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Förord 

Examensarbetet skrevs som ett sista moment i vår utbildning på 
Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i 
Gävle. Arbetet är en kandidatuppsats på C-nivå och omfattar 15 
högskolepoäng.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Märit Walfridsson som gav oss 
inspiration till det valda ämnet och värdefull handledning under arbetets gång. 
Tack för dina goda tips och råd!  

Ett särskilt tack till alla kommuner och privata aktörer som avsatt tid och 
deltagit i intervjuer. Utan er hade inte detta examensarbete varit möjligt.  

Avslutningsvis vill vi även tacka Malin Hjort som tog sig tid att korrekturläsa 
arbetet. 

 

Gävle, en solig dag i maj 2018 

Isabelle Edlund och Amanda Jonsson 

 

  



 

 
ii 

Definitioner och förkortningar 

Markpolitik beskrivs som markförvärv och markförsäljning som leder till 
utveckling och tillväxt. Det omfattar även planläggning, ekonomisk 
långsiktighet och tydliga politiska målbilder. 

Markreserv menas den mark kommunen äger och som förvärvats med syfte 
för framtida exploatering och utveckling av rekreationsområden. 

Privata aktörer avser i denna studie både bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag (är detsamma som exploatörer) samt fysiska 
personer som äger fastighet/er eller har en vilja att förvärva eller nyttja 
kommunal mark för att utveckla ett individuellt eller allmännyttigt behov. 
 
Policy antas av kommunfullmäktige och innehåller allmänna mål för en 
verksamhet och behandlar övergripande frågor som har betydelse inom ett 
avgränsat politikområde. För att förverkliga en policy kan riktlinjer användas. 

Riktlinjer innehåller redogörelser av vad och hur något ska göras. De kan 
även innehålla redogörelser av hur en policy ska genomföras. Riktlinjer har 
som mål att säkra kvalitén i det kommunala uppdraget. De kan vidare 
förtydliga hur lagstiftning ska tillämpas i kommunen.  

Transparens möjlighet till insyn i en myndighets verksamhet. Med stor 
transparens avses att myndighetens riktlinjer, policys och löften är tillgängliga 
för aktörer utanför myndighetens verksamhet. 
 
JB Jordabalken (SFS 1970:994) 

KomL Kommunallagen (SFS 2017:725) 

PBL Plan-och bygglagen (SFS 2010:900) 

SKL Sveriges kommuner och landsting  

SFS Svensk författningssamling 
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Sammanfattning 

Hur marken ska användas och av vem är aktuella frågor i dagens samhälle till 
följd av att många tätorter i Sverige är i en expansiv fas. Kommuner är till 
största del de viktigaste markägarna av exploaterbar mark. Det har påträffats 
att endast några kommuner har publicerade dokument som visar den vilja och 
de riktlinjer kommunen har med det kommunala markinnehavet, kommande 
markförvärv och i markärenden med privata aktörer utanför den kommunala 
verksamheten. Till följd av det är syftet med studien att uppmärksamma och 
öka kunskapen om kommunal markpolicy.  

En markpolicy är ett styrdokument som beskriver en kommuns vilja och 
riktlinjer för det kommunala markinnehavet. Policyn ska utgöra ett 
beslutsunderlag och vara vägledande för kommunens hantering av 
markärenden. Syftet med studien är även att bidra till en effektivare 
markpolitik och mer enhetlig handläggning av markärenden samt en mer 
transparent kontakt mellan kommun och privata aktörer. Målet med studien 
är att ge svar på om en dokumenterad markpolicy kan vara ett bra underlag i 
kommunala markärenden, samt vad en markpolicy bör innehålla för att den 
ska uppfylla sitt syfte. 

I studien har två metoder använts, en granskning av befintliga markpolicyer 
och intervjuer. Granskningen av markpolicyer genomfördes med syftet att 
studera policyns syfte och innehåll. Intervjuer genomfördes med både 
kommuner som har en dokumenterad markpolicy och med kommuner som 
inte har en sådan samt intervjuer med bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.  

Resultatet av granskningen visade att visst innehåll är mer vanligt 
förekommande i kommunernas markpolicyer. Intervjuerna visade att det finns 
delade meningar om en markpolicys betydelse, vad den bör innehålla samt om 
privata aktörer är hjälpta av en sådan. Främst används markpolicyn internt av 
kommunen och är ett verktyg för att förankra markpolitiken, detta skapar en 
samlad bild utåt mot privata aktörer.  

De slutsatser som kan tas av studien är att en markpolicy kan vara till hjälp för 
kommuner, dels för att förankra markpolitiken och för att skapa en mer 
enhetlig handläggning av markärenden inom kommunen. En markpolicy kan 
även leda till ökad transparens mellan kommuner och privata aktörer. 

Nyckelord: Markpolicy, markärenden, riktlinjer, kommuner, markpolitik. 
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Abstract 

How the land is to be used and by who are current issues in today's society 
due to the fact that many towns in Sweden are in an expansive phase. The 
most important landowners of exploitable land are mostly municipalities. It 
has been found that only a few municipalities have published documents 
showing the will and the guidelines of the municipal land ownership, future 
land acquisition and regarding land matters with private actors. As a 
consequence, the aim of the study is to pay attention and increase knowledge 
about municipal land policy. 

A land policy is a governing document describing a municipality's will and 
guidelines in land matters. The policy should form a basis for decision making 
and guide the municipality's management of land issues. The purpose of the 
study is also to contribute to a more efficient land politic, uniform handling of 
land issues and a more transparent contact between the municipality and 
private actors.  

The aim of the study is to provide answers to whether a documented land 
policy can be a good basis in municipal land matters and also what a land 
policy should contain in order to fulfill its purpose. 

Two methods have been used in the study, a review of existing land policies 
and interviews. The review of land policies was conducted with the purpose of 
studying the aim and content of the policy. Interviews were conducted with 
both municipalities that have a documented land policy and with 
municipalities that do not have one. Interviews were also conducted with 
construction and real estate development companies. 

The results of the review showed that certain content is more common in 
municipalities' land policies. The interviews showed that there are shared 
opinions about the importance of a land policy, what it should contain and 
whether private actors are helped by such. A land policy is mainly used as an 
internal work basis by the municipality and as a tool to secure the land politics 
which creates an overall image to private actors.  

Conclusions taken from the study are that a land policy can be helpful to 
municipalities, partly to establish land politics and create a more uniform 
handling of land issues within the municipality. A land policy can also lead to 
increased transparency between municipalities and private actors.  

Keywords: Land policy, land issues, guidelines, municipalities, land politics. 
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1 Introduktion 

1. 1 Bakgrund 

Befolkningen i Sverige ökar stadigt och många kommuner befinner sig i en expansiv 
fas. Marken i Sverige ägs till största del av privatpersoner, vilka äger cirka hälften av 
marken. Den offentliga sektorn i Sverige som består av bl.a. kommuner äger cirka 
15 procent av marken (Statistiska centralbyrån, 2013). En undersökning utförd av 
Konkurrensverket (2015) visar att det till största del är kommuner som är de 
viktigaste markägarna av exploaterbar mark. Kommunernas tilldelning genom 
markanvisning samt försäljning av mark är därför betydande för att styra eventuell 
exploatering. Hur marken ska användas och av vem är aktuella frågor i dagens 
samhälle och en utarbetad markpolitik är av betydelse för att kommunen ska kunna 
ta ställning i dessa frågor (Konkurrensverket, 2015).   

Enligt lag ska kommuner upprätta riktlinjer för bostadsförsörjning (SFS 2000:1383), 
exploateringsavtal (SFS 2014:900) samt markanvisning (SFS 2014:899). 
Lagstiftningen har lett fram till att många kommuner har tagit fram riktlinjer för just 
detta. Utifrån egna studier av begreppen markpolicy och riktlinjer för markärenden i 
sökdatabaser på nätet har det påträffats att endast några kommuner har publicerade 
dokument som visar den vilja och de riktlinjer kommunen har med det kommunala 
markinnehavet, kommande markförvärv och i markärenden med privata aktörer 
utanför den kommunala verksamheten.   

En markpolicy är ett styrdokument som beskriver en kommuns vilja och riktlinjer i 
markfrågor. Policyn ska utgöra ett beslutsunderlag och vara vägledande för 
kommunens hantering av markärenden. Hur kommuner hanterar markärenden kan 
skilja sig mellan olika kommuner, en del kommuner har en markpolicy medan andra 
inte har någon (Båstad, 2012; Lerum, 2015; Partille, 2017).  

Den skillnad som råder mellan kommuner angående framtagna riktlinjer i 
markärenden gör det intressant att studera varför en del kommuner har valt att 
upprätta en markpolicy medan andra inte har gjort det. Med denna utgångspunkt är 
det av intresse att vidare undersöka huruvida kommuner och privata aktörer kan ha 
nytta av en kommunal markpolicy och vad en sådan skulle betyda för dem i 
markärenden.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till en effektivare markpolitik och mer enhetlig 
handläggning av markärenden samt en mer transparent kontakt mellan kommun och 
privata aktörer. Syftet med studien uppfylls genom att uppmärksamma och öka 
kunskapen om kommunal markpolicy i Sverige.  
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1.3 Mål 

Undersökningen har som mål att ge svar på om en dokumenterad markpolicy kan 
vara ett bra underlag i kommunala markärenden, samt vad en markpolicy bör 
innehålla för att den ska uppfylla sitt syfte. Studien förväntas klarlägga betydelsen av 
kommunal markpolicy och skapa intresse hos kommuner som inte har en markpolicy 
att eventuellt upprätta en sådan. Studien förväntas även klargöra om det finns tydliga 
riktlinjer hos kommuner för hur markärenden ska hanteras och om privata aktörer 
kan vara hjälpta av en kommunal markpolicy.  

1.4 Frågeställningar 

 För att uppnå studiens syfte och mål besvaras följande frågeställningar: 

 Hur kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i hanteringen av 
markärenden och vad bör inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla 
sitt syfte? 

 Hur hanteras markärenden i kommuner som saknar dokumenterad policy?  

 På vilket sätt kan en dokumenterad markpolicy vara till hjälp för privata 
aktörer som verkar utanför den kommunala verksamheten?  

1.5 Avgränsningar 

Några särskilda avgränsningar gentemot syftet och frågeställningarna bedöms inte 
vara nödvändigt i studien. Däremot har avgränsning av begrepp genomförts.  
Med markärenden avses i denna studie den mark som kommunen förvärvar, 
försäljer och förvaltar. Övriga ärenden där kommunen har en roll, exempelvis 
ärenden gällande bygglov och fastighetsbildning ingår inte i definitionen. 

1.6 Disposition 

Studien har utformats efter en IMRaD-struktur med Inledning, Metod, Resultat och 
(and) Diskussion. Utöver dessa kapitel finns även kapitel som hanterar teoretisk 
bakgrund, slutsatser samt framtida forskning.  

Studiens första del är inledning och den ger en bakgrund till varför studien 
genomförs, studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och mål. Inledningen följs 
av en teoretisk bakgrund som ger en grund till ämnet. Där behandlas ingående 
definitioner av begrepp, lagar och annan information som är viktigt för ämnet. 
Under samma kapitel redogörs även för tidigare forskning. Därefter följer ett kapitel 
som beskriver studiens metoder. Kapitlet är uppdelat i fyra huvudrubriker: val av 
forskningsstrategi, granskning av markpolicyer, intervjuer och etiska överväganden.  

