men kommer att anta riktlinjer i Maj 2015. På 

frågan om de anser att det är nödvändigt med en policy i Botkyrka kommun svarar Helene 

Hill “ja”. Kommunen tror att det är viktigt att visa en tydlig process för byggherrarna i sin 

policy, vilket Botkyrkas kommande riktlinjer också är väldigt tydliga med. 

4.6 Stockholm 

Stockholms kommun är en av Europas snabbast växande kommuner med 900 000 invånare 

kommunen styrdes mellan 2006-2014 av Alliansen vilket förändrades i valet 2014. Under de 

senaste fem åren har kommunen gjort 280 stycken markanvisningar till cirka 100 olika 

byggherrar. Den vanligast använda anvisningsmetoden är direktanvisning men ungefär en 

femtedel av anvisningarna har skett genom anbudsanvisning vilket de gör för att få fram ett 

marknadsvärde både när nya områden ska exploateras och för att se förändringar i marknaden. 

För värdering av marken vid direktanvisningar använder Stockholm sin egen 

värderingsavdelning på exploateringskontoret. 

Efterfrågan på mark inom kommunen är stor och många byggherrar söker anvisningar. 

Policyn fungerar bra enligt Monica Engqvist, ”Byggherrarna följer den, de följer liksom 

spelets regler”. I den så kallade Stockholmsmodellen förväntas byggherrarna ta egna initiativ 

och aktivt söka markanvisningar med egna projekt. ”Det är bra att många är ute och letar… 

Sen är det svårt att rita ett hus om man inte vet om någon vill bygga det” säger Engqvist. 

Många av de tomter som finns kvar kan vara tekniskt svåra och kräver expertis från den som 

projekterar. Efter en skrivelse i budgeten för 2015 av Stockholms stads nya majoritet ska det 

antas nya riktlinjer för markanvisningar men det är än så länge inte fastställt vad som kommer 

att förändras. 

Stockholm stad har haft en antagen policy under en längre tid och Engqvist anser att den 

fyller sin funktion. Vidare anser Engqvist att lagen är värdefull eftersom det kommer 

underlätta för byggherrar som jobbar i mindre kommuner. 
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5 Byggherrar 
Detta avsnitt kommer att behandla de byggherrar som valts ut för studien. Byggherrarna är 

alla aktiva inom Stockholms län och har valts ut för att representera branschen. Företagen 

skiljer sig åt både till storlek och inriktning, där Folkhem är en nischaktör, Wästbygg är 

medelstora och JM är stora. För att besvara vår andra underfråga, om hur byggherrar ser på 

markanvisningar och markanvisningspolicys har vi hållit intervjuer. Frågorna vi ställt har 

skiljt sig åt i sitt upplägg. Några har varit specifika för företaget, hur just de arbetar med 

policys och hur olika beslut påverkar dem. Andra frågor har varit av mer generell natur och 

behandlat hur branschen i stort ser på olika frågor. 

5.1 JM 

JM har de senaste fem åren sökt över hundra markanvisningar, omkring 70 % av dem 

direktanvisningar och resterande har varit tävlingsförfarande. Det bör tilläggas att 

markanvisningar kan innebära en lång process och det därför blir lite oklart om vad som 

räknas inom de senaste fem åren. 

Marcus Nordlund, projektutvecklare, känner till lagen men inte till större utsträckning än 

kännedom om att den finns.  Nordlund svarar dock att det är stor skillnad på hur olika 

kommuner arbetar och flikar där in att det är positivt med tydliga strukturer och arbetssätt. Ett 

vanligt problem vid exploatering är att okända kostnader dyker upp, exempelvis krav på att 

byggherren ska bekosta rondellbyggen i anknytning till platsen. 

När en kommun inte har en policy blir det upp till byggherren att ställa väldigt många frågor 

för att få reda på det exakta förfarandet. Det är lätt för en ny aktör att missa något viktigt. 

Detta är dock ett mindre problem för JM då de är så pass etablerade. “Men det är alltid bra 

med en policy” säger Nordlund. 

Även om en policy är utförligt skriven kan den efterlevas olika, Nordlund nämner Sollentuna 

som ett positivt exempel och menar att de är mycket strikta i efterlevandet av sin policy. Som 

exempel nämner Nordlund att Sollentuna har tagit tillbaka en direktanvisning som gjorts då 

det i policyn står att anbud ska användas i största möjliga mån.  

