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Abstract 
 

The process of municipal land allocations is not regulated by law in Sweden with the result that Swedish 

municipalities has developed their own approaches of land allocation and choice of developer. In the 

absence of rulings and standardized municipal use has led to that especially developers considered the 

land allocation process to be unpredictable and not transparent. 

The 1st of January 2015 the law of guidelines for municipal land allocations took effect. The law states 

that municipalities who carry out land allocations should adopt guidelines whose content should specify 

each municipality’s procedure for land allocation. The purpose of the law is to create transparency, 

increased clarity and predictability to the initial part of the building process.  

Our study aims to give an overlook of how the 50 largest municipalities work with the guidelines 

acquired by law. The project studies the application, availability and the content of the guidelines for 

land allocations. The investigation shows that about 75 % of the 50 largest municipalities in Sweden 

have adopted guidelines for land allocation. About 60 % of the municipalities have the guidelines 

available on their website. Our study also shows a wide spread in content and details and that the 

information mediated to interested developers through the guidelines may be considered too general to 

be able to achieve the purpose of the law.  

Municipalities do not benefit from specified guidelines and the law itself opens up for general 

formulations and their own interpretations while there are no sanctions. We wonder whether the law 

simply was written to quiet the critics that have existed in the area. 
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Sammanfattning 
 
Markanvisningsprocessen är inte reglerad i lag vilket har gjort att kommunerna utformat sina egna 

tillvägagångssätt för markanvisningen och således valet av byggherre. Avsaknaden av dels styrande 

regler och dels en enhetlig kommunal praxis har medfört att framförallt byggherrar ansett att 

markanvisningsprocessen ofta är oförutsägbar och inte transparent.  

 

Den 1 januari 2015 trädde Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft. Konkret 

anger lagen att kommuner som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer vars innehåll ska precisera 

respektive kommuns förfarande vilket ska leda till att skapa transparens och ökad tydlighet, samt 

förutsägbarhet i byggprocessens inledande skede.  

 

Undersökningens syfte är att försöka ge en översiktlig bild av hur Sveriges 50 största kommuner arbetar 

med de riktlinjer som lagstiftningen föreskriver. Mer konkret avser uppsatsen undersöka tillämpningen 

och tillgängligheten av kommunala riktlinjer för markanvisningar samt dess innehåll. Undersökningen 

visar att cirka 75 % av de 50 största kommunerna i Sverige har antagna riktlinjer för markanvisningar. 

Ungefär 60 % av kommunerna har riktlinjer tillgängliga via sin hemsida. Undersökningen visar även på 

en stor variation i utförligheten hos de kommunala riktlinjerna och den information som förmedlas till 

intresserade byggherrar genom riktlinjerna kan anses alltför generell för att kunna uppnå lagens syfte.  

 

Kommuner gynnas inte av att precisera sina riktlinjer närmre och lagen i sig öppnar upp för generella 

skrivelser och egna tolkningar samtidigt som ingen prövning finns. Vi ställer oss frågande till om lagen 

helt enkelt kom till för att stilla de kritiker som funnits på området. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den kommunala marken är en viktig faktor för bostadsbyggandet på grund av kommunernas stora 

markinnehav. I Sveriges tre största städer - Stockholm, Göteborg och Malmö - ägs ca 70, 55 respektive 

50 procent av marken inom kommungränserna av kommunerna själva1. Byggherrar är således ofta 

beroende av kommunal mark för att kunna bygga bostäder. Markanvisningars avgörande roll för 

bostadsbyggandet framgår bl.a. av Stockholms stads budget2 där de anger att exploateringsnämnden ska 

markanvisa minst 8000 nya bostäder under 2016 och att denna målsättning successivt ska höjas de 

kommande åren. Mellan åren 2007-2011 markanvisade Stockholm drygt 16 000 lägenheter fördelat på 

254 enskilda markanvisningar. Under samma period markanvisade Malmö 75 enskilda markanvisningar 

för bostadsbyggande.3 Detta ger en indikation på de befolkningsmässigt största kommunernas mark-

reserv för bostadsbebyggande. 

Processen då kommunal mark överförs till de byggherrar som avses genomföra bebyggelsen benämns 

markanvisning. Markanvisningsprocessen är inte och har aldrig varit reglerad i lag vilket resulterat i att 

kommunerna kunnat och fortfarande kan utforma sina egna tillvägagångssätt vid tilldelning av 

markanvisning. Flera av de kommuner som använder sig av markanvisningar har heller inte haft en 

fastställd markanvisningspolicy och inga kommunala föreskrifter har funnits för kommunens val av 

byggherre. Istället har det varit kommunens målsättningar och ambitioner för bostadsförsörjningen, den 

ekonomiska situationen och konjunkturläget som angett förutsättningarna för varje markanvisning.4 

Detta har lett till en praxis vid tilldelning av markanvisningar som är långt ifrån enhetlig mellan Sveriges 

290 kommuner.  

Avsaknaden av dels styrande regler och dels en enhetlig kommunal praxis har medfört att framförallt 

byggherrar ansett att processen för hur kommunerna arbetar med markanvisningar ofta är oförutsägbar 

och inte transparent, vilket bl.a. uppmärksammats av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 

(ESO)5 och Statskontoret6. Även den offentligt tillgängliga informationen avseende markanvisningar 

har varit begränsad och enligt Statskontorets rapport7 ofta allmänt hållen, inkomplett, otydligt samt svår 

att hitta.  

Den 1 januari 2015 trädde Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft. 

Konkret anger lagen att kommuner som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer vars innehåll 

ska precisera respektive kommuns förfarande. Den nya lagen är en del i regeringens satsning på en 

enklare och effektivare planprocess samt bostadsbyggande. Syftet med lagen är att skapa transparens 

och ökad tydlighet samt förutsägbarhet i byggprocessens inledande skede då kommunens mark ska 

                                                 
1 Caesar, Kalbro, Lind. Bästa herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar 

(2012) s. 55 
2 Stockholms stad, Budget 2016 Ett Stockholm för alla (2015) s. 126 
3 Caesar, Kalbro, Lind, Bästa herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar 

(2012) s. 57 
4 Statskontoret, Mark, bostadsbyggande och konkurrens – En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen (2012) 

s. 9 
5 Caesar, Kalbro, Lind, Bästa herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar 

(2012) 
6 Statskontoret, Mark, bostadsbyggande och konkurrens – En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen (2012) 
7 Ibid. s. 7 
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säljas eller upplåtas för ny bebyggelse. Tanken är att lagen ska leda till en ökad konkurrens och vara 

ett stöd för kommunerna i arbetet med markanvisningar.8  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att mot den bakgrund som angetts ovan försöka ge en översiktlig bild av hur 

Sveriges kommuner arbetar med de riktlinjer som nyss nämnda lagstiftning föreskriver. Vi har därför 

valt att drygt ett år efter lagen trädde i kraft kartlägga och undersöka Sveriges 50 största kommuners9 

riktlinjer för markanvisningar, om sådana riktlinjer finns antagna och tillgängliga samt hur dessa är 

uppbyggda i relation till den nya lagstiftningen. 

Mer konkret avser uppsatsen att undersöka: 

1. Tillämpningen och tillgängligheten av kommunala riktlinjer för markanvisningar – dvs. hur 

många kommuner har idag antagna riktlinjer och hur tillgängliga är dessa för presumtiva 

byggherrar? 

2. Innehållet i riktlinjerna för kommunala markanvisningar – dvs. vilken information är det 

som förmedlas till intresserade byggherrar i de antagna dokumenten? 

1.3 Metod och avgränsningar 
För att göra undersökningen genomförbar inom ramarna för en kandidatuppsats har vi valt att begränsa 

undersökningen till Sveriges 50 största kommuner efter folkmängd (den 31 december 2015). För 

kommuner med färre invånare är dessutom markanvisningar en mindre relevant fråga då det generellt 

finns en lägre efterfrågan på bostäder i dessa kommuner.  

Undersökningen inleds med en kartläggning där respektive kommuns hemsida kontrolleras efter sökbara 

och tillgängliga dokument avseende riktlinjer för markanvisning10. De kommuner som har hemsidor där 

riktlinjer inte påträffats har kontaktats med en förfrågan huruvida de har antagna riktlinjer, om de håller 

på att tas fram samt om de går att få ta del av. Vi har inte undersökt huruvida de kommuner med sökbara 

och tillgängliga antagna riktlinjer har planer på att förnya dessa eller om de har färdiga förslag som inte 

är publicerade. Utifrån insamlade dokument har slutligen innehållet av dessa undersökts. Tillvägagångs-

sättet för undersökningen, främst avseende riktlinjernas innehåll, behandlas utförligare i kapitel 3. 