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av respektive metod. Resultat kapitlet 
inleds med ett avsnitt som ger en bakgrund till de intervjuade kommunernas 
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markinnehav. Nästföljande kapitel är diskussion där metod och resultat diskuteras. I 
kapitlet finns även ett avsnitt om hållbar utveckling. Slutligen presenteras studiens 
slutsatser och förslag till vidare forskning. En referenslista samt bilagor återfinns i 
slutet av dokumentet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Kapitlet inleds med att behandla begreppet markpolicy. Vidare behandlas 
kommunen som markägare och markpolitik samt en del av den lagstiftning som är 
tillämplig inom området. Avslutningsvis tas tidigare forskning inom ämnet upp. 

2.1 Definition av markpolicy 

I Sverige råder kommunalt planmonopol, vilket innebär att kommuner har 
ensamrätt att bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen 
genom att anta planer enligt plan- och bygglagen [PBL] (SFS 2010:900) 1 kap. 2§.  
Genom planmonopolet kan kommuner styra över hur mark- och 
vattenanvändningen kan se ut inom kommunen. I PBLs 3-4 kap. framgår det att 
kommuner ska ta fram en översiktsplan eller detaljplan för att påvisa hur mark ska 
användas. Enligt 3 kap. 1–2 §§ PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
där inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön framgår. 
Planen fungerar som vägledning i beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Genom 
dessa planer påvisar kommuner sin vilja med hur mark ska utvecklas, bebyggas och 
utformas.  

En översiktsplan eller en detaljplan är inte synonymt med en kommuns markpolicy. 
En markpolicy beskriver inte hur kommunen ska planlägga mark inom kommunens 
gränser, utan hur den kommunägda marken ska förvärvas, försäljas och förvaltas 
(Båstad, 2012; Lerum, 2015; Partille, 2017). En regelrättslig definition av vad 
markpolicy innebär har inte återfunnits. Däremot har befintliga markpolicyer 
studerats och utifrån dessa har begreppet fått en förklaring (Båstad, 2012; Lerum, 
2015; Partille, 2017). En markpolicy är ett styrdokument som visar de riktlinjer och 
den vilja som kommunen har med det kommunala markinnehavet och i 
markärenden med privata aktörer utanför den kommunala verksamheten. Syftet är 
att policyn ska utgöra ett beslutsunderlag och vara vägledande för kommunal 
hantering av markärenden. Syftet kan även vara att ge aktörer och allmänhet 
information om kommunens strävan och samverkan i markfrågor.  

Vad en markpolicy innehåller varierar mellan olika kommuner. Det framgår att en 
markpolicy bl.a. kan innehålla riktlinjer för kommunens markreserv, försäljning av 
kommunal mark, markanvisningar, exploateringsavtal, tomtmark, tomtkö, 
tomträtter och andra kommunala nyttjanderätter och kommunstyrelsens uppgifter i 
relation till exploateringsfrågor (Båstad, 2012; Lerum, 2015; Partille, 2017).  
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2.2 Kommunen som markägare  

Försäljning av kommunägd mark och förvärv av mark styrs av många olika lagar och 
regler. Vid försäljning och förvärv av mark är kommunen skyldig att följa EU:s 
statsstödsregler och Kommunallagen. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen (SFS 
2017:725) får inte kommuner gynna enskilda näringsidkare, vilket betyder att 
försäljning av kommunägd mark inte får ske till underpris utan ska motsvara 
marknadspris (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015). 

En kommun kan också upplåta sin mark genom olika typer av nyttjanderätter, bland 
annat tomträtt och arrende. Tomträtt får upplåtas i hel fastighet som ägs av en 
kommun eller staten enligt 13 kap. 2 § Jordabalken [JB] (SFS 1970:994). Att inneha 
en fastighet med tomträtt innebär nyttjanderätt till fastigheten på obestämd tid mot 
en årlig avgäld i pengar, enligt 13 kap. 1 § JB. Ett arrende innebär rätt att nyttja en 
hel eller en del av en fastighet mot vederlag enligt 8 kap. 1 § JB och kan upplåtas i 
olika former, jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende samt 
lägenhetsarrende. Ett arrende upplåts på en bestämd tid enligt 7 kap. 5 § JB. 

Någon definition eller primärkälla för begreppet markreserv har inte återfunnits. 
Däremot har Tjärnstig (2012) förklarat begreppet på ett tydligt vis i sin studie. Med 
markreserv menas den mark kommunen äger och som förvärvats med syfte för 
framtida exploatering samt utveckling av rekreationsområden (Tjärnstig, 2012). 
Markinnehavet möjliggör att kommuner genom försäljning och upplåtelse av sin 
mark kan styra exploateringen. En kommuns markreserv är vanligtvis inte 
detaljplanelagd och består främst av skogs- eller jordbruksmark. Det är vanligt att 
kommuner genomför strategiska markförvärv för att säkra sin markreserv och kunna 
möta behovet av exploaterbar mark (Tjärnstig, 2012).  

Enligt Kalbro & Lindgren (2015, s. 94) innebär markägande för kommunen en 
möjlighet att kunna styra vem som får genomföra ett byggprojekt och en detaljplan, 
det kan exempelvis vara en eller flera byggherrar. De frågor som blir aktuella när 
mark ska exploateras är om kommunen själva ska bygga, överlåta till en privat aktör 
eller ett allmännyttigt bostadsföretag. I vissa fall säljs även marken med villkor att 
den ska bebyggas (Kalbro & Lindgren, 2015, s. 94). 

2.3 Markpolitik - Vikten av en samlad målbild 

Enligt SKL (2016, s. 48) beskrivs markpolitik traditionellt som ”markförvärv och 
markförsäljning som leder till utveckling och tillväxt”. De menar att på senare tid 
har begreppet breddats och omfattar nu även planläggning, markanvisning, 
ekonomisk långsiktighet, tydliga politiska målbilder samt försäljning och uppköp av 
både kommunal och privatägd mark. 
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SKL (2016) intervjuade i slutet av år 2015 ett antal kommuner gällande hur de 
arbetar med en aktiv markpolitik i sin kommun. SKLs råd, utifrån 
intervjuerna, var att det är viktigt med en samlad målbild och förankring av 
markpolitiken i kommunen. Det är även fördelaktigt att kommunen har ett 
samlat ansikte utåt och att politiker samt tjänstemän har kontakt med aktörer 
utanför kommunens verksamhet.  

I Sveriges kommuner bedrivs markpolitik på ett varierande sätt eftersom 
förutsättningar och behov ser olika ut (SKL, 2016). Enligt SKL (2016) påverkar 
kommunens politiska ledning i vilken riktning kommunen ska utvecklas och vad 
marken ska ha för användning. Med hänsyn till en kommuns markinnehav, 
ekonomiska resurser samt partiernas mandat i kommunen varierar den aktiva 
markpolitiken (SKL, 2016).  Kommuner som har ett väsentligt markinnehav har ett 
stort inflytande över vad och var det byggs samt möjligheten att välja vilka som 
bygger (Dahlin och Carlander, 2015). De senaste åren har det enligt Dahlin och 
Carlander ställts högre krav på kommuner att föra en mer aktiv markpolitik. En 
aktiv markpolitik är nödvändig för att uppnå mål för bostadsförsörjning, sociala mål 
samt öka transparensen inom plan- och markprocessen (Dahlin och Carlander, 
2015). De politiskt förtroendevaldas uppdrag är bland annat att utforma mål och ta 
initiativ till vilka politiska riktlinjer som ska gälla. De ska även följa upp och 
kontrollera resultaten av dessa och att de stämmer överens med de politiska målen. 
Kommunens tjänstemän har sedan i uppgift är att utreda olika förslag och förverkliga 
de alternativ som de förtroendevalda bestämt sig för (Siverbo, 2007, s. 385–388). 

Regeringen gav år 2011 Stadskontoret i uppdrag att beskriva och utvärdera den 
kommunala markanvisningsprocessen för bostadsbyggande (Stadskontoret, 2012).  
Stadskontoret kom fram till att det fanns goda exempel på markpolicyer och 
markanvisningsprocesser bland de kommuner som studerades, vilket visar på 
möjligheter att gynna en fortsatt sådan utveckling. Resultatet av utredningen visade 
bland annat att kommuner behöver förtydliga principer för finansiering av mark och 
markprissättning (Stadskontoret, 2012). Statskontoret gav i utredningen förslag till 
förbättringar hos kommuner som bygger på att öka transparensen och 
förutsägbarheten i markanvisningsprocessen. Några förslag som angavs handlade om 
att det är viktigt med en politisk enighet om markpolicyn i kommunens olika 
förvaltningar samt mellan kommuner i samma region. Stadskontoret skriver att en 
markpolicy kan skapa politisk förankring i markfrågor, vilket gör att bakåtverkande 
följder slipper uppstå om den politiska majoriteten i kommunen förändras. Det 
leder i sin tur till att en mer stabil och förutsägbar marknad skapas för såväl 
kommuner och privata aktörer.  
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2.4 Lagstiftning som berör markpolicy 

Det finns inget lagstadgat om markpolicy, däremot finns regler för 
exploateringsavtal och markanvisning samt kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
reglerat enligt lag. En översikt av befintliga markpolicyer visar dock att riktlinjer för 
dessa kan ingå som delar i en markpolicy (Båstad, 2012; Lerum, 2015; Partille, 
2017). 

Ett exploateringsavtal definieras i 1 kap. 4 § i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
som ”[…] avtal om genomförande av en detaljplan och om 
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen […]”. En lagändring 
genomfördes år 2014 i plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 6 kap. 39 § (SFS 
2014:900) som reglerar att kommuner ska anta riktlinjer gällande 
exploateringsavtal. Enligt lagens 6 kap. 39 § ska en kommun som tänker ingå ett 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för avtalet. 

I lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) finns 
bestämmelser om att kommuner ska anta riktlinjer för markanvisning. 
Markanvisning innebär enligt lagen att en överenskommelse träffas mellan en 
kommun och byggherre som ger denne ensamrätt att under en viss tid och bestämda 
villkor träffa överenskommelse med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 
ett särskilt kommunägt markområde för exploatering. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1 383) behandlar 
planering för bostadsförsörjningen i kommuner. I lagens 1–2 §§ regleras de 
riktlinjer för bostadsförsörjningen som varje kommun ska ta fram för att alla i 
kommunen ska kunna bo i en bra bostad samt för att främja att åtgärder för 
bostadsförsörjningen fullföljs. Riktlinjerna måste innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och bostadsbestånd, hur kommunen avser att uppnå dessa mål samt 
visa hur hänsyn har tagits till nationella och regionala mål. Riktlinjerna kan senare 
ligga till grund för planläggning enligt plan- och bygglagen vad gäller 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (Boverket, 2016). 