Vet JM att kommunen ifråga ofta tillämpar anbud eller tävling är de mindre benägna att ta 

fram förslag till direktanvisningar. Detta för att det finns en för stor risk att förslaget istället 

läggs ut på just anbud eller tävling. Detta har JM dock inget problem med, ”då ser vi helt 

enkelt till att köpa privat mark sådana kommuner”. Huvudsaken, säger Nordlund, är att de vet 

hur det ligger till innan de börjar arbeta i kommunen. 

Som allmänna förbättringsförslag till lagen menar Nordlund att det borde vara tuffare 

kontroller på att kommunens krav faktiskt hålls. Det händer att byggherrar vinner 

markanvisningar med mängder av löften om exempelvis energieffektivitet som de sedan inte 

lever upp till men ändå inte straffas av kommunen men det kan också röra sig om löften som 

är svåra att kontrollera. 
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5.2 Folkhem 

Folkhem är en fastighetsutvecklare med stark miljöprofil som profilerar sig genom att 

fokusera på trähus. De har omkring 50 anställda och omsätter omkring 200 mkr.  

Folkhem har de senaste fem åren sökt ungefär 30 markanvisningar och av dessa har de fått 

fem. Samtliga har varit direktanvisningar då bolaget inte ställer upp på tävlingar eller 

anbudsförfaranden.  

Kenneth Wilén, affärschef, känner inte till så mycket om lagen då de främst är aktiva i 

Stockholm och Sundbyberg, och dessa två kommuner redan har av Folkhem kända arbetssätt. 

Vad gäller kommunernas arbetssätt i allmänhet så skiljer de sig åt rejält, exempelvis anvisar 

Stockholm baserat på pris medan Sundbyberg tar mer hänsyn till miljöaspekter. Trots detta 

arbetar Folkhem på samma sätt oavsett kommun och marknadsför sig med låga 

koldioxidutsläpp.  

Wilén anser att brist på transparens i kommunernas arbete är ett problem och att även om de 

har riktlinjer framtagna är det inte alltid de följs. Olika intressenter har olika arbetssätt och 

olika viljor, exempelvis kan politiker, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret 

arbeta på sätt som motsäger varandra. Huruvida lagen kommer att förbättra 

markanvisningssystemet eller inte är för svårt att spekulera i.  

Vidare anser Wilén att lagen även borde innehålla krav om en miljöpolicy för stadsutveckling 

och samhällsbyggnad. Denna ska då ta hänsyn till hela livscykelkedjan och inte bara 

bruksperioden. Växjö lyfts fram som exempel på en bra och utförlig miljöpolicy. 

5.3 Wästbygg 

I Stockholmsområdet har Wästbygg sökt cirka 80 markanvisningar under de senaste fem åren. 

De har fått anvisningar av alla tre sorters förfaranden men föredrar att söka direktanvisningar. 

Anledningen till att de även vunnit anbudstävlingar har varit att de är så lätta att söka och de 

därför kan söka många. ”Det krävs väldigt lite att räkna fram ett pris kontra att söka 

direktavvisningar när du faktiskt måste bekosta lite utredningsarbete” Säger Christofer 

Söderström, projektutvecklare.  

I Stockholmsområdet är det Stockholms stad och kommunerna i utkanten som arbetar med 

direktanvisningar, kranskommunerna håller sig mer till anbudsförfarande. Investeringar i 

kranskommunerna ger dock ofta för låga marginaler för att vara intressanta för Wästbygg. 

Som tidigare nämnt kan en ansökan om direktanvisning vara dyr för byggherren att ta fram. 

En ansökan om direktanvisning i en av kranskommunerna kan antas, men det finns även en 

risk att kommunen tar idén och lägger upp den som anbudsförfarande.  

Skillnaden i hur kommuner arbetar kan vara stor och nya byggherrar kanske inte känner till 

hur en kommun i fråga arbetar. Det kan då vara bra för nya byggherrar om de har en policy, så 

att de känner till skillnaderna innan de ger sig in. På så vis anser Söderström att en policy är 

någonting positivt som ökar transparensen. Ytterligare något positivt med lagen är att 
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kommuner som nu måste få ner sitt arbetssätt i skrift sannolikt ser på hur andra gör och 

därmed kanske blir mer öppna för direktanvisningar. 