1.4 Disposition 
I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, syfte, metod och avgränsningar. I andra 

kapitlet beskrivs exploateringsprocessen, begreppet markanvisning samt den lagstiftning som berör 

området. I det tredje kapitlet presenteras undersökningen. I kapitel fyra presenteras resultatet av 

undersökningen, som därefter diskuteras i kapitel fem. I avslutande kapitel sex finns den slutsats vi 

genom vår studie kommit fram till.  

  

                                                 
8 Regeringens proposition, En enklare planprocess (2013/14:126) s. 226-230 
9 SCB, Folkmängd topp 50 (31 december 2015) 
10 Det bör observeras att kommuner benämner riktlinjer för markanvisningar olika, exempelvis som markpolicy, 

markanvisningspolicy eller markförsäljningspolicy. Vi kan därför inte utesluta att något dokument missats i vår undersökning.  
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2 Markexploatering och markanvisning 

2.1 Exploateringsprocessen 
Markexploatering är utveckling av markområden och processen sträcker sig från projektidé till 

projektets färdigställande. Markexploatering kan vara dels komplettering och förändring av befintlig 

bebyggelse och dels uppförande av ny bebyggelse. Vid detaljplaneläggning och genomförande av en 

detaljplan organiseras processen efter två faktorer. Dels ägoförhållandet av marken och dels vilken roll 

byggherren har i framtagandet av detaljplanen. Dessa faktorer ger upphov till fyra olika typfall för 

detaljplanering och plangenomförande.11 

 

 Byggherren deltar inte 

detaljplanearbetet 

Byggherren deltar i 

detaljplanearbetet 

Byggherren äger marken 1 2 

Kommunen äger marken 3 4 

 

Det som skiljer de olika typfallen åt är hur markförvärv, planprocessen och genomförandeavtal är 

samordnade med varandra. Inom ett exploateringsområde kan flera av dessa typfall finnas i olika 

delområden. 

I det första typfallet då byggherren äger marken men inte aktivt deltar i detaljplanearbetet rör det sig om 

privatägd mark. I de flesta fall rör det sig om privatpersoner som inte direkt har något intresse eller 

kunskap av detaljplaneläggning. Exempelvis kan det röra sig om ett gammalt villaområde som 

kommunen vill förtäta samt bygga ut gator och avlopp i. I detta fall tar kommunen ensam fram en 

detaljplan och ansvarar för utbyggnad av gator och allmänna platser. Fastighetsägares möjlighet att 

påverka detaljplaneläggningen sker genom samråd. För uppkomna kostnader kan kommunen ta ut 

planavgift, gatukostnadsersättning och avgifter för vatten och avlopp från fastighetsägarna.  

I det andra typfallet då byggherren äger marken och tillsammans med kommunen tar fram detaljplanen 

kan byggherren vara med och påverka utformningen dels för bättre bebyggelse men även för hur man 

planerar att få så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Planprocessen och byggprocessen får således 

förutsättningar för att samordnas och många gånger kan mycket av byggherrens projekteringsarbete 

utföras parallellt med detaljplaneläggningen vilket gör att tidsåtgången från initiering av projektet till 

avslutat projekt blir kortare. I dessa fall upprättas oftast ett exploateringsavtal mellan kommunen och 

byggherren som reglerar bägge parternas ansvar samt fördelning av kostnader för planläggning och 

tidplan m.m. 

I det tredje typfallet äger kommunen själv marken och upprättar en detaljplan utan delaktighet av 

byggherre. Kommunen säljer efter detaljplaneläggningen marken till den byggherre som är villig att 

bygga på de villkor kommunen ställer upp och detaljplanen medger. I dessa fall kan marken säljas direkt 

efter en antagen detaljplan eller strax innan antagandet genom en markanvisning. Vid överlåtelsen 

tecknas ett exploateringsavtal där markförvärv, köpeskilling och ansvar för utförande av olika åtgärder 

m.m. regleras.  

                                                 
11 Caesar, Kalbro, Lind, Bästa herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar 

(2012) s. 28 
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I det fjärde och sista typfallet då kommunen äger marken men tillsammans med byggherren tar fram 

detaljplanen tecknas som ett inledande skede i processen ett markanvisningsavtal. I dessa fall utses alltså 

byggherren redan innan planprocessen påbörjas. Markanvisningsavtalet innebär en rätt för en byggherre 

att ensam förhandla med kommunen om ny bebyggelse på ett visst område. Avtalet kan även reglera 

ansvaret för det fortsatta projekterings- och planeringsarbetet samt fördelning av kostnader. När 

detaljplanen antagits tecknas ett exploateringsavtal. Precis som i typfall 2 kan utformningen av området 

göras effektivare och hela processen förkortas när mycket arbete kan utföras parallellt med plan-

processen.  

Den huvudsakliga produktionen av bostäder sker av professionella byggherrar som medverkar aktivt 

vid framtagande av detaljplaner, vilket betyder att de två vanligaste typfallen är nummer 2 och 4. I de 

tre största kommunerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – produceras 50-80 procent av 

bostadslägenheterna på mark som ägs av kommunen, men det är värt att nämna att det finns kommuner 

där det kommunala markägandet är försumbart.12 

Markanvisningen är en del av exploateringsprocessen i de två typfall där kommunen inledningsvis är 

ägare till marken, således i typfall 3 och 4 i tabellen ovan. 

  

                                                 
12 Kalbro, Lindgren, Markexploatering (2015) s. 173-182 
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2.2 Markanvisning 

2.2.1 Definition och innebörd 
Det har inte alltid varit tydligt vad en markanvisning innebär och kommunerna har tidigare använt egna 

definitioner vilket resulterat i många olika användningar av begreppet markanvisning. Först när Lag 

(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar trädde i kraft fick begreppet en allmänt 

entydig definition. Syftet är att tillämpningen ska se likadan ut i hela landet. 

En markanvisning definieras i 1 § 2 st. 

Med markanvisning avses i denna lag 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. 

Överenskommelsen mellan kommunen och byggherren konfirmeras vanligen i ett så kallat 

markanvisningsavtal. Avtalet innebär en ensamrätt vid förhandling vilket ger byggherren incitament att 

bekosta och arbeta med projektering, planering och att delta i eventuellt detaljplanearbete. Målet med 

en markanvisning är oftast att den ska leda fram till en antagen detaljplan och att en marköverföring 

eller upplåtelse mellan kommun och byggherre ska ske.13 

2.2.2 Tilldelningsförfaranden 
I en studie utförd av ESO har man sett att två olika huvudtyper av förfaranden används vid tilldelning 

av markanvisningar. Det är dels direktanvisning och dels anbudsförfarande. Dessa två metoder kan 

sedan förekomma i olika varianter. 

Det förfarande som används när mark anvisas utan någon form av jämförelse byggherrar emellan 

benämns direktanvisning. Detta förfarande är vanligt förekommande och initiativtagaren kan vara 

antingen kommunen eller byggherren. Då mark direktanvisas lämnas inga anbud på marken, vilket gör 

det viktigt att kommunen enligt EU:s stadsstödregler låter en oberoende värderare lämna ett 

expertvärdeutlåtande av marken. Detta för att säkerställa att marken säljs till marknadspris och att 

försäljningen därmed inte kan klassas som ett otillåtet statsstöd. 

Det finns olika situationer då man tillämpar direktanvisning:  

 Byggherren utformar på eget initiativ ett förslag för ny bebyggelse på kommunal mark. 

Kommunen bedömer sedan om förslaget är önskvärt samt genomförbart och om så är fallet 

inleds förhandlingar mellan parterna. 

 Kommunen kan i översiktsplanen redovisa lämplig kommunal mark för bebyggelse och 

byggherrar lämnar därefter in en intresseanmälan hos kommunen för önskvärda områden. 

 Kommunen kontaktar byggherrar direkt för att undersöka intresset av markanvisning. 

 Byggherren äger mark men vill utöka markinnehavet med intilliggande kommunal mark. 

 Befintliga tomträttshavare som vill ändra användningen.  