Kommunallagens [KomL] (SFS 2017:725) 11 kap. 2 § behandlar kommunens 
ekonomiska förvaltning och reglerar att en kommun ska förvalta sina medel på ett 
sådant sätt att god avkastning och betryggande säkerhet säkerställs. Vidare ska 
kommunfullmäktige besluta i ärenden som är av särskild vikt för kommunen enligt 5 
kap. 1 § 1p. KomL. Detta omfattar enligt paragrafen bland annat framtagna 
riktlinjer och mål för den kommunala verksamheten. Om en kommun har upprättat 
ett styrdokument ska dokumentet finnas tillgängligt på kommunens hemsida enligt 8 
kap. 13 § KomL. 

 



 

 
8 

2.5 Tidigare forskning  

Det har varit svårt att finna forskningsartiklar som direkt behandlar markpolicy eller 
riktlinjer för markärenden. Svårigheten kan bero på att markpolicy inte tycks vara 
ett vedertaget ord, att en sådan policy är mer av ett svenskt fenomen eller att 
forskningen inom ämnet inte är särskilt utbrett. Begreppet markpolicy översätts i 
regel till markpolitik i andra länder och dessa begrepp är inte synonyma med 
varandra enligt författarnas erfarenhet. Utöver vetenskapliga artiklar har även 
examensarbeten som behandlar markpolicy eftersökts. Vid sökning i databaser för 
examensarbeten har inte någon uppsats som specifikt berör markpolicy återfunnits. 
Däremot har examensarbeten som bland annat berör markanvisningar, 
bostadsförsörjning och kommunal planering behandlats tidigare. 

Tidigare forskning som behandlar markpolicy har, enligt vad som framkommit, inte 
återfunnits. Med detta som bakgrund är det därför angeläget att en sådan 
undersökning genomförs. Studien förväntas därför bidra till ökad kunskap om 
begreppet markpolicy och dess betydelse.  

2.5.1      Vetenskapliga artiklar 

Hytönen et al. (2016) har genom vetenskapligforskning kommit fram till att 
planering och politik rörande markanvändning varierar kraftigt i olika kommuner i 
Finland. Regeringen har genom införandet av lagstiftning år 2007 försökt 
uppmuntra kommuner till att samarbeta med varandra utan några större framsteg. 
Hytönen et al. (2016) menar att styrningen från regeringen varit otydlig inom de 
politiska frågorna rörande planering för markanvändning. De har studerat hur den 
införda lagstiftningen följts upp samt utmaningarna för en mer konsekvent styrning 
för markanvändning. Resultatet av studien visar att en effektiv politisk debatt i 
kärnfrågor förhindras genom spridda uppgifter och defensiva rutiner.  

Likt Hytönen et al. (2016) har även Caesar (2016) studerat styrning av 
markanvändning. Caesar (2016) har forskat i det svenska markanvisningssystemet 
genom att studera vilka krav och metoder kommuner använder sig av vid 
markanvisning. Genom markanvisning skapas en förbindelse och ömsesidig 
beroendeställning mellan en byggherre och en kommun med målet att gemensamt 
genomföra exploateringen. Tillgången på kommunal mark och kommunernas starka 
roll som planeringsmyndigheter har stor betydelse för det totala utbudet av 
bostäder. Enligt Caesar (2016) har markanvisningar i praktiken förändrats avsevärt 
de senaste decennierna. Han menar att en markanvisning liknade tidigare mer en 
vanlig försäljning med ett uppdrag baserat på en detaljplan som utarbetats av 
kommunen. Med andra ord tilldelades områden som redan planerats av kommuner.  

Caesar (2016) studerade även markanvisningssystemet utifrån exploatörers 
perspektiv i en internationell kontext. Studien visar att exploatörer överlag inte är 
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nöjda med markanvisningssystemet. Systemet är inte tillräckligt transparant och det 
är svårt att förstå vilka kriterier som bör uppfyllas i de uppdrag som tilldelas. Tidig 
information om kommande projekt för markanvisning och kontakten med 
tjänstemän under uppdragen var något som exploatörerna uppskattade.  

2.5.2      Examensarbeten 

Tjärnstig (2012) har i sitt examensarbete behandlat markanvisning likt Caesar 
(2016). Tjärnstig har dock valt att jämföra markanvisningsprocessen i utvalda 
kommuner medan Caesar studerat markanvisningssystemet i Sverige. Tjärnstigs 
studie gjordes innan lagen om riktlinjer för kommunal markanvisning trädde i kraft 
år 2014. Tjärnstig (2012) beskriver att genom planmonopolet kan kommunerna 
påverka utvecklingen av exploatering eftersom de kan bestämma var och hur mark 
ska planläggas. Vidare beskrivs att en förutsättning för markanvisning är kommunalt 
markinnehav samt att den kommunala markreserven generellt är god i Sverige. 
Genom innehavet av mark kan kommuner genom försäljning eller upplåtelse styra 
över hur exploatering av marken ska ske. Kommunalt markinnehav är också ett 
redskap för kommunen att styra var bebyggelsen uppförs genom markanvisning. 
Tjärnstig (2012) redogör även övergripande för en del av den lagstiftning som finns 
för kommuner gällande likhetsprincipen i kommunallagen och det kommunala 
bostadsförsörjningsansvaret.  

Ämnet markanvisning återkommer även i ett examensarbete skrivet av Edin och 
Sandberg (2015).  Edin och Sandberg (2015) behandlar hur en markanvisningspolicy 
bäst kan användas för att gynna olika aktörer på marknaden. Resultatet av de 
intervjuer som genomfördes med byggherrar och kommuner, visade att byggherrar 
överlag var mer positiva till en markanvisningspolicy än kommunerna. Byggherrarna 
ansåg att en policy främst kan vara användbara för nya byggherrar på marknaden. 
Edin och Sandberg (2015) menar slutligen att det är viktigt med en tydlig policy där 
bland annat fördelning av kostnader och metodiken vid markanvisningsförfarandet 
förklaras, för att minska osäkerheten hos byggherrarna att investera i kommunen. 

Karlsson (2011) har i sitt examenarbete studerat vad utvalda kommuner i Stockholm 
anser om hyresrättens minskande status samt om kommunerna använder sig av 
någon policy för att påverka upplåtelseformen på bostäder vid nyproduktion. För att 
påverka lokalisering och upplåtelseform vid byggnation av bostäder kan kommuner 
använda sig av olika verktyg som exempelvis markanvisningar, exploateringsavtal 
och detaljplaner. Med stöd av det kommunala planmonopolet, aktiv prispolitik och 
strategiska markförvärv kan kommuner genom försäljning av kommunal mark 
påverka byggnation enligt egna preferenser (Karlsson, 2011). 
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3 Metod 

I detta avsnitt ges bakgrund till vald forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder och 
de olika tillvägagångssätt som behövs för att nå ett trovärdigt forskningsresultat. För 
att uppfylla studiens syfte och besvara de framtagna frågeställningarna valdes 
metoderna (1) granskning av befintliga markpolicyer samt (2) intervjuer. Slutligen 
tas hänsyn till etiska aspekter. 

3.1 Val av forskningsstrategi 

Vid forskning kan många olika metoder tillämpas. Dessa brukar delas in i kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Cairney och St Denny (2015) menar att kvalitativa frågor 
har för avsikt att undersöka kvaliteter som svarar på hur medan kvantitativa frågor 
undersöker kvantiteter och besvarar hur många. En kvalitativ forskningsmetod har 
tillämpats i denna studie för att få mer innehållsrika svar vilket bedöms vara en 
förutsättning för studiens syfte. 

Den största delen av data till studien samlades in genom kvalitativa intervjuer. Valet 
av intervjuer grundar sig i sökandet av djupare förståelse i ämnet. En enkätstudie 
hade också kunnat tillämpas för att inkludera fler kommuner i studien, men rädslan 
av att respondenter inte skulle svara på enkäten i tid och inte få tillräckligt 
uttömmande svar har gjort att enkät som datainsamlingsmetod inte valts i denna 
studie. Enligt Biggham (2015, s. 154) har enkäter dessutom slutna alternativ, vilket 
inte ger möjlighet till diskussion och följdfrågor. Utöver intervjuer har en 
granskning av befintliga markpolicyer genomförts. Denna metod är också kvalitativ 
eftersom ett fåtal dokument valts ut samt att syftet är att studera hur något är och 
inte att en kvantitet eftersöks (Cairney & St Denny, 2015). 

3.2 Granskning av markpolicyer 

En granskning av kommuners befintliga markpolicyer gjordes med syftet att besvara 
frågeställningen hur kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i hanteringen av 
markärenden och vad bör inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte. I 
frågeställningen är tyngdpunkten att besvara vad som bör inkluderas i en markpolicy 
för att den ska uppfylla sitt syfte. Innehållet förmodas ge en indikation på vad 
kommunerna anser viktigt för att markpolicyn ska vara av betydelse. Granskningen 
antas även ge en antydan till varför visst innehåll bör finnas med.  

Ett annat syfte med granskningen var att använda resultatet som underlag vid 
framtagandet av intervjufrågor.  
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3.2.1      Urval av markpolicyer 

För att finna befintliga markpolicyer att granska genomfördes en sökning med hjälp 
av sökmotorn Google där sökorden var markpolicy och riktlinjer för markärenden. De 
kommuner vars policy valdes ut för granskning var Lerum, Partille, Kalix, Båstad 
och Stenungssund. Valet av dessa kommuner grundades i att de har ett publicerat 
dokument benämnt markpolicy eller riktlinjer för markärenden samt att dessa är antagna 
relativt nyligen. 

3.2.2      Genomförande av granskning 

Vid granskningen kontrollerades innehållet för respektive markpolicy för att se vad 
som förekom i den samt om visst innehåll var mer vanligt förekommande. Vid 
granskningen undersöktes även markpolicyns syfte för att få en bild av vad avsikten 
med policyn var. Resultatet ansågs av författarna vara mättat när fem markpolicyer 
granskats. Eftersom endast ett fåtal kommuner har upprättat en markpolicy 
bedömdes det tillräckligt för ett representativt data och några ytterligare 
granskningar bedömdes därför inte vara nödvändigt.  

3.3 Intervjuer 

Intervjuer som metod har genomförts med syfte att besvara studiens samtliga 
frågeställningar.  

3.3.1      Urval av kommuner 

Vid urval av kommuner var ett kriterium att eftersträva kommuner som var 
befolkningsmässigt både av större [100 000–250 000 invånare] och mindre [10 000–
100 000 invånare] storlek. Valet att eftersträva både större och mindre kommuner 
har gjorts för att få ett bredare urval av kommuner. Ett annat kriterium för urvalet 
var huruvida kommunen har en dokumenterad markpolicy eller inte, både 
kommuner som har dokumenterad markpolicy och kommuner som inte har det 
eftersträvades. Dessa kriterier har använts för att få ett representativt data och skapa 
förutsättningar för att uppnå bästa resultat utifrån de frågeställningar som tagits 
fram.  