Ett möjligt problem ur Wästbyggs perspektiv är dock att kommuner som utvecklar policys 

tenderar att gå mer mot att lägga ut marken på anbud. Det finns enligt Söderström en rädsla 

bland kommunerna att sälja till underpris vid direktanvisningar. Söderström poängterar här att 

fastighetsvärderare kan ge en rättvis bild av fastighetens värde. Något som däremot kan leda 

till underprisöverlåtelser är enligt Söderström om fastigheten är för stor då det kanske bara 

finns en eller ett fåtal byggherrar som klarar av att driva ett projekt där, vilket kan påverka 

priset om den säljs via anbud. Söderström nämnde även att om en fastighet som anvisas är för 

liten kan större bolag inte utnyttja skalfördelar, vilket gör anvisningen ointressant för dem. 

Vid frågan om åsikter gällande särkrav som kommuner ställer vid anbud- och 

tävlingsanvisningar var Söderström starkt kritisk. Söderström menar att denna typ av krav gör 

budgivningen otydlig då det blir oklart för byggherren vilka aspekter denne ska prioritera.  
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6 Resultat av intervjuerna 
De två senaste kapitlen har behandlat information inhämtad från intervjuerna och presenterats 

enskilt per intervju. Detta kapitel syftar till att sammanställa och jämföra den inhämtade 

informationen. 

Det sammantagna intrycket av intervjuerna är att kommunerna är positivt inställda till lagen 

då kommuner utan antagna riktlinjer måste tänka till ett extra varv eftersom arbetssättet ska 

fastställas skriftligt och antas av kommunfullmäktige vilket ger dem en anledning att se över 

rutinerna.  

Kommunerna är också medvetna om det cirkulär där SKL tolkar riktlinjerna som vägledande 

och att det är fullt möjligt att frångå dem. Sollentuna poängterar också att man kan utforma en 

policy som man vill. Med bakgrund av detta verkar åsikten vara att lagen är tandlös i sin 

utformning. Vidare indikerar intervjuerna att kommunerna är negativt inställda till en mer 

strikt lagstiftning som reglerar vad som ska finnas med i riktlinjerna eftersom situationerna 

kan se så olika ut från kommun till kommun, något som konstaterades redan i propositionen. 

Både Solna och Sollentuna kommun påpekar att ökad centralstyrning vore en dålig väg att gå. 

De anser att kompetensen redan finns inom kommunen. 

Kommunerna genomför markanvisningar på olika sätt, de två tydligaste spåren är att använda 

anbud eller tävling och bara använda direktanvisning vid så kallad tillskottsmark, det andra är 

att nästan bara använda direktanvisningar. Exempel åt båda håll är Sollentuna som endast 

använder direktanvisningar i specialfall och Tyresö som använder direktanvisning som 

främsta metod.  

Många av kommunerna tog även upp frågan om att skapa en god konkurrens bland 

byggherrar och nämnde att en tydlig process är en viktig beståndsdel i detta men att det också 

var viktigt att anvisa mark av olika storlekar för att kunna tillgodose aktörer av fler storlekar. 

Sollentuna gör detta för att få en bättre stadsbild, för att inte få för stora områden av likadana 

byggnader. Angående detta nämnde Wästbygg att när för stora eller för små fastigheter läggs 

ut på anbud kan det leda till underpris då båda situationerna leder till att ett endast ett litet 

antal aktörer kan vara med och buda.   

Under samtalen med byggherrarna har det kommit fram att direktanvisning är den föredragna 

anvisningsmetoden. Eftersom det endast är priset som spelar in i anbudsanvisningar kan det 

förekomma att många erfarna byggherrar gör en enklare kalkyl och lägger ett bud i 

anbudstävlingen som är mindre genomarbetat än de hade gjort annars.  

Vidare nämner Wästbygg att de i huvudsak arbetar med att söka direktanvisningar. De söker 

även vid anbudsförfaranden av anledningen att de är såpass billiga att söka. JM föredrar likaså 

direktanvisningar och lämnar för det mesta inte in ansökningar vid anbudsförfaranden och 

Folkhem söker enbart direktanvisningar.  

Vid tävlingsförfarande anser JM att de krav som ställs måste kontrolleras bättre av 

kommunerna. Detta för att tävlingarna inte ska vinnas av mindre seriösa byggherrar som 
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sedan inte uppfyller sina löften ordentligt. Kraven kan även vara ställda på metoder som är 

svåra att kontrollera i praktiken. 