                                                 
13 Caesar, Kalbro, Lind, Bästa herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar 

(2012) s. 36 
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 Om kommunen exempelvis vill ha ett visst antal hyresrätter på området kan de kontakta och 

skriva avtal med en specifik byggherre om ett mer regelbundet byggande – i utbyte mot 

återkommande direktanvisningar av kommunal mark.14 

Vid anbudsförfarande krävs att minst två byggherrar är intresserade av marken samt att kommunen 

fastslagit kriterier för hur byggherrarnas anbud ska bedömas. Byggherrar lämnar anbud på den aktuella 

marken vilket kan ske genom tävlingar eller att kommunen begär in anbud. Vid vanliga 

anbudsförfaranden får byggherrarna lämna in enkla beskrivningar och skisser över hur de vill bygga på 

marken och utveckla projektet. Vid tävlingar är kraven på gestaltning högre och man vill oftast ha 

arkitektritade förslag som preciserar bebyggelsens utformning. Tävlingsförfarandet används i speciella 

områden som t.ex. starkt påverkar stadsbilden.15  

Bedömningen av anbuden kan se på olika sätt:  

 Köpeskillingen är avgörande – den byggherre som bjuder högst pris för marken får 

markanvisningen. 

 En samlad bedömning av olika kriterier och markpriset är avgörande. 

 Kommunen har ett fast pris på marken, och byggherrarna tävlar mot varandra med andra 

bedömningskriterier än markpriset.16 

Anbuden bedöms utifrån olika kriterier beroende på kommunens prioriteringar i olika 

bebyggelseområden eller sammanhang. 

2.2.3 Lagstiftning 

Den kommunala marken fick en nyckelposition i bostadspolitiken efter andra världskriget. Sedan dess 

har det periodvis förekommit diskussioner om att formalisera hanteringsrutinerna för markanvisningar 

i lagen. Trots den senaste lagen17 som både definierar en markanvisning och anger att alla kommuner 

som använder sig av markanvisningar ska ha riktlinjer för dessa har kommunerna fortfarande möjlighet 

att praktiskt taget utforma sina egna förfaranden för tilldelning av mark till byggherrar. Detta beror på 

att de riktlinjer som kommunerna ska ha antagit enbart är vägledande, och därmed inte rättsligt 

bindande.18 Kommunen ska ha tagit fram riktlinjerna senast innan en markanvisning genomförts och 

riktlinjerna ska vara aktuella vid varje tillfälle då kommunen genomför en markanvisning. Problem för 

att uppnå syftet med lagen kan vara dels att riktlinjerna enbart är vägledande och dels att det inte sker 

någon aktualitetsprövning av dessa. En markanvisning som skett utan att kommunen antagit riktlinjer 

är heller inte ogiltig och inga sanktioner finns om lagen inte följs.19  

När det gäller själva markförsäljningen gäller allmän samt särskild kommunal lagstiftning. I JB20 finns 

nödvändiga formaliteter för att ingå försäljningsavtal etc. och KL21 reglerar kommunernas affärsverk-

samhet ytterligare. EU:s stadsstödregler ställer krav på att kommunerna inte ska sälja mark under 

marknadspris och enligt KL är stöd till näringslivet i form av överlåtelse av mark under marknadspris 

                                                 
14 Ibid s. 41-46 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar (se även kapitel 3.2)  
18 Caesar, Disposal of municipal land aimed for housing; a critical evaluation of assigning methods applied in Sweden  (2016) 

s. 8-9 
19 Regeringens proposition, En enklare planprocess (2013/14:126) s. 230 
20 Jordabalk (1970:994) 4 kapitlet 
21 Kommunallag (1991:900) 
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som huvudregel otillåtet. Försäljning till underpris är enligt KL tillåtet enbart om synnerliga skäl 

föreligger.22 Det finns också en indirekt förutsättning för marknadsprissättning på all försäljning, som 

kan härledas från en bestämmelse om att kommuner måste ha en välskött ekonomi. Dock gäller att även 

om en försäljning är tillåten enligt KL så får försäljningen inte strida mot EU:s stadsstödregler.23 

  

                                                 
22 2 kap. 8 § KL 
23 SKL, Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet (2014) s. 8 
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3 Undersökning 
Undersökningen inleds i kapitel 3.1 med en kartläggning av vilka kommuner som har antagit riktlinjer 

för markanvisningar och om kommunerna har dessa tillgängliga via respektive hemsida. Därefter sker i 

kapitel 3.2 en undersökning av riktlinjernas innehåll. Denna del av undersökningen har sin utgångspunkt 

i den relativt nyligen antagna Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.  

3.1 Tillämpning och tillgänglighet av riktlinjer 
De 50 folkrikaste kommunerna24 i Sverige har i denna uppsats blivit föremål för granskning. För att 

undersöka tillämpningen och tillgängligheten av riktlinjer för markanvisningar har undersökningen 

inletts med att leta efter sökbara och tillgängliga riktlinjer via kommunernas hemsidor. I de fall antagna 

riktlinjer påträffats direkt via hemsidan har dessa använts i undersökningen. I de fall antagna riktlinjer 

inte påträffats via hemsidan har kommunen kontaktats via mejl och fått frågan om de har antagna 

riktlinjer, om vi kan få ta del av dessa samt om arbete med att ta fram eller uppdatera riktlinjer pågår. I 

de fall kommunen besvarat mejlkontakten med ett förslag eller utkast på riktlinjer som ännu inte antagits 

av kommunfullmäktige har vi valt att använda oss av utkastet/förslaget i vår undersökning av 

riktlinjernas innehåll. Jämförelsen av kommunala riktlinjers innehåll sker därmed mellan både antagna 

och föreslagna riktlinjer. 

För att undersöka tillgängligheten av riktlinjerna har vi utgått ifrån huruvida de antagna riktlinjerna finns 

upplagda på respektive kommuns hemsida.  

3.2 Riktlinjernas innehåll 
Som tidigare nämnt trädde den 1 januari 2015 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar i kraft. Lagen är kort och består av två paragrafer varav 1 § anger definitionen för en 

markanvisning (se kapitel 2.2.1). 

I 2 § finner vi dels kravet på att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar, men också vad 

riktlinjerna ska innehålla: 

En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

Det framgår även av 2 § andra stycket att en kommun som inte genomför några markanvisningar inte är 

skyldig att anta sådana riktlinjer. 

Målet med lagstiftningen är som tidigare nämnt att skapa transparens och ökad tydlighet i 

byggprocessens inledande skede. Det ska således vara tydligt för byggherrarna vad som kan förväntas 

av kommunen gällande handläggnings- och beslutsprocessen. Med anledning av kommuners varierande 

förutsättningar för markförsäljning och byggande lämnas lagstiftningen med ett relativt stort mått av 

flexibilitet gällande riktlinjernas omfattning och detaljgrad. Formen för riktlinjerna får anpassas efter 

kommunens enskilda förutsättningar och kan antingen antas som ett eget dokument eller integreras i 

översiktsplanen.25 

                                                 
24 Befolkningsmängd i respektive kommun är från den 31 december 2015 och är hämtad från Statistiska Centralbyrån, 2016 
25 SKL, Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet (2014) s. 6 
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Undersökningen har utgångspunkt i rekommendationer framtagna av Sveriges Kommuner och Lands-

ting (SKL) som är en intresseorganisation vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla bl.a. 

kommuner i sitt arbete. SKL har tagit fram rekommendationerna på uppdrag av lagstiftaren och anger 

ett antal punkter som bör framgå av riktlinjerna för att dessa ska uppnå syftet med lagen. Vår 

undersökning och jämförelse av de kommunala riktlinjerna följer därför SKL:s rekommendations-

punkter för de olika parametrarna i lagen, se kapitel 3.2.1 - 3.2.3 nedan. 

Det är en bedömnings- och tolkningsfråga från vår sida om vi anser att riktlinjerna uppfyller SKL:s 

rekommendationer. Vi har undersökt huruvida innehållet i riktlinjerna uppfyller rekommendations-

punkterna genom att undersöka vad de specifika kommunerna skriver i sina riktlinjer i förhållande till 

rekommendationspunkterna. 

Nedan följer lagens parametrar för vad riktlinjerna ska innehålla följt av SKL:s rekommendations-

punkter. 

3.2.1 Utgångspunkter och mål 
Med utgångspunkter och mål avses enligt propositionen 26  framförallt principer för fördelning av 

kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för 

bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett avtal om försäljning eller upplåtelse av mark. Det finns 

flera olika åtaganden som kan bli aktuella vid en markanvisning för att säkerställa att området blir 

lämpligt, exempelvis tidplaner för kommande byggnation, villkor för utformning, bullerskyddande 

åtgärder och bekostande av infrastruktur. Det som bör framgå av riktlinjerna för utgångspunkter och 

mål är enligt SKL följande: 

 

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

markanvisning under bindningstiden och en eventuell kostnadsfördelning om projektet 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.27 

3.2.2 Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 

Med handläggningsrutiner och grundläggande villkor avses hur kommunen hanterar inkomna 

intresseanmälningar och förslag från byggherrar, hur beslutsgången för byggherrens ansökta 

markanvisning ser ut och de krav som ställs på anmälan för att den ska kunna behandlas av kommunen. 