Sökmotorn Google användes för att göra ett urval av kommuner som har en 
tillgänglig dokumenterad markpolicy. Genom att söka på orden markpolicy och 
riktlinjer för markärenden erhölls träffar på kommuner som hade en tillgänglig 
markpolicy. Resultatet av sökningen gav 14 träffar på sådana dokument. Sedan 
valdes kommuner ut i den ordning som sökmotorn ordnat dem. Det finns en risk att 
fler kommuner som inte påträffats har en markpolicy, dock bedöms det inte ha 
påverkat resultatet.   
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Två kommuner hade äldre publicerade dokument benämnda riktlinjer för försäljning 
och reservationer av mark respektive policy för kommunalt markinnehav. På dessa 
grunder kontaktades kommunerna i tron om att de hade en markpolicy. Antagandet 
visade sig vara felaktigt vilket gjorde att de två kommunerna istället fick 
representera kommuner som inte har en markpolicy. Vid urvalet av kommuner som 
inte har en dokumenterad markpolicy valdes en kommun ut på grund av att det 
fanns en personlig kontakt sedan tidigare. I vidare urval av kommuner som inte har 
någon markpolicy genomfördes sökningar i sökmotorn Google för att utesluta att 
kommunerna inte har någon tillgänglig markpolicy. Fyra kommuner valdes sedan ut 
på grund av det geografiska läget med förhoppning om att intervjuerna skulle kunna 
genomföras ansikte mot ansikte. Två av dessa ställde slutligen upp på en intervju. 
Den varierande urvalsmetodiken bedöms inte påverka resultatet.  

Under hela urvalsprocessen genomfördes kontroller mot de uppställda kriterierna 
för att säkerställa att både större och mindre kommuner kom med i urvalet. 

Antalet kommuner till intervju bestämdes inte i förväg utan genomfördes tills dess 
att resultatet blivit mättat, det vill säga när inget nytt tillfördes från tidigare 
intervjuer. Författarna uppfattade att mättnad uppstod efter tio intervjuade 
kommuner. Det finns dock en risk att mer data hade kunnat tillföra studien om 
ytterligare kommuner intervjuats. Guest, Bunce & Johnson (2006) har studerat hur 
många intervjuer som är tillräckligt för att få pålitliga resultat. De kom fram till att 
ingen ny data inhämtas efter tolv kvalitativa intervjuer med anledning av att 
resultatet oftast blivit mättat vid den mängden. Enligt Guest et al. (2006) kan det 
även vara tillräckligt med sex intervjuer beroende på hur djupt studien går inom 
ämnet och vilka frågeställningar som ska besvaras.  

3.3.2      Urval av privata aktörer 

Som representant för privata aktörer har två större bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag valts ut. Detta för att svara på hur en dokumenterad 
markpolicy kan vara till hjälp för en aktör som är verksam utanför kommunens 
verksamhet. Vid valet av bygg-och fastighetsutvecklingsföretagen eftersträvades två 
större bolag som är verksamma över hela Sverige och ofta förvärvar mark från 
kommuner och ingår exploateringsavtal för exploateringsprojekt. För att få en 
representativ bild av denna typ av aktör valdes NCC AB och Peab AB. 

Någon effektiv metod för att finna fysiska personer, d.v.s. allmänheten, att intervjua 
om deras syn på markpolicy har inte hittats inom den tids- och resursram som fanns 
för examensarbetet. Istället eftersträvades intervju med en organisation som arbetar 
med fysiska personer som äger eller vill förvärva fastigheter. Villaägarna, LRF och 
Fastighetsägarna kontaktades för att få representera allmänheten i en intervju. 
Organisationerna valdes med anledning av att de dagligen har kontakt med privata 
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fastighetsägare och troligtvis kan svara för allmänhetens synpunkter. Vid kontakt 
med organisationerna framkom det att de inte hade tillräcklig kunskap om studiens 
ämne vilket gjorde att de valde att inte ställa upp på en intervju.  

De intervjuade kommunerna har förutom att svara för sin syn på markpolicy även 
till viss del fått svara för allmänheten och bygg- och fastighetsutvecklingsföretag i 
intervjuerna.  

3.3.3      Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med syftet att besvara samtliga frågeställningar som tagits 
fram för studien. Respektive kommun kontaktades och beskrivning gavs om studiens 
syfte för att få hänvisning vidare till lämplig tjänsteman som arbetar med mark- och 
exploateringsfrågor. Den respondent som ansågs lämplig för att besvara frågorna 
kontaktades sedan via mail med information om studiens syfte och intervjuns 
förutsättningar. Respondenten fick sedan återkomma med datum och tid som 
passade för intervju. Utgångspunkten för de kommuner som har en markpolicy var 
att få svar från kommunerna i den turordning sökmotorn Google ordnat dem. På 
grund av att alla kommuner inte svarat kunde inte ordningen användas fullt ut. 
Totalt kontaktades sjutton kommuner med en förfrågan om intervju. Svarsmättnad 
uppstod enligt författarna när totalt tio kommuner intervjuats. Av dem hade fem 
kommuner en dokumenterad markpolicy och fem hade inte någon markpolicy. 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs tio djupgående intervjuer uppfylla 
svarsmättnad. Tidigare forskning om markpolicy har inte påträffats vilket gjorde att 
författarna upplevde att en kvalitativ studie av ämnet behövdes. 

Intervjuerna var semi-strukturerade och intervjufrågorna ordnades efter olika 
teman. Syftet med teman är att de kan användas vid sammanställande och analys av 
resultatet. Enligt Rabionet (2011) ger semi-strukturerade frågor respondenten 
möjlighet att svara öppet och möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor om 
respondentens svar inte ger tillräcklig täckning i frågan. Intervjufrågorna utformades 
på olika vis beroende på om en kommun hade en markpolicy eller inte. Det föll sig 
naturligt att ställa andra frågor till en kommun som hade en markpolicy gentemot en 
kommun som inte hade det för att få svar på frågeställningarna. För att få svar på hur 
privata aktörer kan vara hjälpta av en markpolicy ställdes därför även särskilda frågor 
till dessa aktörer. 

Intervjun med Gävle kommun genomfördes ansikte mot ansikte eftersom det fanns 
en möjlighet att besöka kommunen. Resterande intervjuer med kommuner och 
bygg- och fastighetsutvecklingsföretag genomfördes via telefon på grund av den 
geografiska spridningen och tjänstemännens tidsbrist. Irvine, Drew & Sainsbury 
(2013) skriver att det är vanligt att frågor behöver förtydligas i telefonintervjuer och 
att respondenten oftare frågar om deras svar är tillräckliga, vilket är av vikt för 
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forskaren att ha i åtanke. Istället för att anteckna svaren vid intervjuerna spelades de 
in. Användningen av inspelningsteknik gör att forskaren kan lägga allt fokus på 
respondenten istället för att fokusera på att anteckna (Jacob & Furgerson, 2012). 
Kortare anteckningar togs dock under intervjuerna som ett komplement till det 
inspelade materialet som en säkerhetsåtgärd om tekniken skulle krångla och för att 
uppmärksamma det mest väsentliga.  

Alla intervjuer inleddes med en presentation av studiens syfte och kontroll gjordes 
om respondenter godkände att intervjun spelades in. Intervjufrågorna ställdes enligt 
den följd som ställts upp samtidigt som respondenten fick svara fritt. I de fall det 
behövdes ställdes följdfrågor för att förtydliga svaren. Intervjuerna avslutades med 
att respondenten fick chans att tillägga tankar som väckt under intervjun samt ställa 
frågor. Intervjuerna var mellan tjugo till femtio minuter långa. 

3.3.4      Bearbetning av inhämtat data 

Efter intervjuerna sammanställdes det inspelade materialet i text genom att spela 
upp intervjuerna och anteckna det respondenterna sagt. Svaren sammanställdes efter 
om intervju skett med en kommun eller en privat aktör. Svaren från kommunerna 
sammanställdes sedan till största del efter huruvida de hade en markpolicy eller inte. 
Därefter användes de teman som låg till grund för intervjuguiden.  

Insamlat data analyseras för att urskilja skillnader och likheter samt för att upptäcka 
gemensamma nämnare och vanligt förekommande svar, vilket diskuteras i kapitel 6. 
Svaren från intervjuerna analyseras även för att få reda på kommunernas 
erfarenheter och arbetsmetoder kring markpolicy och riktlinjer gällande 
markärenden. Genom utförande och analys av beskrivna metoder var förhoppningen 
att frågeställningarna kan besvaras på ett bra sätt samt att pålitliga slutsatser kan tas. 

3.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden handlar om att ha känsla för vad som är moraliskt rätt och fel i 
förhållande till valda forskningsmetoder enligt Murray & Hughes (2008, s. 132).  

De respondenter som ställde upp på intervju har erhållit information om hur 
intervjun skulle gå till och vad syftet med intervjun var. Respondenterna som 
intervjuades är anonyma i undersökningen. De kommuner som deltagit i studien har 
presenterats vid namn men i resultatet framkommer det inte vilken kommun som 
angett vad. Det för att undvika att någon kommun blir särskilt utpekad. De bygg- 
och fastighetsutvecklingsföretag som deltagit benämns dock vid namn i resultatet. 
Murray m.fl. (2008) menar att dessa typer av åtgärder är att föredra för att 
minimera etiska problem.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av den granskning som genomfördes av befintliga 
markpolicyer samt resultatet från intervjuer med kommuner och privata aktörer. 
Resultatet besvarar studiens tre frågeställningar. Kapitlet redovisas efter de två valda 
metoderna och efter samma teman som användes i intervjuguiden, se bilaga A. 

4.1 Granskning av kommuners markpolicy 

I denna del presenteras granskningen av fem kommuners markpolicy. Avsnittet är 
uppdelat efter respektive kommun vars markpolicy granskats. I slutet presenteras en 
sammanfattning av resultatet av granskningen. Resultatet bidrar till att ger svar på 
frågeställningen hur kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i hanteringen av 
markärenden och vad bör inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte? 
Tyngdpunkten i den här delen av resultatet ligger på vad som bör inkluderas i en 
markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte.  

De kommuner vars policyer granskats är Lerum, Partille, Kalix, Båstad och 
Stenungsund.  

4.1.1      Lerums kommun  

Lerums kommun (2015) har en markpolicy från år 2015 som är upprättad av mark- 
och projektenheten på kommunen.  

Syfte 

Syftet med Lerum kommuns (2015, s. 4–5) markpolicy är “att den ska vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden samt ge allmänheten 
information om kommunens vilja i markfrågor”. 

Markpolicyns innehåll 

Policyn innehåller kommunens vilja med markreserven och att den är viktig för att 
kunna påverka utvecklingen av bebyggelse och bevara områden för rekreation. 
Kommunen arbetar med strategiska markförvärv med målet att aktivt förvärva mark 
för framtida behov i enlighet med översiktsplanen.  

Vidare finns information om exploatering vilket sker i samarbete mellan företag och 
kommun. Det kan ske på både kommunens och privata aktörers initiativ. Lerum vill 
särskilt verka för att de områden som exploateras är lämpade ur ett 
hållbarhetsperspektiv samt följer kommunens vision. En annan rubrik är 
markanvisning där de inledande beskriver vad markanvisning är, olika förfaranden 
och hur det går till i Lerums kommun. Det finns ytterligare en rubrik kopplad till 
exploatering som kallas avtal. Den sammanfattar villkor och information för 
markanvisnings-, marköverlåtelse- och exploateringsavtal. Markpolicyn innehåller 
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även information om hur ansökningar ska göras vid förfrågningar för att förvärva 
eller bli anvisad mark samt upplåtelser av kommunens mark.  