Byggherrarnas inställning till kommuners särkrav vid anbud- och tävlingsanvisningar har 

skiljt sig brett. Söderström från Wästbygg ser dem som helt negativa med argumentet att det 

gör tävlingen oklar och stjäl fokus från vad som är viktigt. Nordlund på JM ställer sig mer 

neutral till frågan, enligt honom är de inget större problem så länge de är kända från början. 

Nordlund argumenterar att höga krav som ställs i ett tidigt skede inte behöver vara ett problem 

då de kommer att reflekteras i ett lägre markpris. Wilén på Folkhem, är mer positivt inställd 

och ser gärna att policyn även innefattar en kommunal miljöplan. 



 

 26 

7 Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten inhämtade i föregående kapitel. Markanvisningspolicyns 

betydelse som marknadsföringsverktyg, kommunernas nuvarande motiv för val av förfarande, 

en ny metod för val av förfarande samt våra rekommendationer presenteras. 

7.1 Markanvisningspolicy som marknadsföringsverktyg 

I intervjuerna har det framgått hur byggherrar agerar olika i olika kommuner om de känner till 

kommunernas arbetssätt och metoder för markanvisningar. Detta eftersom att söka en 

markanvisning tar upp olika mycket tid och kostnader beroende på hur den kommer att 

anvisas. Vid en anbudsanvisning kan en erfaren byggherre enkelt och snabbt räkna ut hur 

mycket de är villiga att betala medan de vid en ansökan om direktanvisning måste utföra ett 

mer omfattande och kostsamt förarbete innan kontakten med kommunen sker. 

När en byggherre inte känner till hur en kommun arbetar med markanvisningar tar denne en 

större risk vid en ansökan om direktanvisning. Om kommunens beteende är okänt finns risken 

att ett bra och påkostat förslag till direktanvisning läggs ut på öppet anbud utan ersättning till 

byggherren som arbetade fram förslaget. Även om direktanvisningar inkluderas som arbetssätt 

i en policy kan det skapas osäkerhetsmoment om även anbudsanvisningar används av samma 

kommun. Resultatet av intervjuerna tyder på att det är ineffektivt att i policyn ange både 

direkt- och anbud-/tävlingsanvisning som möjligt förfarande. Detta gör att byggherrarna 

tappar incitament att lägga ner nödvändiga resurser på en ansökan om direktanvisning då 

risken finns att den läggs ut på anbud om idéen är bra.  

För att inte att gå miste om exploatering och expanderad skattebas i kommunen skulle 

exploateringskontoret kunna använda sig av sina riktlinjer för att tydligt meddela vilken typ 

av anvisningsmetod de arbetar med. Genom att tydligt berätta vilka anvisningsmetoder de 

använder och vilket arbetssätt de har kan de minska risken för de byggherrar som vill 

investera i kommunen och på så sätt inte gå miste om investeringar i sin kommun. 

Eftersom riktlinjerna inte är bindande utan endast vägledande, vilket SKL konstaterat, skulle 

även kommunernas tidigare efterlevnad av policyn också fungera som signaler till byggherrar 

och exploatörer. De kommuner som inte konsekvent följer sin policy skulle kunna straffas av 

ett minskat intresse att investera i kommunen medan kommuner som efterlevt sin policy 

skulle visa att de är konsekventa och belönas med ett högre intresse och således stigande 

markpriser. Eftersom signalerna som skickas till marknaden genom en kombination av både 

policy samt dess efterlevnad och att dessa kan anses mätbara från byggherrarnas sida torde 

effektiviteten i signalerna anses vara hög. JM nämnde Sollentuna kommun som positivt 

exempel, de tog tillbaka en direktanvisning då det i policyn står att kommunen ska använda 

anbudsanvisningar i största möjliga mån. JM är en aktör som i huvudsak söker 

direktanvisningar såg ändå positivt på händelsen då det stärker kommunens tillförlitlighet. 

7.2 Prissättningsproblematik 

Eftersom försäljningen vid en markanvisning ska ske till marknadsmässiga priser och det inte 

finns någon reglering för hur det marknadsmässiga priset ska fastställas, även om EU har 
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lämnat rekommendationer, finns det utrymme för kommuner att fastställa de 

marknadsmässiga priserna på flera olika sätt. 