Något annat som bör framgå av riktlinjerna är på vilka bedömningsgrunder kommunen utvärderar 

förslagen samt hur lång handläggningstiden är innan byggherren kan få svar på intresseanmälan.28 Enligt 

SKL bör följande punkter framgå av handläggningsrutiner och grundläggande villkor: 

 

                                                 
26 Regeringens proposition, En enklare planprocess (2013/14:126) s. 229 
27 SKL, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (2014) s. 5-6 
28 Regeringens proposition, En enklare planprocess (2013/14:126) s. 229-230 
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 En översiktlig beskrivning av huvuddragen i kommunens formella hantering av 

markanvisningen (bl.a. är det värdefullt med aktuella kontaktuppgifter). 

 Något om kommunens bedömningskriterier vid utvärdering av inkomna intresseanmälningar, 

t.ex. innovationsstyrka, hur kommunen vill fördela projekt mellan olika aktörer för att uppnå 

konkurrens och balans mellan olika aktörer, fördelningen på olika upplåtelseformer.29 

Man kan säga att huvuddragen i den formella hanteringen bör framgå översiktligt i riktlinjerna. Med 

andra ord vem som leder det fortsatta arbetet efter en intresseanmälan kommit in till kommunen och 

vilken instans som fattar beslut. Det bör inte läggas alltför stor vikt på den initiala intresseanmälan, då 

byggherren normalt modifierar sitt förslag genom dialog med kommunen utifrån det aktuella 

markområdet.30  

3.2.3 Principer för markprissättning 

Slutligen med principer för markprissättning avses hur kommunen avser säkerställa att försäljning av 

mark inte sker under marknadspris. Säkerställandet kan ske genom att kommunen i riktlinjerna lämnar 

en förklaring till hur marknadspriset fastställs vid olika markanvisningsförfaranden. Det finns som 

tidigare nämnt stora svårigheter med att ha en annan princip för markprissättningen än att marken ska 

överlåtas till marknadsvärde på grund av de regleringar som finns för prissättningen, se kapitel 2.2.3 

ovan. Marknadsvärdet påverkas dock av kommunens principer för fördelning av kostnader och intäkter, 

samt av i vilket skede av markanvisningsprocessen som värdetidpunkten är. Enligt SKL bör 

nedanstående framgå av principer för markprissättning: 

 Om man tillämpar oberoende expertvärdering och hur man i förekommande fall arbetar med 

öppna anbudsförfaranden.31 

SKL gör också bedömningen att det inte är rimligt att riktlinjerna preciseras mer än att kommunen bör 

förklara hur och om man arbetar med de olika förfarandena för markprissättning.32 

  

                                                 
29 SKL, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (2014) s. 7-8 
30 Ibid 
31 Ibid s. 9 
32 Ibid s. 8-9 
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4 Resultat 

4.1 Tillämpning och tillgänglighet av riktlinjer 
 Kommun Antagna 

riktlinjer (år) 

Tillgänglig 

via hemsidan 

Arbete pågår Ingår i undersökningen 

1 Stockholm X (2015) X   X 

2 Göteborg X (2014) X   X 

3 Malmö X (2007) X   X 

4 Uppsala X (2010)   X** 

5 Linköping X (2010) X   X 

6 Västerås X (2013) X   X 

7 Örebro X (2015) X   X 

8 Helsingborg X (2015) X   X 

9 Norrköping X (2015) X   X 

10 Jönköping X (2012) X   X 

11 Umeå X (2016) X   X 

12 Lund X (2006) X   X** 

13 Borås   X  

14 Huddinge X (2012) X   X 

15 Eskilstuna X (2013)   X 

16 Gävle   X X** 

17 Nacka X (2014) X   X 

18 Sundsvall X (2012)   X** 

19 Halmstad X (2014) X   X 

20 Södertälje X (2015) X   X 

21 Botkyrka X (2015) X   X 

22 Karlstad X (2013)   X 

23 Växjö X (2015) X   X 

24 Haninge   X X** 

25 Kristianstad X (2015)   X 

26 Kungsbacka     

27 Solna X (2016) X   X 

28 Luleå   X  

29 Järfälla*     

30 Skellefteå   X  

31 Sollentuna X (2012) X   X 

32 Täby X (2010) X   X 

33 Kalmar X (2008) X   X 

34 Karlskrona*     

35 Mölndal X (2015) X   X 

36 Östersund X (2015)   X 

37 Varberg   X X** 

38 Norrtälje   X  

39 Gotland X (2014) X   X 

40 Trollhättan X (2005) X   X 

41 Falun X (2015) X   X 

42 Örnsköldsvik   X  

43 Nyköping X (2015) X   X 

44 Uddevalla X (*) X   X 

45 Skövde X (2015) X   X 

46 Hässleholm   X X** 
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47 Borlänge   X  

48 Lidingö X (2015) X   X 

49 Tyresö X (2015) X   X 

50 Sundbyberg X (2015) X  X 

*Information saknas.  

**För denna kommun har ett förslag/utkast använts i undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att av Sveriges 50 största kommuner har 37 kommuner antagna 

riktlinjer för markanvisningar. 11 stycken kommuner har enligt uppgift per mejl inte några antagna 

riktlinjer. Hos två kommuner har vi varken hittat någon information om riktlinjer på hemsidan eller fått 

svar via mejl. Av de kommuner vi kontaktat som inte har haft antagna riktlinjer uppger 10 av 11 att 

arbete pågår med att ta fram riktlinjer. Fyra stycken av dessa kommuner har färdiga förslag som vi fått 

ta del av i vår undersökning. I undersökningen har vi därmed kunnat undersöka och jämföra innehållet 

i 41 stycken riktlinjer för markanvisningar33. Nästan hälften av de antagna riktlinjerna är antagna 2015 

eller senare, dvs. efter den nya lagen trädde i kraft.  

Undersökningen av riktlinjernas tillgänglighet visar att 31 av 50 kommuner har riktlinjer som är tillgäng-

liga och sökbara på sina hemsidor. 

4.2 Riktlinjernas innehåll 
I detta kapitel lämnar vi exempel på mer eller mindre utförliga utformningar av SKL:s punkter som vi 

funnit i de granskade riktlinjerna. Resultatet av undersökningen har mynnat ut i en tabell där vi gjort 

bedömningar huruvida kommunernas riktlinjer uppfyller SKL:s rekommendationspunkter. Ett kryss i 

tabellen innebär att kommunen i sina riktlinjer har nämnt något avseende SKL:s punkter och således 

inte att formuleringen avseende punkten anses fulländad. Tabellen, som finns i Bilaga 1, kompletteras 

därför med exemplen i detta kapitel. 

I de fall kommunnamnen varit en del av citaten har vi maskat dessa med XXX då syftet med 

undersökningen är att ge en generell bild av innehållet i riktlinjerna genom att visa på variationen i hur 

olika de utformats. 

4.2.1 Utgångspunkter och mål 
Målet med parametern utgångspunkter och mål är att skapa transparens för framförallt fördelning av 

kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner, men också för andra förhållanden som har 

betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett markanvisningsavtal. 

4.2.1.1 Utgångspunkter för markanvisningsavtalet 

De flesta av kommunerna har liknande formuleringar för hur länge markanvisningarna är gällande, om 

kommunen kan återta en given markanvisning och kostnadsfördelningen om projektet inte blir av. Enligt 

vår bedömning uppfyller 29 av 41 riktlinjer punkten. Av de riktlinjer som inte till fullo uppfyller punkten 

har åtta stycken fått med delar av rekommendationerna.  

Nedan följer ett exempel på en utförlig beskrivning med utgångspunkt i SKL:s första 

rekommendationspunkt: 

 

En markanvisning är i normalfall tidsbegränsad till högst två år från fastighetsnämndens beslut. 

Om ett slutligt avtal, exploateringsavtal med överlåtelse av mark alternativt exploateringsavtal 

                                                 
33 De kommuner vars riktlinjer är tillgängliga på hemsidan finns under elektroniska referenser. 
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med tomträttsupplåtelse, inte kan träffas inom dessa två år står det staden fritt att göra en ny 

markanvisning. Fastighetskontoret kan medge förlängning under förutsättning att byggherren 

aktivt drivit projektet och inte själv orsakat förseningen. En markanvisning kan återtas under den 

tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra 

projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning 

ger inte byggherren rätt till ersättning. Om byggherre fått markanvisning och tänkt projekt visar 

sig ej genomförbart ska staden och byggherren bära sina egna nedlagda kostnader och ger 

byggherren ej rätt till en ny markanvisning som kompensation. 