Vidare innehåller policyn information om försäljning av kommunala tomter. 
Kommunen ger information om försäljning av småhustomter, bebyggda fastigheter 
och industrifastigheter. Det sista som markpolicyn behandlar är markförvaltning 
rörande arrenden, nyttjanderätter och ersättning vid intrång. 

4.1.2      Partille kommun 

Partille kommun (2017) har en policy för mark som kallas Markpolicy- riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och markupplåtelse och är antagen av 
kommunfullmäktige år 2017.  

Syfte 

Partille kommuns (2017, s. 2) markpolicy “har som syfte att vara vägledande och ett 
beslutsunderlag då Partille kommun hanterar mark- och exploateringsärenden”. Den 
ska även ange förutsättningarna för aktörer och allmänheten när kommunen 
samarbetar och träffar överenskommelser med byggaktörer. 

Markpolicyns innehåll 

Policyn börjar med att ta upp att kommunen har sex målområden som är grunden i 
samhällsplaneringen enligt Partille kommun, vilka översiktligt beskrivs under 
rubriken utgångspunkter och mål. Kommunens markreserv och dess förutsättningar 
behandlas även under denna rubrik. Markpolicyn består sedan i huvudsak av tre 
delar. Den första delen handlar om riktlinjer för markanvisningar vilken behandlar 
när markanvisning blir aktuellt, att det kan ske genom olika förfaranden och 
beskrivning av dessa. Villkor vid markanvisning och vad som påverkar kommunens 
beslut samt beskrivning av tillvägagångssättet vid intresseanmälan.  

Nästa del av policyn avser riktlinjer vid överlåtelse eller upplåtelse av kommunens 
mark. Det som tas upp är principer för markprissättning, kommunens tomt- och 
småhuskö och villkor för markupplåtelser. 

Sista delen av policyn omfattar riktlinjer för exploateringsavtal. Den beskriver vad 
ett exploateringsavtal innebär från idé till genomförande, omfattande beskrivning 
om vad ett exploateringsavtal ska innehålla samt markinlösen och marköverlåtelse 
vid exploatering.  

4.1.3      Kalix kommun 

Kalix kommun (u.å.) har ett dokument kallat Riktlinjer för markförvaltning av Kalix 
kommuns markinnehav. Riktlinjerna (markpolicyn) är antagen av kommunfullmäktige 
men datum för antagandet finns inte angivet.  
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Syfte 

Kalix kommuns (u.å., s. 2) syfte med riktlinjerna “är dels att visa vad som ingår i 
begreppet markförvaltning, dels att ge tjänstemännen verktyg att förhålla sig till 
inför handläggning av de olika markärendena”. Riktlinjerna ska redovisa hur 
kommunen avser att förvalta den kommunägda marken. 

Markpolicyns innehåll 

Markpolicyn inleds med en bakgrund där kommunens markreserv behandlas och att 
den årliga kommunala budgeten fastställer målen för markpolitiken. Därefter 
behandlas kommunens övergripande mål gällande aktiv markpolitik och 
markförvaltning med god avkastning.  

Vidare behandlas tomtmark och under denna rubrik anges betydelsen av 
tomtmarkens lämplighet för ändamålet och vilka regler kommunen tillämpar vid 
prissättning. Markanvisning och exploateringsavtal finns med i policyn, där det 
presenteras vad markanvisning och exploateringsavtal innebär samt de villkor som 
Kalix kommun tillämpar vid markanvisning.  

Markpolicyn omfattas även av överlåtelse av tomtmark och inlösen av fastighet. 
Kommunen påvisar möjligheten till att köpa avstyckad tomtmark och information 
om tomtkö samt när inlösen av mark kan bli aktuellt för kommunen. Det mest 
omfattande avsnittet behandlar upplåtelser och nyttjanderätter av olika slag. Vad 
kommunen tillämpar och kan erbjuda för slags upplåtelser.  

Det sista avsnittet behandlar olovliga anläggningar och nedskräpning som beskriver 
vad det är och hur kommunen arbetar med dessa frågor. Kommunen hänvisar 
avslutningsvis till andra kommunala styrdokument rörande förvaltning av 
kommunägd mark som ska användas i kombination med dessa riktlinjer. På Kalix 
kommuns hemsida finns särskilda dokument som mer ingående behandlar riktlinjer 
för markanvisningar och exploateringsavtal.  

4.1.4      Båstads kommun 

Båstads kommun (2012) har en markpolicy upprättad år 2012 och antagen av 
kommunfullmäktige. 

Syfte 

Det finns inget direkt angivet syfte med policyn, däremot har kommunen angett att 
de ska äga mark och inneha en markreserv för att styra utvecklingen. För att kunna 
uppfylla politiska mål ska det finnas möjlighet att exploatera kommunens mark. 

Markpolicyns innehåll 

Markpolicyn beskriver vad markanvisning innebär och till detta avsnitt finns även 
hänvisningar till översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och näringslivspolicy. 
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Båstad har utöver policyn även ett separat dokument med regler för 
markanvisningar. Policyn är uppdelad efter markanvisning för bostäder respektive 
verksamheter.  

I nästa avsnitt behandlas kommunstyrelsens uppgifter i förhållande till markfrågor 
och exploatering. Det anges att kommunledningskontoret upprättar förslag 
exploateringsavtal med aktuell exploatör. Kommunen har även valt att ha med 
villkor och prissättning vid försäljning av småhustomter i policyn.  

Under en rubrik benämnd allmänt återkommer markanvisning för bostäder och vad 
dess syfte är samt att kommunen ska verka för nyproduktion av bostäder under 
rimliga förutsättningar. Till sist redogör kommunen för hur de som önskar en 
markanvisning ska ansöka om det.  

4.1.5      Stenungsunds kommun 

Stenungsunds kommun (2016) har tagit fram Riktlinjer för kommunal mark, 
markanvisning och exploateringsavtal. Kommunfullmäktige antog riktlinjerna år 2016. 
Tidigare benämndes den för Markpolicy och markanvisningspolicy, vilken nu blivit 
reviderad och mer innehållsrik. 

Syfte 

Stenungsunds (2016, s. 2) “syfte med riktlinjerna är att samla information om 
försäljning och exploatering av mark i ett dokument och öka transparensen kring hur 
kommunen arbetar med frågorna”. Utöver det finns även tre separata syften med 
riktlinjerna vilka beskrivs i varje avsnitt. 

Markpolicyns innehåll 

Det första avsnittet omfattar riktlinjer för kommunal mark. “Riktlinjerna syftar till 
att tydliggöra Stenungsunds kommuns ambitioner vad avser markförsörjning” 
(Stenungsund, 2016, s. 4). Avsnittet inleds med kommunens markförsörjning och 
politiska mål. En aktiv markpolitik och strategiska markförvärv anses viktigt för att 
tillgodose behovet av mark samt förfoga över marken. Avsnittet innehåller vidare 
information och upplysningar om mark för verksamheter, småhus och tomtkö samt 
arrenden på kommunal mark. Slutligen finns information om hur aktörer ska gå 
tillväga för att anmäla intresse angående köp och arrende av kommunal mark. 

Det andra avsnittet omfattar riktlinjer för markanvisningar. Syftet med dessa 
riktlinjer är att kommunen ska säkerställa att utvecklingen av kommunen sker i 
enlighet med Vision 2035. Kommunen beskriver i avsnittet vad en markanvisning 
är, vilka markanvisningsmetoder som används, vilka bedömningsgrunder som 
kommunen använder vid val av intressent och hur kommunens handläggning går till 
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vid markanvisning, vad ett markanvisningsavtal respektive marköverlåtelseavtal är 
samt hur intresseanmälningar för markanvisningar hanteras.  

Det sista avsnittet behandlar exploateringsavtal med syftet att tydliggöra vilka 
utgångspunkter och mål kommunen har för bebyggande, handläggning och 
huvudsakliga villkor för exploateringsavtal. Riktlinjernas målgrupp är privata 
aktörer som vill exploatera privatägd mark i kommunen. Avsnittet innehåller 
information om exploateringsavtal och ger en utförlig beskrivning om vad som 
regleras i ett sådant. Vidare finns uppgifter om detaljplanearbetet och vem som 
bekostar vad samt hur handläggningen ser ut vid exploateringsavtal. 

4.1.6      Sammanfattning av granskning 

Syfte 

Fyra av de fem granskade markpolicyerna har ett definierat syfte. Båstads kommun 
har inte ett uttryckt syfte, däremot skriver de i policyns inledning att markägandet 
är viktigt för att kunna styra kommunens utveckling och uppfylla politiska mål.  

Samtliga kommuner som har ett definierat syfte anger att policyn ska öka 
transparensen, ange förutsättningar för olika typer av markärenden och ge 
information till allmänhet samt byggherrar i markfrågor.  Två av kommunerna 
menar att policyn ska användas som ett beslutsunderlag i markfrågor. Fyra av 
kommunerna vill att policyn ska fungera vägledande och som ett verktyg i 
tjänstemännens handläggning av markärenden.  

Stenungsunds kommun har i sitt syfte särskilt preciserat att policyn fungerar som en 
samling information kring försäljning och exploatering av mark. Kalix kommun har 
valt att precisera markförvaltning i sitt syfte. De resterande kommunerna har inte 
valt att precisera ett särskilt område inom markfrågor i syftet. 

Innehåll 

Något som finns med i samtliga markpolicyer är kommunens markreserv. Alla utom 
en kommun beskriver varför markreserven är viktig medan endast en kommun 
anger sitt nuvarande markinnehav. Genomgående anses markreserven viktig för att 
kunna styra utveckling och tillgodose behovet av mark samt förfoga över marken. 
Genom att aktivt förvärva mark samt genom strategiska markförvärv ska 
markreserven tillvaratas. Fyra av kommunerna behandlar i sina markpolicyer hur 
markpolitiska mål ska uppfyllas och att en aktiv markpolitik tillämpas.   

Fyra av de granskade policyerna har valt att hantera någon form av upplåtelse. Alla 
kommuner har information om överlåtelse av kommunala tomter och tre 
kommuner har dessutom angett hur markprissättning går till. Tre kommuner har 
även information om kommunens tomtkö.  



 

 
20 

Alla granskade markpolicyer behandlar markanvisningar. Samtliga kommuner har 
beskrivit vad markanvisning är och vad det innebär. Tre av kommunerna har angett 
att markanvisning kan ske genom olika förfaranden och samma kommuner har även 
gett en beskrivning av tillvägagångssättet vid en intresseanmälan. Fyra av 
kommunerna har även redogjort för villkoren vid markanvisning. Två av 
kommunerna har dessutom angett vad som påverkar kommunens beslut och vilka 
bedömningsgrunder de använder sig av vid val av intressent. Båstads kommun har 
utöver markpolicyn även ett separat dokument med regler för markanvisningar. 

Information kring och villkor för exploateringsavtal har samtliga kommuner med i 
markpolicyerna. Stenungsund är den enda kommunen som skriver vilken målgrupp 
riktlinjerna för exploateringsavtal riktar sig till.  