Under intervjuerna framkom att byggherrarna tror att många kommuner är oroliga att 

försäljningarna kan ske till underpris om marken inte anvisas med anbud. Av de fem 

intervjuade kommunerna hade två redan antagit en markanvisningspolicy innan lagen antogs. 

Stockholm och Sollentuna har redan antagna policys och de skiljer sig åt i vilken metod de 

huvudsakligen använder sig av. Sollentunas huvudprincip är att all mark ska 

konkurrensutsättas, det vill säga gå ut på anbud och Stockholm tillämpar Stockholmsmodellen 

där byggherrarna förväntas komma med förslag till direktanvisningar. 

Att få marknadsmässiga priser för marken i Sollentuna torde således inte vara några större 

problem eftersom den säljs i en öppen anbudsprocess. Stockholm som använder sig av 

direktanvisningar har en intern värderingsavdelning som värderar fastigheten. 

Att det sker försäljningar till marknadsmässiga priser vid öppna anbudsförfaranden kan låta 

självklart men markens storlek och spekulativa byggherrar kan komma att påverka priset från 

vad som torde anses vara ett rimligt marknadspris. Bland byggherrarna finns en stor variation 

av storlek och ekonomiska möjligheter. Vid markanvisningar av väldigt stora fastigheter kan 

således stora delar av byggherrarna sakna möjlighet att köpa fastigheten, driva planprocess 

och exploatera marken. Vid en sådan försäljning kan det i praktiken bara finnas några få 

byggherrar med möjlighet att genomföra exploateringen. Det samma gäller om fastigheten 

blir för liten då många aktörer förlorar skalfördelar och kan inte nå upp till sina 

avkastningskrav. Detta leder till förändringar i efterfrågan vilket påverkar priset och huruvida 

en sådan försäljning faktiskt sker till marknadspris skulle gå att ifrågasätta då kommunerna 

borde vara medvetna om att valet av storlek kan lämna ett väldigt begränsat antal aktörer kvar 

i budgivningen. 
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Även vid vanliga anbudsanvisningar med många intressenter kan nya aktörer försöka att köpa 

sig in på marknaden genom att lämna ett bud till lägre avkastningskrav än vad som kan anses 

marknadsmässigt vilket renderar i att försäljningspriset överskrider det pris som skulle 

uppstått om alla intressenter hade lämnat bud med marknadsmässigt avkastningskrav.  

Det finns således även problem med anbudsanvisning som metod. Det finns flera variabler 

som borde tas hänsyn till när en kommun väljer vilken metod de ska använda för att anvisa 

mark, men hur de enklast når marknadspris borde inte vara den främsta anledningen för val av 

anvisningsmetod 

7.3 Val av metod för markanvisning 

Som konstaterat av intervjuerna föredrar olika kommuner olika typer av anvisningsförfarande. 

Detta trots att de har liknande politisk styrning, något som borde kunna påverka deras 

villighet att låta marknaden ha mer inflytande över stadsplaneringen. 

Resultatet av intervjuerna gav en bild av hur marknaden fungerar och hur de olika aktörerna 

tänker. Med detta i åtanke följer nedan fyra påståenden:  

 Kommunernas exploateringsingenjörer har en bättre översiktsbild och en större 

möjlighet att se hur ett projekt kan påverka såväl stadsbilden som möjligheten till 

framtida byggprojekt. Detta framgick under intervjuerna med både Solna och 

Sollentuna. Där de pekade på hur mindre projekt kunde ge en negativ påverkan för 

framtida områden. 

 Byggherrarna har en mer kompetens när det kommer till att projektera komplexa 

byggprojekt där bygget kan störa den direkta närmiljön med exempelvis buller. Detta 

var Stockholms huvudargument till varför de använder direktanvisningar.  

 Etablerade byggherrar föredrar i regel direktanvisningar. Detta var fallet hos alla 

byggherrar som intervjuades samt den rådande åsikten hos de kommuner som 

frågades. 

 En kommun som i första hand väljer anbud- eller tävlingsanvisningar har mer makt att 

bestämma över sin stadsplanering. Kommunen har får då möjligheten att sätta ramar 

för vad byggherrarna ska basera sina anbud på. 