Trots att de flesta riktlinjer kan anses fullständiga avseende denna punkt finns det somliga kommuner 

som inte fått med alla delar. Nedan följer ett exempel på en kommun som haft en mindre utförlig och 

något bristfällig beskrivning där kostnadsfördelningen vid avbrytande av projektet inte nämns och även 

tidsbegränsningen lämnar ett visst utrymme för tolkning. 

Markanvisning är tidsbegränsad enligt tidplan för detaljplan eller annan tidpunkt som uttrycks i 

markanvisningsavtalet. Kommunen kan medge förlängning av markanvisning under 

förutsättning att byggherren aktivt drivit processen vidare och att förseningen inte beror på 

byggherren. Kommunen har rätt att återta marktilldelningen om det är uppenbart att byggherren 

inte har för avsikt att fullfölja projektet eller om kommunen och byggherren inte kan komma 

överens om villkoren. 

4.2.1.2 Om kommunen huvudsakligen arbetar med anbudstävlingar 

Enbart i en av de 41 granskade riktlinjerna anger kommunen att de huvudsakligen arbetar med 

anbudstävlingar. I resterande kommuner anger de att de främst använder sig av anbuds- eller 

direktanvisning och tillämpar anbudstävlingar enbart i speciella områden där situationen kräver en 

tävling.  

4.2.1.3 Kostnadsfördelning vid planläggning, projektering och utbyggnad 

De principer för kostnadsfördelning mellan parterna i ett markanvisningsavtal som är beskrivet i 

riktlinjerna visar en stor variation i utförligheten. Hur olika kostnader fördelas och finansieras är 

väsentligt för att i ett tidigt stadium kunna göra en riskbedömning av projektet. 14 stycken kommuner 

nämner något om kostnadsfördelning vid planläggning. Statistiken för kostnadsfördelning vid 

projektering och utbyggnad är likvärdig och även här är det 14 kommuner som har angett något om 

fördelningen. Det rör sig dock inte nödvändigtvis om samma 14 kommuner. Det som nämns är generellt 

och inte mer än vad PBL34  och annan lagstiftning redan anger. Kommunerna väljer att formulera sig på 

olika sätt: 

 

Om byggherren ska bekosta planläggningen tecknas även ett planavtal. I planavtalet förbinder 

sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. 

 

Kostnaderna för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta 

av planen. Om kommunen är huvudman för allmän plats kommer kommunen att ansvara för och 

bekosta utbyggnaden av allmänna platser och anläggningar. Kommunens kostnader täcks 

normalt av intäkter från tomtförsäljningen och/eller gatukostnadsersättningar. Kostnader för 

anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har 

nytta av anläggningarna. Inom verksamhetsområde för VA utgår avgift enligt VA-taxa. 

 

                                                 
34 Plan- och bygglag (2010:900) 
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Alla övriga kostnader som är förenade med planläggningen från markanvisningsbeslut till 

försäljningsavtal, åligger byggherren i enlighet med villkoren för markanvisning. 

 

I drygt en tredjedel av riktlinjerna formuleras att ”Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med 

detaljplanearbetet” eller att byggherren ska satsa erforderliga resurser i samband med planarbetet.  

4.2.1.4 Mål eller policydokument som byggherren förväntas följa 

En del kommuner har angett specifika mål för markanvisningar, medan andra hänvisar till dokument 

såsom översiktsplan, tillgänglighetsprogram eller bevarandeprogram. En del har uttryckt sig väldigt 

generellt såsom att byggherren ska följa generella krav som kommunen ställer upp. Det finns också 

otydligheter i riktlinjerna avseende om skrivningen är riktad mot potentiella byggherrar eller endast en 

beskrivning av vilka mål som kommunen arbetar efter. Nedan följer ett exempel på en väldigt utförlig 

beskrivning: 

 

De stadsbyggnadsmål som gäller enligt ”Fördjupad översiktsplan för XXX kommun,  

2009-06-09” är (kursiv text nedan innebär att målsättningen har en direkt beröring mot 

markanvisningarna): Staden som regionalt centrum, Den täta och blandade staden, Den energi- 

och resurseffektiva staden […] Ovanstående mål och visionsdokument innehåller förutsättningar 

för markanvisningar i kommunen där dessa kommer att beaktas. Exempelvis genom: 

Bostadsmiljöerna ska präglas av närhet, täthet och höga bostadskvaliteter, Nyproduktion ska 

komplettera och tillföra platsen nya och hållbara värden, Nyproduktion ska sträva mot 

mångfunktionell och blandad användning […] Övriga mål- och policydokument att följa: 

Dagvattenpolicy för XXX kommun, Kvalitets- och gestaltningsprogram samt övriga dokument 

som är kopplade till detaljplan. 

 

Nedan följer två generella beskrivningar: 

 

Byggherren skall följa beslutade generella krav av Kommunfullmäktige eller 

exploateringsnämnden. Det kan t ex gälla att integrera olika former av socialt boende och 

specialbostäder i nya bostadsprojekt och att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för 

människor med funktionshinder eller att följa stadens avfallspolicy, parkeringsavtal, energikrav 

etc 

 

Byggherren skall följa styrdokument samt generella krav beslutade av XXX kommunfullmäktige. 

 

32 av kommunerna har nämnt någon form av kommunala mål- eller policydokument som är relevanta 

för markanvisningar inom kommunen. 

4.2.2 Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 

Målet med parametern handläggningsrutiner är att skapa en tydlighet och transparens i kommunens 

formella hantering av markanvisningen där målet för handläggningstiden bör framgå för att kunna få en 

överblick av när svar på en intresseanmälan kan väntas komma. Det är också värdefullt med aktuella 

kontaktuppgifter. Under parametern grundläggande villkor vill man i riktlinjerna se generella 

bedömningskriterier vid intresseanmälan för att ge en viss transparens för byggherren.  

4.2.2.1 Huvuddragen i kommunens formella hantering 

En del kommuner har väldigt utförliga uppgifter om hur en intresseanmälan eller ett anbud hanteras 

medan andra har nöjt sig med att endast ange vilken avdelning som handlägger markanvisningen och i 

vilken instans beslut tas. 34 kommuner har i sina riktlinjer angett minst vilken eller vilka nämnder som 
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ansvarar för markanvisningar inom kommunen. Enbart 11 riktlinjer anger mål för handläggningstiden 

och av dessa kommuner har somliga preciserat tiden till exempelvis 10 veckor, medan andra skrivit att 

målet är att handlägga ärendet skyndsamt.  

Frågor om markförsäljning och markupplåtelser hanteras av kommunstyrelsens förvaltning och 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan. Inom vissa ramar finns tjänstemanna-

delegationer och när det gäller större markförsäljningar eller speciella upplåtelser krävs politiskt 

beslut. Kommunens bebyggda fastigheter hanteras administrativt av lokalplaneringsenheten på 

kommunstyrelsens förvaltning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen handhar också en del 

upplåtelser av bebyggda fastigheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen hanterar inkomna intresseanmälningar för mark för bostads-

byggande och verksamhetsmark. 

Några få kommuner har tydligt beskrivit handläggningsprocessen för byggherren. Nedan följer 

ett utförligt exempel på kommunens formella hantering av markanvisningen från det att ansökan 

kommer in till kommunen till dess att detaljplaneprocessen påbörjas. 

När ansökan har kommit in till exploateringskontoret blir byggherren tilldelad en projektledare 

som också följer byggherren under den fortsatta processen. Projektledaren inleder med att göra 

en översiktlig bedömning av förslaget. Om platsen bedöms möjlig stäms förslaget av med 

stadsbyggnadskontoret och andra berörda förvaltningar. Finns förutsättningar för projektet så 

utreds översiktligt den tekniska, ekonomiska och juridiska genomförbarheten av projektet. […] 

Om projektet uppfyller stadens övergripanden krav och är en lämplig och genomförbar 

användning av marken, gör staden en intern värdering inför markprisförhandlingen som också 

godkänns av stadens expertråd. Vid hyresrätt och tomträttsupplåtelse gäller stadens fastställda 

avgäldstaxa. I processen gör staden också en ekonomisk analys av byggherren och dennes 

förutsättningar att genomföra projektet som exploateringskontoret och byggherren därefter går 

igenom tillsammans. Efter genomförd markprisförhandling går ärendet vidare till 

exploateringsnämnden som beslutar om att ge byggherren en markanvisning. I samma ärende 

beställer exploateringsnämnden en detaljplan av stadsbyggnadsnämnden. Parallellt med 

markanvisningsbeslutet tas också ett inriktningsbeslut för stadens investeringar i projektet. Nästa 

steg är att stadsbyggnadsnämnden beslutar om start-PM. Under förutsättning att det sker påbörjas 

den formella detaljplaneprocessen. 