Tabell 1. Tabellen visar vad de granskade markpolicyerna innehåller och förekomsten av respektive 
ämne i de befintliga policyerna.  

 

4.2 Resultat av intervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer med kommuner och privata 
aktörer. I första delen ges en bakgrund till kommunernas markinnehav och vilja med 
marken. I nästkommande del presenteras resultatet från intervjuerna med 
kommuner som inte har en dokumenterad markpolicy och därefter följer en del som 
redogör resultatet från de kommuner som har en markpolicy. Vidare presenteras 
resultatet från intervjuerna med privata aktörer. Avslutningsvis sammanfattas 
resultatet från intervjuerna i ett särskilt avsnitt. De tio kommuner som deltagit i 
studien är Borås, Falun, Gävle, Härnösand, Hörby, Kalmar, Linköping, 
Norrköping, Stenungsund och Uppsala.  
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Figur 1. Egen geografisk illustration av de kommuner som deltagit vid intervjuer i studien. 
(Kartunderlaget är hämtat från lantmäteriet via webbtjänsten ”Kartsök och ortnamn”). 

4.2.1      Bakgrund till kommunernas markägande 

För samtliga kommuner inleddes intervjuerna med frågor om deras vilja med 
markinnehavet och deras markreserv. Genom att ställa frågor om kommunens 
markreserv och vilja med det kommunala markinnehavet samt synen på försäljning 
och upplåtelse av kommunal mark gavs en bild av hur kommunerna hanterar 
markärenden. Det bidrar i sin tur till att besvara studiens första frågeställning, hur 
kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i hanteringen av markärenden och vad bör 
inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte?  

Markinnehav och markreserv 

Av de kommuner som intervjuats varierar kommunernas markinnehav. 
Kommunerna angav att de äger allt ifrån 800 hektar till 15 000 hektar. Tre av de tio 
tillfrågade kommunerna har inte kunnat uppge någon siffra på hur mycket mark 
kommun äger. Det har även visat sig att kommuner som äger mycket mark också 
totalt sett har en stor kommunyta. Alla utom en av de kommuner som har en 
markpolicy är både med avseende på total kommunyta och befolkningsmängd en 
mindre kommun. De kommuner som både är större med avseende på total 
kommunyta och befolkningsmängd uppgav att de inte har någon markpolicy.  
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Tabell 2. Tabellen visar fakta om de intervjuade kommunerna (SCB, 2018). Uppgiften gällande 
kommunägd mark erhölls vid intervjuerna. *Kommunen kunde inte uppge någon siffra för kommunägd 
mark.  

 

Alla utom en kommun angav att de vill utöka den markreserv de har idag. 
Kommunerna ville ha en stor markreserv eftersom de vanligtvis använder sig av den 
i utbyte vid strategiska förvärv. De uppgav att de i vissa fall upplever svårigheter 
med att utöka markreserven eftersom privata aktörer inte vill sälja mark till det pris 
kommunen kan erbjuda. En kommun uttryckte även att en god markreserv är viktig 
för att kunna föra en aktiv markpolitik och styra vid ny exploatering. En annan 
kommun uppgav att de inte har några direktiv eller politiska beslut för att öka 
markinnehavet i dagsläget.  

Viljan med markinnehavet 

Viljan med det kommunala markinnehavet varierar till viss del mellan de intervjuade 
kommunerna. Genomgående angav kommunerna att de vill kunna styra inriktningen 
på exploateringen i kommunen. Kommunerna vill kunna använda markinnehavet för 
att anvisa mark utifrån särskilda behov, vilket i dagsläget är behovet av fler bostäder. 
Sju kommuner angav att förvärv av mark både görs kortsiktigt och långsiktigt. 
Långsiktighetsperspektivet har sin utgångspunkt i politikens vilja att det ska finnas en 
markreserv om 20 till 30 år för framtida stadsutveckling. Att äga mark inom flera 
områden i kommunen ansågs viktigt för att kunna tillgodose mark för bostäder, 
verksamheter och rekreation. En kommun uppgav att det ska finnas ett syfte med all 
mark som kommunen äger. En annan kommun framförde att de idag arbetar mer 
kortsiktigt men att de önskar ett mer långsiktigt perspektiv med kommunens 
ambition för markinnehavet. 

Försäljning och upplåtelse  

De kommuner som ägde mycket mark såg positivt på försäljning av marken. De 
kommuner som däremot hade ett mindre markinnehav var restriktiva med att sälja 
mark, framförallt till privatpersoner som vill utöka befintliga småhustomter. Den 
mark som kommunerna äger anvisas och säljs främst i syfte av bostadsbyggande och 
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byggnation av verksamheter. Åtta av tio kommuner är restriktiva till eller skapar 
inte alls nya bostadsarrenden. Nya jordbruksarrenden skapas i viss mån. I stort sett 
alla kommuner uppgav att de inte upprättar några nya tomträtter men att de 
däremot har äldre befintliga tomträtter.  

4.2.2      Resultat av intervjuer med kommuner som inte har en 
dokumenterad markpolicy 

I denna del av resultatet behandlas de kommuner som inte har en dokumenterad 
markpolicy. Resultatet besvarar främst frågeställningen hur hanteras markfrågor i 
kommuner som saknar dokumenterad policy? Resultatet bidrar även till att besvara de 
andra två frågeställningarna. De kommuner som intervjuats och som inte hade någon 
dokumenterad markpolicy var Gävle, Kalmar, Norrköping, Linköping och Uppsala. 

Förekomst av markpolicy  

En av kommunerna hade ett äldre dokument som innehöll riktlinjer för försäljning 
av mark och markanvisningar. Detta dokument är under revidering och därmed inte 
aktuellt idag. Kommunen kunde däremot inte svara om det reviderade dokumentet 
endast kommer innehålla riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal eller 
om fler markfrågor kommer inkluderas. De övriga kommunerna har inget samlat 
dokument utformat som en markpolicy men de har däremot fristående dokument 
med riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.  

Fyra kommuner uppgav att de inte har något behov av en markpolicy och att det är 
anledningen till varför de inte har en.  En kommun uppgav dock att det finns ett 
behov i kommunen och att det varit på tal att upprätta en markpolicy under flera år 
men att det inte blivit prioriterat. 

Hantering av markfrågor 

Vid intervjuerna tillfrågades kommunerna hur de hanterar markfrågor och 
markärenden i sin kommun när de saknar en markpolicy. De uppgav att markfrågor 
i kommunen bland annat styrs av riktlinjer för bostadsförsörjning samt översiktsplan 
och att det är dem som i första hand hjälper kommunen i hanteringen av 
markfrågor. Flera kommuner har också regler för kommunens tomtkö och 
markanvisningstävlingar.  

Alla kommuner har dessutom interna riktlinjer eller arbetssätt. De kan vara olika 
mallar och hur processer ska gå till som vid exempelvis markanvisningar. 
Kommunerna uppgav att interna principer tagits fram för att tjänstemännen inom 
kommunen ska ha något att förhålla sig till och för att stötta dem i det dagliga 
arbetet. Dessa är också framtagna för att kommunerna ska följa affärsmässiga 
arbetsmetoder och lagstiftning. Två kommuner uppgav att de även har interna 
prioriteringar när det gäller ärenden som är av nytta för samhället, 
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företagsetableringar och strategier för markförvärv. Alla kommuner angav att det är 
viktigt att kommunen publicerar utarbetade riktlinjer för att allmänheten ska kunna 
ta del av materialet. 

Kommunerna var överlag nöjda med dagens hantering av markfrågor men ansåg att 
servicen gentemot allmänhet och exploatörer kan förbättras. Trots det tyckte de 
ändå att det i sin helhet fanns förbättringspotential från kommunens sida.  

Upprättande av markpolicy  

Den kommun som såg ett behov av en markpolicy trodde även att ett sådant 
dokument skulle underlätta för kommunen i sina markärenden. Bland annat skulle 
det underlätta i kommunens prioriteringar. De övriga kommunerna angav att en 
markpolicy skulle kunna underlätta i avseende att binda politiken. Vidare menade de 
att en markpolicy skulle kunna underlätta i kontakten med fastighet- och 
bostadsutvecklare i och med att dessa typer av aktörer gärna vill veta hur kommunen 
arbetar samt vilka villkor som ställs i exploateringsprojekt.  

Tre kommuner ansåg att det var mer fördelaktigt att ha flera separata dokument för 
olika typer av riktlinjer. Detta för att enklare kunna revidera vissa delar i 
markpolicyn och för att kommunfullmäktige inte ska behöva besluta om hela 
dokumentet på nytt, vilket ansågs tidskrävande. Ett samlat dokument riskerar också 
att bli för allmänt hållen och svåranvänd samt att nyttan blir begränsad.  

Kommunen som såg ett behov av en markpolicy var positiv till att upprätta en sådan, 
något de efterfrågat sedan flera år tillbaka och i dagsläget även påbörjat arbetet med 
framtagandet av en sådan. Ytterligare en kommun angav att de kan tänka sig att 
upprätta en markpolicy om ett tydligt behov uppstår, men så länge ingen efterfrågan 
finns från politiker, tjänstemän eller andra aktörer kommer det inte upprättas.  

Två kommuner såg ett behov av mer information kring markpolicyer och upplevde 
att det inte finns en enhetlig definition på vad det är och vad som bör inkluderas. De 
behövde bli mer förtrogna med begreppet och titta på andra kommuners 
markpolicyer för att kunna svara på om deras kommun vill upprätta ett samlat 
dokument för markärenden. Kommunerna har fört samtal med andra kommuner 
gällande definitionen och respondenterna menade att det funnits delade meningar 
kring vad en markpolicy är och vad den bör innehålla.  

Innehåll i en markpolicy 

Vid frågan om vad kommunerna skulle vilja att en markpolicy innehöll lyfte två 
kommuner särskilt fram att kommunens huvudstrategi för den kommunägda marken 
bör framgå av en markpolicy samt att den tydligt ska beskriva kommunens vilja och 
mål.  
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En markpolicy bör enligt tre av kommunerna ange prioriteringen mot företag och 
enskilda samt i vilka situationer kommunen själva ska värdera marken respektive ta 
hjälp av en oberoende värderare. Vidare ansågs riktlinjer för markförvärv, 
försäljningar, markanvisningar och exploateringsavtal vara viktiga innehåll. Även 
villkor för upplåtelser av olika slag samt att kommunens tomtkö skulle kunna 
inkluderas enligt dem. En markpolicy bör enligt kommunerna också innehålla 
information till privata aktörer, om processer och kostnader för olika områden.  

Två kommuner menade att en markpolicy kan fungera som en intern checklista och 
användas för att kommunen ska veta hur de ska arbeta med olika ärenden. De 
framförde att tjänstemän under tiden byts ut och på så vis kan en markpolicy vara 
något att förhålla sig till och arbeta enhetligt kring. Mervärden med den 
kommunägda marken skulle kunna åstadkommas om viljeinriktningar tydligare 
definierades i ett dokument, menade en kommun. 

Betydelse av markpolicy för privata aktörer 

Fyra kommuner uppgav att de inte tror att privata aktörer är hjälpta av en 
markpolicy. Privata aktörer i form av exploatörer ansågs till största del endast vara 
hjälpta av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.  