Med dessa påståenden står det klart att båda sidor har sina för- och nackdelar. Det är därför 

rimligt att anta att kommuner som ska välja förfarande i sin policy borde göra en avvägning 

mellan fördelarna med varje metod. 

Vad som är det mest gynnsamma valet av markanvisningsmetod ser enligt våra resultat ut att 

huvudsakligen bero av två variabler: Dels ”Söktryck”, som anger byggherrarnas efterfrågan 

på att få bygga i kommunen och dels ”Exploatering”, som anger hur exploaterad en kommun 

redan är.  

 

 

 



 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som grafen visar kan vi med dessa variabler dela in kommunerna i tre kategorier.  

Kategori 1: Kommuner som är mindre exploaterade men som har ett mycket starkt tryck från 

byggherrar, exempelvis Sollentuna och Solna. Eftersom de redan har ett högt söktryck 

behöver de inte använda direktanvisningar i syfte att attrahera fler byggherrar. Marken som 

finns att byggas på är tillräckligt tillgänglig för att de inte ska vara i behov av byggherrarnas 

specialistkunskaper gällande projektering, som erhålls av direktanvisningar, det är något de 

kan sköta själva. Något som krävs är dock den utökade översikten och kontrollen som anbud- 

och tävlingsanvisningar ger, ett felplacerat byggprojekt kan skada förutsättningarna för 

framtida byggande runtom. Dessa kommuner bör således använda anbudsanvisningar.  

Kategori 2: Kommuner som är mindre exploaterade och som har ett lågt söktryck från 

byggherrar, exempelvis Botkyrka och Tyresö. Dessa kommuner har relativt mycket mark 

ledig och den som finns är relativt enkel att bygga på, de har därför inget större behov av 

byggherrarnas specialistkunskaper. Att få utökad kontroll över stadsplaneringen vore positivt, 

vilket i sig talar för en policy med anbudsanvisningar. Ett problem som då kvarstår är att 

söktrycket från byggherrar är lågt, för att väcka intresse hos fler byggherrar bör kommunen i 

fråga signalera med sin policy att de är villiga att behandla ansökningar om direktanvisning. 

Kommunen står här inför ett val, de kan antingen stärka sin kontroll över stadsplaneringen 

med anbudsanvisningar eller attrahera fler byggherrar med direktanvisningar. Botkyrka och 

Tyresö har använt sig mycket av direktanvisningar men säger båda att de sannolikt rör sig mer 

mot anbud när intresset hos byggherrarna ökar.  

Kategori 3: Kommuner som är mycket exploaterade och fortfarande har ett starkt söktryck 

från byggherrar, exempelvis Stockholm. Precis som kategori 1 behöver de ej använda sig av 

2. Direkt 

3. Direkt 

1. Anbud 

Exploatering 

Söktryck 
Figur 2: Grafisk illustration av hur 

kommuner bör välja förfarande 
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direktanvisningar i syfte att attrahera fler byggherrar. Till skillnad från kategori 1 behöver de 

ej heller samma utökade kontroll över stadsplaneringen då de få stycken mark som finns att 

bygga på är små och riskerar inte att förstöra framtida projekt om de bebyggs. Ett problem 

som däremot uppstår i och med de små markbitarna är att de blir mycket komplicerade att 

bygga på, det är många som störs om bygget utförs fel och det är svårt för kommunen att 

avgöra vad som går att bygga på en given plats. Därför behövs byggherrarnas 

specialistkunskaper som kommer med användandet av direktanvisningar. Kommuner i denna 

kategori bör därför använda sig av direktanvisningar. 

7.4 Rekommendationer 

I avsnitt 7.1 förklaras det att markanvisningspolicyn kan användas som ett viktigt 

markandsföringsverktyg för kommunen. För att detta ska fungera måste policyn vara tydlig 

nog att kunna användas som vägledning för byggherrarna. Det är viktigt att det framgår vilket 

förfarande som kommunen i huvudsak använder sig av i olika tillfällen. Detta för att minska 

byggherrarnas planeringskostnader och för att minska ärendehanteringen hos kommunen. 

Vidare är det enligt vår uppfattning ineffektivt att i policyn ange både direkt- och 

anbud/tävlingsanvisning som möjligt förfarande. Detta gör att byggherrarna tappar incitament 

att lägga ner nödvändiga resurser på en ansökan om direktanvisning då risken finns att den 

läggs ut på anbud om idéen är bra.  