4.2.2.2 Kommunens bedömningskriterier vid intresseanmälan 

Flera kommuner har i sina riktlinjer använt sig av generella formuleringar när de beskrivit kommunens 

bedömningskriterier. En del har också hänvisat till och citerat sina översiktsplaner. Kriterier som 

byggherrar ska uppfylla har i majoriteten av riktlinjerna varit förknippade med deras ekonomiska 

möjligheter att genomföra projekten och förmåga att uppvisa tidigare referensprojekt. 36 av 41 

kommuner har angett något i riktlinjerna om vilka bedömningskriterier man har för markanvisningar. 

Markanvisningar i XXX kommun ska utgå från kommunens översiktsplan som antogs 2013. 

XXX samhällsbyggande ska enligt översiktsplanen fokuseras på: Hållbar utveckling, Social 

sammanhållning, Förstärkta kvaliteter i staden, Utvecklade tyngdpunkter på landsbygden, 

Varierande och flexibla miljöer, Attraktivt och varierat bostadsutbud, Ett starkt näringsliv och 

utbildning, Förbättrad tillgänglighet och hållbar trafik, Stärkt dialog. 

Byggherren ska kunna redovisa kunskap till exempel med referenser samt uppvisa ekonomiska 

förutsättningar för att genomföra projektet. 
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Nedan följer en något utförligare beskrivning av kommunens bedömningskriterier: 

 

Det ska finnas variation bl.a. avseende byggherrar, upplåtelseformer, arkitektur och 

markanvändning inom såväl kommunen som inom olika stadsdelar och områden. Kommunen 

ska verka för att främja goda konkurrensförhållanden. Fler byggherrar, både stora och små, ska 

ges möjlighet att etablera sig och kommunen bör sträva efter att få in fler byggherrar inom samma 

område. […] Väga in miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kommunen har som 

målsättning att skapa förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter av hållbart 

byggande utifrån de förutsättningar som gäller för respektive utvecklingsprojekt. Kommunen 

lägger stor vikt vid utformning av bostäder och utomhusmiljö. Bedömningsgrund är därför även 

hur väl byggherren följer detaljplan och i förekommande fall även valda delar av 

gestaltningsprogram. De generella villkoren och kraven på byggherren är desamma oavsett 

vilken tilldelningsmetod som används. Byggherren ska kunna redovisa kunskap och ekonomiska 

förutsättningar för att genomföra projektet utan tidsfördröjning. Vid valet beaktas tidigare 

genomförda projekt liksom nytänkande, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt byggherrens 

förmåga att genomföra projektet utan tidsfördröjning. Kommunen har även möjlighet att se till 

fördelning av projekt mellan olika aktörer för att uppnå konkurrens och balans mellan olika 

aktörer samt även fördelning mellan olika upplåtelseformer. 

4.2.3 Principer för markprissättning 
Målet med parametern principer för markprissättning är att kommunerna ska redovisa hur man 

säkerställer att kommunal mark inte säljs under marknadspris. Detta mot bakgrund av EU:s statsstöds-

regler. Enligt vår bedömning beskriver 24 av 41 riktlinjer denna parameter. Ett exempel på en tydlig 

formulering är följande: 

[…] Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller genom 

att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering utesluts automatiskt inslag av 

statsstöd. […] Genom anbudsförfarande säljs marken till marknadsmässigt pris. Vid 

direktanvisning görs en oberoende värdering av marknadsvärdet och markpriset sätts utifrån 

värderingen. Vid markanvisningstävling ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de 

förutsättningar och kriterier som angetts i tävlingsprogram. I de fall markpriset ingår som en del 

i ett anbud/tävlingsförslag anges ett lägsta pris av kommunen. 

4.2.3.1 Tillämpning av oberoende expertvärdering 

22 kommuner har angett att man tillämpar oberoende expertvärdering åtminstone vid speciella tillfällen. 

En del har inte nämnt en oberoende värderare alls eller inte angett att markförsäljning sker till 

marknadsvärde. Drygt hälften av kommunerna har endast angett att man låter utföra en expertvärdering 

men utelämnat om den är oberoende eller inte. Nedan följer exempel på mindre samt mer utförliga 

formuleringar: 

När marknadsvärdet bedöms osäkert ska försäljning av mark antingen föregås av ett öppet 

anbudsförfarande där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, alternativt att priset baseras 

på en expertvärdering. 

Vid samtliga markanvisningar gör kommunen en egen marknadsmässig fastighetsekonomisk 

värdering av marken. Denna värdering används sedan för att bedöma inlämnade bud eller ange 

accepterad/fast prisnivå. Kommunen ska ha marknadsmässiga priser. 

 

XXX kommuns försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser. Genom 

anbudsförfarande säljs marken till marknadsvärde och kommunen får underlag för bedömning 

av marknadsvärde. Vid direktanvisning görs en oberoende värdering av auktoriserad värderare 

om inte marknadsvärdet är känt genom liknande försäljning i närtid. 
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4.2.3.2 Hur man arbetar med öppna anbudsförfaranden 

En del kommuner beskriver tydligt vad ett anbudsförfarande är och i vilka sammanhang det används 

medan en del endast anger att de tillämpar förfarandet och att man bedömer efter olika parametrar 

beroende av det specifika projektet. 28 kommuner har mer eller mindre utförligt beskrivit hur man 

arbetar med anbudsförfaranden. 

Anbudsförfarande tillämpas vanligen när det finns flera intressenter till ett markområde, när 

kommunen ställer vissa krav på byggnationen, samt där det redan finns en framtagen detaljplan. 

Huvudregeln är att markområdet säljs till högst anbud. 

Markanvisning genom anbud genomförs enligt följande: 

1. Samhällsbyggnad XXX och eventuellt andra förvaltningar och intressenter tar fram ett 

förfrågningsunderlag. Underlaget omfattar en kravspecifikation med urvalskriterier som till 

exempel typ och omfattning av bebyggelse, upplåtelseform, gestaltning, krav på kommunal 

service, markpris, boendekostnad mm. I Underlaget anges även hur utvärderingen ska göras. 

2. Byggherrarna får del av förfrågningsunderlaget genom annonsering, utskick eller via XXX 

kommuns hemsida. 

3. Intresserade byggherrar lämnar in anbud med skisser och beskrivning av idéer i enlighet med 

förfrågningsunderlaget. 

4. Samhällsbyggnad XXX samt eventuellt andra förvaltningar utvärderar inkomna anbud och tar 

fram ett förslag till markanvisningsbeslut till Samhällsbyggnadsutskottet där en eller flera 

byggherrar utses enligt angivna kriterier. 

5. Byggherren har därefter möjlighet att skriva ett avtal om markanvisning med kommunen och 

kommunen beställer detaljplanen. Projektledaren från Mark och Exploateringsavdelningen och 

byggherren är båda med i detaljplaneprocessen. När detaljplanen och till markanvisningen 

nödvändiga lantmäteriförrättningar vunnit laga kraft skriver parterna ett marköverlåtelseavtal. 

Byggherren svarar själv för att ansöka om bygglov. 

6. Till skillnad från en markanvisningstävling behövs i detta fall inga omfattande handlingar, utan 

redovisningen kan bestå av en enkel skiss eller referensobjekt med en kortare beskrivning av 

projektidén enligt förfrågan. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Tillämpningen och tillgängligheten av riktlinjer 
Studien visar att det fortfarande, nästan 1 ½ år efter Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar trädde i kraft, är flertalet kommuner som inte har antagna riktlinjer för 

markanvisningar. Flera av kommunerna med antagna riktlinjer använder sig av äldre 

markanvisningspolicys som kommunen tagit fram och använt innan den nya lagen trädde i kraft. En 

brist vi ser hos kommunerna är således att riktlinjerna kanske inte är aktuella, trots att dessa enligt lag 

numera ska vara aktuella vid varje tillfälle kommunen genomför en markanvisning.  