Alla kommuner menade att privata aktörer vanligtvis kontaktar kommunen via 
telefon eller mail vid intresse om att exempelvis köpa till mark till sin fastighet eller 
ingå ett exploateringsprojekt med kommunen. Av dem tror två kommuner inte att 
en policy skulle minska telefonkontakten utan att privata aktörer fortfarande skulle 
föredra att direkt kontakta kommunen. Trots det medger flera kommuner att de 
ändå tror att en markpolicy skulle kunna underlätta för allmänheten. Kommunerna 
uppger att allmänheten ofta har frågor om hur de ska gå tillväga och vad som gäller i 
olika frågor, kostnader och om kommunens tomtkö. Två av kommunerna uppgav 
att de tror att en tydlig markpolicy kan minska de förfrågningar som inkommer från 
allmänheten och att det i sin tur skulle leda till att lika många frågor inte behöver 
utredas och besvaras. 

Övriga resonemang från intervjuerna  

Vid intervjuns slut blev kommunerna tillfrågade om några tankar väckts kring 
markpolicy. Två av kommunerna svarade att de blivit inspirerade att titta närmare 
på frågan gällande upprättande av en markpolicy. Genom att se över markpolicyer 
som andra kommuner tagit fram tror de att värdefull kunskap kan erhållas. 
Kommunerna angav vidare att de ofta funderar kring hur kommunen själva kan bli 
mer enhetliga och transparenta i hanteringen av markärenden. 
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4.2.3      Resultat av intervjuer med kommuner som har markpolicy 

I denna del av resultatet behandlas de kommuner som har en dokumenterad 
markpolicy. Resultatet besvarar frågeställningen hur kan en markpolicy vara till hjälp 
för kommuner i hanteringen av markärenden och vad bör inkluderas i en markpolicy för att den 
ska uppfylla sitt syfte? Resultatet bidrar även till att besvara frågeställningen på vilket 
sätt kan en dokumenterad markpolicy vara till hjälp för privata aktörer som verkar utanför den 
kommunala verksamheten? 

De kommuner som har intervjuats och som hade en dokumenterad markpolicy var 
Borås, Falun, Härnösand, Hörby och Stenungsund.  

Förekomst och upprättande av markpolicy 

Flera av de kommuner som har en dokumenterad markpolicy hade sedan tidigare 
även haft en äldre markpolicy. De har sedan valt att revidera policyn genom att 
utveckla och utöka innehållet i den. 

Samtliga kommuner uppgav att en efterfrågan på en markpolicy har funnits från 
tjänstemän som arbetar med mark-och exploateringsfrågor. Efterfrågan grundades i 
brist på tydliga riktlinjer för hur den kommunägda marken ska försäljas och upplåtas. 
Tjänstemännen eftersökte vägledning och en enad arbetsprocess kring kommunens 
markärenden. Lagändringen berörande riktlinjer för kommunala markanvisningar 
och exploateringsavtal som antogs år 2015 var också en bidragande faktor till 
framtagande eller revidering av markpolicy. En kommun upplevde att det också 
fanns ett hårt tryck från exploatörer på framtagande av dessa typer av riktlinjer. Tre 
av kommunerna uppgav även att efterfrågan från politiker varit en avgörande 
anledning till att en markpolicy togs fram. Styrdokument tas bara fram om 
efterfrågan finns. 

En av de fem kommunerna uppgav att den politiska situationen i kommunen varit 
instabil de senaste åren vilket bidragit till en otydlig viljeriktning för markinnehavet 
och planberedskap från kommunens sida. Respondenten uppgav att mark-och 
exploateringsenheten fått många frågor rörande den kommunägda marken som inte 
kunnat besvaras utifrån befintliga styrdokument. Detta bidrog till att politikerna 
insåg behovet av en markpolicy och att ett förslag till en sådan arbetades fram av 
tjänstemännen på kommunens mark-och exploateringsavdelning.  

Vid framtagandet av en markpolicy menade alla kommuner att processen började 
med att tjänstemännen tog fram ett förslag. Förslaget skickades sedan på remiss och 
samråd till politiker och olika enheter inom samhällsbyggandsförvaltningen. 
Därefter togs förslaget upp för antagande hos kommunfullmäktige som sedan antog 
markpolicyn.  
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Innehåll i en markpolicy 

Genom intervjuerna har det framkommit att det råder variation i vad kommunernas 
respektive markpolicy innehåller. Gemensamt för policyerna är att de innehåller 
kommunens vilja angående markinnehav och markreserv. Vidare innehåller samtliga 
markpolicyer riktlinjer för försäljning av kommunägd mark. Flera av kommunerna 
har även med riktlinjer för arrenden och tomträtter samt tomtkö och inlösen av 
fastigheter. Två av kommunerna har separata dokument för markanvisning och 
exploateringsavtal. De resterande kommunerna har valt att inkludera dessa riktlinjer 
som en del av markpolicyn. Det förekommer också att markpolicyerna innehåller 
tillfälliga upplåtelser, skötsel av kommunägd mark och hänvisningar till andra 
styrdokument.  

Alla kommuner menade att policyn ska innehålla riktlinjer baserade på lagstiftning 
för olika typer av markärenden. Den bör även behandla hur ärenden ska handläggas 
och beslutas för att åstadkomma enhetliga interna arbetssätt samt för att sökanden 
ska förstå processen. Två av kommunerna angav även att markpolicyn bör förankra 
att kommunerna även ska äga mark för rekreation och inte bara till exploatering.  

Alla kommuner ansåg att deras markpolicy inte är komplett utan angav att fler 
områden behöver läggas till. På grund av det kommer kommunerna behöva 
uppdatera policyn med jämna mellanrum för att hålla den levande och aktuell.  

Användandet av markpolicy 

Genomgående angav kommunerna att markpolicyn används som stöd i handläggning 
och beslut av markärenden inom kommunen. Markpolicyn är även användbar för att 
motivera kommunens vilja och beslut. Vid samtal med privata aktörer ansåg 
kommunerna att policyn är till hjälp för att kunna påvisa hur kommunen arbetar 
samt att den är politiskt förankrad.  

Två kommuner medgav att de fått respons från både tjänstemän och politiker att 
policyn upplevs som ett bra underlag och hjälpmedel i det dagliga arbetet. En annan 
kommun uppgav att markpolicyn används för nyanställd personal med syfte att de 
ska få en inblick i kommunens markägande. 

Betydelse av markpolicy för privata aktörer  

Fyra kommuner menade att privata aktörer i form av exploatörer till största del 
endast var hjälpta av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Tre av de 
tillfrågade kommunerna uppgav även att privata aktörer oftast kontaktar kommunen 
via telefon eller mail med frågor trots att de har en markpolicy som finns tillgänglig 
på deras hemsida. 

En kommun ansåg att privata aktörer är hjälpta av deras markpolicy i och med att 
aktörerna vet vad de kan förvänta sig av kommunen och vad kommunen förväntar 
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sig av dem. Kommunen angav även att policyn troligtvis bidrar till att färre privata 
aktörer kontaktar tjänstemännen via telefon och mail vilket gör handläggningen av 
ärenden mer effektiva. En annan kommun använder markpolicyn som stöd för att 
kunna motivera kommunens ställningstaganden i förhållande till privata aktörer. 
Något som fler kommuner uppgav var att en markpolicy även bidrar till att skapa 
transparens om kommunens verksamhet till allmänheten. 

Övriga resonemang från intervjuerna  

Vid intervjuns slut blev kommunerna tillfrågade om några tankar väckts kring 
markpolicy. Samtliga kommuner önskade ta del av studien när den färdigställts. En 
kommun hade vid intervjun börjat se över sin markpolicy för att ändra design och 
göra den mer lättläst samt inkludera flera områden som de ansåg saknades i den 
befintliga markpolicyn. En annan kommun undrade om många kommuner hade en 
dokumenterad markpolicy. Respondenten hade själv sökt efter befintliga 
markpolicyer vid framtagandet av kommunens egna för att se vad som kan 
inkluderas och hur den kan utformas. Respondenten hade efter kontakt med andra 
kommuner förstått att många tycks vara intresserade av att upprätta en markpolicy 
men att de ännu inte gjort det. 

4.2.4      Resultat av intervjuer med privata aktörer 

Denna del redovisar resultatet från intervjuer med privata aktörer. De som har 
representerat bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen är NCC AB och Peab AB. 
Resultatet besvarar studiens andra frågeställning: På vilket sätt kan en dokumenterad 
markpolicy vara till hjälp för privata aktörer som verkar utanför den kommunala 
verksamheten? 

Representanten som intervjuades från Peab AB arbetar med affärsutveckling och på 
NCC AB intervjuades en projektutvecklare. Peab är ett rikstäckande bygg- och 
anläggningsföretag. NCC arbetar främst med bygg- och infrastrukturprojekt och är 
likt Peab rikstäckande.  

Erhållandet av information 

Både NCC och Peab tyckte att det var svårt att erhålla information kring 
kommunernas markägande. Båda respondenterna tyckte däremot att det är relativt 
enkelt att hitta information rörande översiktsplan, detaljplaner och markanvisningar 
på kommunernas hemsidor men att det kan variera mellan kommuner. De uttryckte 
även att de oftast får tillfredsställande svar på sina markfrågor av kommuner vid 
kontakt via telefon.  

Kännedom om markpolicy 

Respondenterna fick inledningsvis frågan om de visste vad en markpolicy är och om 
de hade kommit i kontakt med en sådan. Båda svarade att de vet vad en markpolicy 
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är och att de har kommit i kontakt med ett sådant dokument. Dock är det mer 
vanligt att de söker efter riktlinjer för markanvisningar i och med att det är mest 
aktuellt för en aktör inom exploatering. Peab tyckte att en markpolicy ofta kan ha 
olika inriktningar och varierande innehåll. Vidare upplevde de att det vanligaste 
innehållet i en markpolicy behandlar markanvisningar och att kommunens vilja med 
sitt markinnehav framgår på en väldigt övergripande nivå. 

Användandet av en markpolicy 

Båda respondenterna angav att de har använt sig av markpolicyer. Framförallt 
innehållet berörande markanvisningar och vilka villkor kommuner har gällande dem. 
Respondenten från NCC menade att en markpolicy kan vara användbart för de inom 
företaget som arbetar med affärsutveckling för att få en inblick i hur kommuner 
tänker på längre sikt med sitt markägande. Peab uttryckte att en dokumenterad 
markpolicy är till hjälp för dem framförallt när den beskriver villkor och processen 
för marktilldelning på ett tydligt vis.  

Innehåll i en markpolicy 

NCC ansåg att det är otydligt vad kommunerna har för vilja med marken. De skulle 
önska att en markpolicy innehöll mer konkreta uppgifter gällande kommunens vilja 
med den kommunägda marken. Exempelvis om kommunen har för avsikt att sälja 
mark eller om de vill behålla marken inför eventuell framtida exploatering. 