Vidare är det positivt att i policyn ange vilken del av planeringskostnaderna som varje part 

generellt förväntas stå för, gör att informationsasymmetri såväl som byggherrens risk minskar. 

Ju bättre information om ett projekts kostnader en byggherre har, desto mindre risk tar denne 

vid en investering. Detta gör att flera byggherrar kan ge sig in i budgivningen eller skicka en 

ansökan, då de har mer information om projektet faller in under bolagets vinstmarginaler eller 

ej. Ökad information innebär även mindre spekulation från byggherrens sida vilket torde leda 

till att de aktörer som söker sig till kommunen är mindre spekulativa i sin natur. Åsikten 

gällande speciella byggkrav är som nämnt splittrad aktörerna emellan, vad som dock kvarstår 

är fördelen med att känna till dem så tidigt som möjligt. Därför vore en annan metod för att 

minska informationsasymmetri att i så stor utsträckning som möjligt i policyn visa vilka krav 

som kommer att ställas. Fördelarna bör kunna jämföras med de som fås av kända 

planeringskostnader, det vill säga att projektens risker minskar vilket leder till att fler 

byggherrar kan ge sig in och spekulativt beteende minskar. 

I avsnitt 7.2 förs argumentet att anbudsanvisningar inte nödvändigtvis är det optimala 

förfarandet för att få ut marknadspris när kommunen säljer marken. Eftersom flera variabler 

påverkar priset är det därför inte rationellt att som kommun basera sitt val av förfarande 

endast efter vilket pris som kan tänkas fås. Valet av förfarande bör istället baseras på den 

modell som presenterades i 7.3, där valet baseras på kommunens grad av bebyggelse samt 

söktryck från byggherrar. Eftersom de olika förfarandena har olika för- och nackdelar som 

påverkar både byggande och stadsplanering. Med denna modell används kommunernas så väl 

som byggherrarnas olika kompetenser på ett mer effektivt sätt.  

Varje anvisning är unik och möjligheterna för bebyggelse ser olika ut beroende på var i en 

kommun exploateringen är tänkt att ske. Detta gör att det kan bli svårt för en kommun att 
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binda sig till endast ett huvudsakligt förfarande eller att ha samma upplägg för 

planeringskostnader över hela kommunen. En teori skulle här då kunna vara att en otydligare 

policy som visserligen är sämre i marknadsföringssyfte skulle vara att föredra då den ger 

större utrymme att bestämma förfarande efter situation. Detta behöver dock inte vara korrekt. 

Om en kommun vill åt fördelarna med båda förfaranden vore det en lösning att dela upp 

kommunen geografiskt och ange olika förfaranden där de passar bäst. Det vore här 

fördelaktigt att i policyn inkludera att i de redan bebyggda områdena X och Y används endast 

direktanvisning medan i de mer öppna områdena A och B endast anvisas via anbud eller 

tävling. För att göra detta så effektivt som möjligt anser vi att markanvisningspolicys till 

större del bör integreras i översiktsplanerna. Detta gör att kommunen enklare kan ha olika 

arbetssätt beroende på markens läge. Som nämnt vore det en god idé att ha förfaranden i olika 

områden för att maximera fördelarna med varje. 
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8 Slutsatser 
Vid val av metod för markanvisningar bör priset inte vara den styrande faktorn, andra faktorer 

torde vara mer prioriterade eftersom valet av metod medför andra konsekvenser och 

försäljningen måste enligt lag alltid ske till marknadspris. De faktorer som kommuner borde 

ta hänsyn till istället är avvägningen mellan är sin attraktivitet bland byggherrar, sin kontroll 

av planeringen och utnyttjandet av byggherrarnas kompentens. Avvägningen illustreras i figur 

2, där bedömningen utgår ifrån till vilken grad kommunen är exploaterad och hur högt 

söktryck det är. 

Hur policyn utformas och formuleras kan fungera som ett marknadsföringsverktyg då 

minskade osäkerhetsmoment minskar risken hos byggherrarna och ger dem ökade incitament 

att investera i kommunen. Att tydligt välja vilken eller vilka metoder man kommer använda 

för att anvisa mark och hur kostnaderna kommer fördelas ger minskade osäkerhetsmoment. 

Integrering av markanvisningspolicyn i översiktsplanen kan användas för att få ut fler av 

fördelarna med varje förfarande. 
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