En anledning till att kommunerna brister i tillämpningen av riktlinjer för markanvisningar kan vara att 

det inte finns någon aktualitetsprövning av riktlinjerna och inte heller några sanktioner för den som 

väljer att inte följa lagen. Kommunen ansvarar således helt själva för att riktlinjer upprättas och hålls 

aktuella. För att få alla kommuner att prioritera framtagandet av riktlinjer krävs förmodligen starkare 

och tydligare direktiv i form av översyn och eventuella sanktioner för de som inte antar riktlinjer i 

enlighet med lagen och/eller inte ser till att hålla dessa uppdaterade. 

Då lagens syfte är att öka transparensen och öka tydligheten för byggherrar är en viktig del i processen 

att riktlinjerna är lättillgängliga både för potentiella byggherrar och för allmänheten. Vår undersökning 

visar att cirka 60 % av Sveriges 50 befolkningsrikaste kommuner har riktlinjer sökbara och tillgängliga 

på kommunens hemsida. Värt att nämna är dock att riktlinjerna i flera fall hade besvärliga sökvägar. 

Man kan fråga sig varför antagna riktlinjer inte finns tillgängliga på ett enkelt sätt när riktlinjernas syfte 

bl.a. är att klargöra spelreglerna för byggherrar i ett tidigt skede, och om dessa inte finns lättillgängliga 

brister processen i både transparens och tydlighet. Intressant är att åtta av Sveriges 25 största kommuner 

brister i tillgängligheten på sin hemsida. Speciellt i de större kommunerna där markanvisningar är mest 

aktuella och används flitigast borde det vara viktigt att få fram information i ett tidigt skede. 

5.2 Riktlinjernas innehåll 
Syftet med att undersöka riktlinjernas innehåll var att studera vilken information som förmedlas till 

intresserade byggherrar och om dessa på ett tydligt sätt uppfyller lagens krav och syfte. Syftet med lagen 

är som tidigare nämnt att skapa transparens, ökad tydlighet samt förutsägbarhet i byggprocessens 

inledande skede. Då tanken är att riktlinjerna ska klargöra spelreglerna för byggherrar är det viktigt att 

den information som förmedlas till byggherrarna motsvarar syftet med lagen. Med detta i åtanke anser 

vi att riktlinjerna visar på stora brister hos flertalet av de undersökta kommunerna. 

5.2.1 Utgångspunkter och mål 
Lagens första parameter anger att riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande. Generellt finner vi tydliga, 

välformulerade och övergripande beskrivningar av markanvisningsavtalets utgångspunkter: dvs. 

tidsbegränsning, kostnadsfördelning om avtalet upphör samt kommunens rätt att återta en 

markanvisning. Flera kommuner har angett i vilka situationer som kommunen har rätt att återta en 

markanvisning trots att det inte finns angivet i varken lagtext eller förarbeten. Vårt förslag är att detta 

ska anges i alla riktlinjer då vi anser att riktlinjernas funktion för punkten faller bort om det inte framgår 

i vilka situationer kommunen har rätt till återtagandet. 

Kostnadsfördelningen om avtalet upphör ser i princip likadan ut i alla riktlinjer – nämligen att 

byggherren inte har rätt till ersättning om projektet inte blir genomförbart, samt att de ska stå för 

nedlagda kostnader. Vilka de nedlagda kostnaderna kan tänkas vara preciseras inte närmare, vilket gör 
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en riskbedömning svår för byggherren. Vem som står för risken om ett avtal bryts är oväsentligt om inte 

principer för vilka kostnader byggherren förväntas stå för i samband med en markanvisning anges. Detta 

går hand i hand med principer för kostnadsfördelning vid planläggning, projektering och utbyggnad som 

också ska framgå av riktlinjerna, där undersökningen visar på stora brister i riktlinjerna hos en 

övervägande majoritet av kommunerna. 

Många kommuner tar inte upp hur de fördelar kostnaderna vid planläggning, vilket endast regleras i lag 

som att kommunen får ta ut en planavgift35. Det är med andra ord inte en självklarhet att kommunen tar 

ut planavgift. Detta är en viktig parameter som kommunen borde kunna precisera för hur de generellt 

brukar gå tillväga. Kommunen ska enligt likhetsprincipen behandla alla byggherrar lika och 

formuleringar som ”om byggherren ska bekosta planläggningen” väcker frågor. Kommunen behöver 

vara tydligare i sin formulering och i vilka situationer byggherren ska bekosta planläggningen. Även för 

principer för kostnadsfördelning vid projektering och utbyggnad bör kommunerna ange vilken del av 

kostnaderna som varje part generellt förväntas stå för. I drygt en tredjedel av riktlinjerna finner vi 

formuleringar liknande att byggherren står för all ekonomisk risk eller ska satsa erforderliga resurser i 

samband med planarbetet. Dessa formuleringar säger egentligen ingenting när det inte på ett tydligt sätt 

framgår vilka kostnader byggherren förväntas stå för.  

Bättre information om ett projekts kostnader gör att byggherren tar en mindre risk vid en investering. 

Det blir således enklare för byggherren att kontrollera om projektet faller in under företagets 

vinstmarginaler eller inte och det blir även enklare för flera byggherrar att ge sig in i budgivningen om 

de tidigt vet vilka förutsättningar projektet har. Det finns också en risk att mindre aktörer drar sig för att 

lämna ett anbud eller intresseanmälan i de fall det finns bristande eller otydlig information avseende 

vilka kostnader byggherren väntas stå för i olika områden. Brist på tydlighet, förutsägbarhet och 

transparens kan således göra att möjligheten försvinner för en ny aktör på marknaden och således finns 

en risk att kommuner går miste om investeringar i sin kommun.  

En annan viktig del av riktlinjerna är vilket tilldelningsförfarande kommunen använder sig av. Alla 

förutom en av de undersökta kommunerna arbetar med en blandning av direkt-, anbuds- och 

tävlingsförfaranden. Kommunerna är generellt duktiga på att beskriva vilka förfaranden de använder sig 

av. Ett förtydligande bör möjligen ske att kommunerna bör ange vilka förfaranden man arbetar med i 

vilka situationer för att öka förutsägbarheten. Det kan vara betydelsefullt för en byggherre att själv kunna 

bedöma ungefär vilka områden som kan vara aktuella för en viss typ av förfarande – speciellt i de fall 

en direktanvisning kan vara aktuell. Enligt vår uppfattning är direktanvisningen det förfarande som är 

minst transparent och således bör riktlinjerna innehålla i vilka situationer en direktanvisning kan vara 

aktuell. Om det tydligt framgår vilket förfarande kommunen använder sig av i olika situationer kan 

byggherrens planeringskostnader minska. Om kommunen inte tydligt beskriver vilket förfarande de 

använder sig av i olika situationer finns en risk att byggherrarna tappar incitament till att lägga ner 

resurser på en ansökan om direktanvisning – då risken finns att deras idé läggs ut på anbud. 

Det finns såklart svårigheter för en kommun att binda sig till enbart ett huvudsakligt förfarande eller att 

ha samma principer för kostnadsfördelning över hela kommunen då varje markanvisning är unik och 

förutsättningarna för bebyggande ser olika ut i olika områden. Istället för att anta otydliga och alltför 

generella riktlinjer kan lösningen vara att dela upp kommunen geografiskt och ange olika förfaranden 

som passar bäst beroende av exempelvis befintligt bebyggelse. Kanske används direktanvisning flitigast 

                                                 
35 Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 9 § 
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i redan bebyggda områden eller vid förtätningar medan ett anbudsförfarande kan lämpa sig bäst i 

obebyggda, öppna områden.  

Enligt SKL:s rekommendationer ska kommunerna redovisa eventuella mål- eller policydokument som 

byggherren kan förväntas följa vid en ansökan om markanvisning. Flera kommuner har allmänt hållna 

skrivningar såsom att kommunen arbetar miljöinriktat eller att de hänvisar till generella styrdokument. 

Det viktigaste under denna punkt anser vi är att få med om det finns mål- eller policydokument som kan 

påverka en byggherres chanser att få en markanvisning eller som kan ha påverkan på byggherrens 

kostnader vid utförande av projektet. Skrivelser som går att utläsa direkt ur exempelvis kommunens 

översiktsplan anser vi är direkt onödiga. 

5.2.2 Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
Kommunernas beskrivning av den formella hanteringen av en intresseanmälan är av väldigt olika 

kvalitét. Somliga kommuner anger endast vilken nämnd som bär ansvaret för markanvisningen medan 

andra tydligt beskriver, i vissa fall riktat direkt till byggherren, hur den formella hanteringen sker i olika 

steg. Det senare är förstås att föredra, men vi ser ingen anledning till att man exakt måste precisera den 

formella hanteringen. Något som dock är av vikt är att det anges vilken avdelning som har hand om 

intresseanmälan, om man tar emot intresseanmälningar och var man kan hitta annonser om anbud och 

anbudstävlingar. Positivt är om mål för handläggningstiden framgår. Få kommuner angav något mål för 

denna vilket vi har förståelse för. Handläggningstiden är svårbedömd och individuell för varje projekt 

då det kan vara många faktorer som spelar in och behöver utredas innan besked kan ges. Det kan dock 

vara viktigt för byggherren att just målet för handläggningstiden framgår så att byggherren vet när de 

kan förvänta sig svar på en intresseanmälan. Vårt förslag är att målet exempelvis kan vara att någon 

form av besked ska ges inom målet för handläggningstiden, t.ex. att projektet inte är aktuellt alls eller 

att det kan vara aktuellt och behöver handläggas vidare. 

Att kommunens generella bedömningskriterier vid intresseanmälan framgår är också viktigt. Flera 

kommuner har tydliga och utförliga formuleringar för vilka bedömningskriterier de utgår ifrån vid 

bedömning av byggherrens intresseanmälan samt kommunens krav på byggherren.  

5.2.3 Principer för markprissättning 
Målet med denna parameter är att kommunen ska redovisa hur man säkerställer att mark inte säljs under 

marknadsvärdet. Det är svårt att ha någon annan utgångspunkt eller princip för försäljning av kommunal 

mark än att det ska ske till marknadspris mot bakgrund av de regleringar som finns. Vi har bedömt att 

drygt hälften av kommunerna beskriver hur de säkerställer att försäljning sker till marknadspris. 

Intressant är att flera kommuner anger att de utför interna marknadsmässiga värderingar av marken, 

trots att EU:s statsstödsregler förespråkar att antingen en oberoende expertvärdering ska ske eller att 

marken ska försäljas genom anbud där det mest fördelaktiga priset väljs. I riktlinjerna anges också 

återkommande att kommunen använder sig av oberoende expertvärdering men enbart vid de tillfällen 

kommunen har svårt att internt bedöma marknadsvärdet. Frågan kvarstår då enligt vår mening hur 

kommunen avser säkerställa att försäljning sker till marknadspris. Kan man som byggherre räkna med 

att kommunen inte är partisk i sin bedömning?  

 

Då det både från allmänhetens och byggherrars perspektiv är av stor vikt att markprissättningen är 

transparent och tydlig anser vi att detta är något kommunerna behöver arbeta med. Det bör beskrivas 

bättre vem som värderar marken i olika situationer och hur det går till. Olika parametrar som kan påverka 

markpriset som exempelvis vid anbud då man inte enbart bedömer anbudet efter pris eller andra åtgärder 

som kan dras av från markpriset borde också beskrivas i riktlinjerna.    
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5.3 Har lagen om riktlinjer för markanvisning en funktion? 

En ökad tydlighet, transparens och förutsägbarhet i byggprocessens inledande skede anser vi inte 

uppfylls till fullo i dagsläget av de kommunala riktlinjerna. De delar som troligtvis är av största 

betydelse för en byggherre – bl.a. principer för kostnadsfördelning mellan parterna – uteblir helt eller är 

för generella för att byggherren ska kunna göra en egen bedömning utan att mer information inför varje 

enskilt projekt lämnas av kommunen. Frågan blir ifall riktlinjerna har någon funktion ifall det mesta 

enligt kommunerna anses vara projektspecifikt och således inte framgår av riktlinjerna? 

Enligt vår bedömning uppfyller flera av riktlinjerna vi undersökt ett av dessa syften – nämligen en ökad 

tydlighet. Flera av riktlinjerna är pedagogiskt upplagda med tydliga processer för både handläggning 

och förfaranden, medan andra är mer sparsamma i sin utförlighet. Riktlinjerna är dock väldigt generella 

och man kan i många fall fråga sig vem de skrivits till och varför. Enligt propositionen vill man skapa 

tydligare spelregler för byggherrar, men riktlinjerna ska även vara ett verktyg för kommunen i sin 

handläggning. Anledningen till att man ville skapa tydligare spelregler för byggherrar var bl.a. att dessa 

upplevde att kommuner hade skilda processer för markanvisningar. Efter att ha gått igenom 41 riktlinjer 

för markanvisningar kan vi konstatera att de allra flesta riktlinjer anger mer eller mindre samma 

principer för hur kommunen hanterar markanvisningar. Detta vilket kan visa på att de bitar där 

byggherrar tidigare upplevt att kommuner gjort olika och där förfarandet inte varit transparent 

förmodligen inte kommit med i riktlinjerna på grund av dess övergripande och generella formuleringar. 

För en erfaren byggherre är mycket av innehållet i riktlinjerna i princip självklara saker som redan 

beskrivits i annan lag – exempelvis hur kostnaderna kan fördelas vid planläggning och projektering. 

Tanken är bl.a. att lagen ska leda till en ökad konkurrens och lämna möjlighet för nya aktörer att etablera 

sig och att ta sig in på marknaden. Kommunerna anger i många fall i sina riktlinjer att 

bedömningskriterier eller villkor för markanvisning är att byggherren är erfaren av liknande projekt 

sedan tidigare. Med bakgrund av detta undrar vi om den tydlighet som ska framgå av riktlinjerna ger 

byggherren spelregler eller om riktlinjerna enbart berättar det som byggherren redan har information 

om sedan tidigare. 

Det har länge funnits en stor utbredd praxis på området som varierat mellan Sveriges kommuner. 

Riktlinjerna som ska antas är enbart vägledande och vi tror att stora delar av de brister vi 

uppmärksammat i riktlinjerna grundas i detta. Hade riktlinjerna varit bindande hade det förmodligen 

lagts ned betydligt mer energi på att utforma dessa korrekt. Kommunerna har dock ett behov av att 

efterleva riktlinjerna då en kommun som inte följer sina styrdokument brister i förtroende både hos 

potentiella byggherrar och övriga invånare. Gör kommunerna avsteg från sina riktlinjer sänder detta 

förtroendeskadande signaler till byggherrar och kommunen riskerar att straffas med ett minskat intresse 

och således minskade investeringar i kommunen. Kontentan blir att riktlinjerna utformas så generellt så 

att riktlinjernas funktion i många fall helt försvinner då de blir så generella eller otydliga att byggherren 

inte har någon nytta av dessa.  
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6 Slutsats 
För att skapa transparens för både allmänhet och byggherrar är det av vikt att alla byggherrar behandlas 

och bedöms lika, att det finns rättvisa och transparanta metoder för att bedöma marknadsvärdet på den 

mark som säljs samt att kostnader fördelas lika oberoende av vilken byggherre kommunen valt att 

samarbeta med. Trots att det finns svårigheter för kommunerna att formulera mer styrande dokument än 

de riktlinjer vi undersökt är detta troligen vad som krävs för att lagens syfte ska uppnås. Genom att 

kommunerna i riktlinjerna ökar tydligheten i sina metoder och sitt arbetssätt för markanvisning kan 

kommunerna bidra till att syftet med lagen uppfylls och samtidigt minska risken att gå miste om 

investeringar i sin kommun.  

För att öka både tillämpning och tillgänglighet av kommunala riktlinjer för markanvisningar tror vi att 

det krävs tvingande lagstiftning. Detta skulle leda till att kommunerna la ner mer arbete på att ta fram 

riktlinjer med principer som beskriver kommunens arbete mer i detalj utifrån olika situationer. Det 

generella sättet i de flesta riktlinjer och de brister som påvisas i dessa beror troligen på att kommunen 

vill bibehålla så stora möjligheter som möjligt till förhandling i det specifika projektet. Som det ser ut 

idag anser vi att den information som förmedlas till intresserade byggherrar i de kommunala riktlinjerna 

för markanvisningar dessvärre är alltför generella för att uppfylla lagens syfte.  

Då kommunerna inte gynnas av att precisera sina riktlinjer närmre och lagen i sig öppnar upp för 

generella skrivelser och egna tolkningar samtidigt som det inte finns några påföljder undrar vi om lagen 

helt enkelt kom till för att stilla de kritiker som funnits på området. 

Efter att ha utfört denna studie anser vi att det skulle vara mycket intressant att undersöka hur byggherrar 

uppfattar riktlinjerna, om de är till hjälp och om de ökar transparensen. Ytterligare ett förslag på fortsatta 

studier är huruvida kommunen följer riktlinjerna eller om riktlinjerna enbart är ett dokument som 

antagits och sedan glömts bort. Kanske fortsätter kommunerna helt i enlighet med den praxis de haft 

sedan tidigare?   
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