Peab efterfrågade de villkor som kommunerna ställer på exploatörerna för att kunna 
göra en marktilldelning. De efterfrågade även redogörelser för hur kommuner 
värderar och prissätter mark. Vidare tyckte de att det ska finnas en tydlighet och 
transparens i markärenden med kommunen för att säkerställa att alla blir 
likabehandlade. Respondenten från Peab uttryckte att de kan få känslan att 
kommuner i vissa fall anpassar avtalen efter vilken exploatör de ska göra affär med. 
Respondenten menade att tydliga riktlinjer kan bidra till att likabehandling uppnås.  

Övriga resonemang från intervjuerna  

Respondenterna tillfrågades avslutningsvis om de hade något att tillägga eller om 
någon särskild tanke hade väckts som följd av intervjun. NCC ansåg att kommuner 
vanligtvis har riktlinjer för markanvisningar sedan lagen om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar trädde i kraft år 2015. Däremot skulle de markpolicyer 
som respondenten kommit i kontakt med behöva bli mer strukturerade och tydliga 
som andra kommunala styrdokument. Peab svarade att kommuner generellt kan bli 
tydligare och skarpare i sina formuleringar av riktlinjer. De ansåg vidare att 
riktlinjerna för just markanvisningar emellanåt upplevs som hastigt framtagna och att 
de ofta ligger på en något för generell och övergripande nivå. Båda respondenterna 
ställer sig positivt till studien och tycker att det är intressant att den genomförs. 



 

 
30 

4.2.5      Sammanfattning av intervjuer  

Kommuner som inte har en markpolicy  

De kommuner som inte har en markpolicy har istället tagit fram fristående 
dokument för markanvisningar och exploateringsavtal. Flera av kommunerna ansåg 
att det var mer fördelaktigt att ha flera separata dokument för olika typer av 
riktlinjer än att ha ett samlat dokument. Trots att kommunerna inte hade någon 
dokumenterad markpolicy hade de ändå interna riktlinjer eller arbetssätt som de 
förhöll sig till. Dessa var främst framtagna för att stötta tjänstemännen inom 
kommunen och för att följa affärsmässiga arbetsmetoder och lagstiftning. 
Hanteringen av markärenden i kommunerna styrs bland annat av översiktsplan och 
riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Av de kommuner som inte har en markpolicy idag uppgav fyra av fem att de inte såg 
något behov av en markpolicy och att det var därför någon sådan inte tagits fram. 
Två av kommunerna uppgav även att de behövde erhålla mer information kring 
markpolicy för att få insikt i om kommunen vill upprätta en policy. Överlag var 
kommunerna nöjda med dagens hantering av markfrågor men de medgav att det går 
att göra förbättringar från kommunens sida.  

Kommunerna angav att en markpolicy bör ange prioriteringen mot företag och 
enskilda, hur mark ska värderas riktlinjer för förvärv, försäljning, markanvisningar 
och exploateringsavtal samt villkor för upplåtelser. Det framkom även att en 
markpolicy bör innehålla information till privata aktörer. Två kommuner uppgav att 
kommunens huvudstrategi för den kommunägda marken också bör finnas med. 

Vid frågan om privata aktörer kan vara hjälpta av en markpolicy svarade fyra av fem 
kommuner att de inte trodde det. De trodde att exploatörer endast var hjälpta av 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Kommunerna trodde att en 
markpolicy till viss del kunde hjälpa allmänheten genom att besvara frågor gällande 
bland annat kommunernas tomtkö. 

Kommuner som har en markpolicy  

De kommuner som har en dokumenterad markpolicy uppgav att policyn upprättades 
med anledning av att tjänstemännen eftersökte vägledning och en enad arbetsprocess 
i markärenden. En efterfrågan från politiker fanns också, enligt tre av kommunerna. 
Markpolicyn används främst för att motivera kommunens vilja och beslut i 
markärenden samt som stöd i dagliga arbetet. 

Samtliga markpolicyer innehöll kommunens vilja med sitt markinnehav och 
markreserv samt riktlinjer för försäljning av kommunägd mark. Vanligt 
förekommande var även information om nyttjanderätter, tomtkö, markanvisning 
och exploateringsavtal. Kommunerna menade att det är viktigt att innehållet i 
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markpolicyn och de riktlinjer som inkluderas går i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det är även viktigt att policyn redovisar hur olika typer av ärenden 
handläggs och beslutas för att uppnå enhetlighet och transparens.  

De flesta kommunerna uppgav att exploatörer hade störst nytta av riktlinjer för 
markanvisningar och exploateringsavtal. De menade även att en markpolicy kan 
skapa transparens om kommunens verksamhet till allmänheten. En kommun ansåg 
att privata aktörer är hjälpta av deras markpolicy för att de får insikt i vad de kan 
förvänta sig av kommunen och vad kommunen förväntar sig av dem. 

Privata aktörer 

De två privata aktörer som intervjuats upplevde att det är svårt att erhålla 
information kring kommunernas markägande. En av aktörerna ansåg att 
markpolicyer kan ha olika inriktningar och att det vanligaste innehållet behandlar 
markanvisningar. Båda aktörerna efterfrågar mer innehåll om hur kommunen 
arbetar på längre sikt med sitt markägande och viljan med det. De efterfrågade även 
information om hur kommunen sköter värdering och prissättning av mark. Enligt 
respondenterna kan en policy också öka transparensen och uppnå likabehandling. 
Båda aktörerna använde sig av markpolicyer och i dem är det framförallt riktlinjer 
för markanvisning som de använder sig av. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de metoder som använts i studien och det resultat som 
åstadkommits. Resultatet sätts i perspektiv till tidigare forskning genom att 
återkoppla till det som behandlats i kapitlet teoretisk bakgrund. Kapitlet avslutas 
genom att studien sätts i relation till hållbar utveckling. 

5.1 Diskussion av metoder 

Två metoder har tillämpats i studien för att ge svar på arbetets frågeställningar. 
Metoderna valdes med hänsyn till studiens syfte, omfattning och den tidsram som 
fanns för examensarbetet. Studien hade som avsikt att åstadkomma en djupare 
förståelse i det valda ämnet vilket gjorde att en kvalitativ forskningsstrategi 
tillämpades i de två metoderna. I förhållande till det totala antalet kommuner i 
Sverige kan urvalet av tio kommuner tyckas litet för att kunna tillämpa generella 
slutsatser. Några generella slutsatser för alla kommuner i Sverige har därför inte 
kunnat tas utan endast för de kommuner som studerats. Målet med studien var 
framför allt att ge svar på om en markpolicy kan vara ett bra underlag i kommunala 
markärenden samt vad den bör innehålla.  

Syftet med studien var att uppmärksamma och öka kunskapen kring markpolicy med 
tanke på att ämnet inte studerats tidigare. Tidigare forskning och litteratur inom 
ämnet har varit svårt att finna. Därför var granskningen av befintliga markpolicyer 
samt intervjuer direkt med kommuner samt privata aktörer användbara och effektiva 
metoder för att få relevant data samt ge svar på forskningsfrågorna. En bedömning 
har gjort att de valda metoderna därmed uppfyllt sitt syfte.  

5.1.1      Granskning av befintliga markpolicyer 

En svårighet vid urvalet av befintliga markpolicyer var att sådana dokument benämns 
olika från kommun till kommun. Det gjorde att sökningar utöver sökordet 
markpolicy, även fick genomföras med orden riktlinjer för markärenden. Svårigheten 
kan ha medfört att någon annan kommuns markpolicy missats med anledning att de 
benämnt dokumentet vid en annan titel. 

Vid granskningen var det svårt att titta efter särskilt utvalda parametrar med tanke 
på att innehållet i markpolicyer i stor utsträckning varierar. Det resulterade i att inga 
särskilda parametrar om innehållet kunde väljas ut, utan att allt innehåll i policyerna 
granskades. Genom att inget innehåll valdes bort har inte heller något data 
uteslutits. Tillvägagångssättet bedömdes därmed skäligt i förhållande till 
förutsättningarna. Efter att fem markpolicyer granskats upplevdes utfallet mättat av 
författarna med tanke på att inget nytt tillfördes. Det kan upplevas som att mättnad 
uppstod tidigt men i och med att endast ett fåtal kommuner har en dokumenterad 
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markpolicy som finns publicerad utgör de fem som granskats mer än en tredjedel av 
de dokument som påträffats. Det ansågs därmed tillräckligt för ett representativt 
data. 

5.1.2      Intervjuer  

Ett antal kriterier ställdes upp vid urvalet av kommuner. Dessa kriterier tillsammans 
med de publicerade markpolicyer som påträffades vid sökning på redovisade sökord, 
bidrog till en varierad urvalsmetodik. Enligt författarna uppfattades den valda 
metodiken för urvalet som mest effektiv med hänsyn till den tidsram som stod till 
förfogande för studien.  

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer hölls med tio kommuner och två privata 
aktörer. Om fler kommuner hade intervjuats finns risken att ytterligare data tillförts 
och att ämnet hade fått ett bredare spektra. I denna studie valdes kvalitativa 
intervjuer för att få en djupare förståelse i ämnet och ge ett representativt data för 
att besvara frågeställningarna. Fler kommuner hade kunnat intervjuas eller 
kontaktats genom en enkätstudie, dock hade dessa inte blivit lika djupgående och 
gett kvalitativa svar. Med tanke på studiens syfte och mål samt den tid som stod till 
förfogande ansågs denna metod mest tillämplig. 

Kommunerna svarade till viss del även för privata aktörer. För att få aktörernas egen 
syn på hur en markpolicy kan vara till hjälp för dem intervjuades bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag. Privata aktörer är i studien även allmänhet och det 
fanns därmed en önskan om att intervjua någon som kunde representera 
allmänhetens talan. Flertalet organisationer fick förfrågan om att delta i en intervju 
men samtliga avböjde på grund av bristande kunskap i ämnet. En eller flera 
intervjuer med en sådan organisation hade kunnat tillföra studien ytterligare 
aspekter. Trots utfallet anses resultatet ge tillräcklig täckning för att besvara 
frågeställningen som behandlar privata aktörer.   

Alla intervjuer utom en genomfördes via telefon. En önskan fanns att genomföra fler 
intervjuer ansikte mot ansikte men på grund av tjänstemännens tidsbrist och 
kommunernas geografiska läge var det inte möjligt. En reflektion från 
telefonintervjuerna var att respondenterna tenderade att ge olika detaljrika svar. Det 
kan bland annat bero på att frågorna var öppet formulerade och på respondenternas 
erfarenhet av ämnet. Svårigheten med telefonintervjuer är att skapa en personlig 
kontakt med respondenten som gör att den vidgar sina svar, vilket Irvine et al. 
(2013) också framfört. Genom att förtydliga frågorna och ställa följdfrågor kunde 
ändå en god kontakt med respondenten åstadkommas. Begreppet markpolicy kan, 
enligt vad som framkommit, innefatta olika aspekter. Det resulterade i att vi som 
författare fick förtydliga hur vi valt att definiera markpolicy i studien. Detta för att 
respondenten inte skulle komma in på något som kan uppfattas synonymt med ett 
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sådant dokument. Alla respondenter som intervjuats i studien har varit anonyma. 
Anonymiteten har troligtvis lett till mer ärliga svar än om respondenten hade 
nämnts vid namn i studien.  

5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1      Hur kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i 
hanteringen av markärenden?  

Det framkommer av resultatet att en markpolicy kan vara till hjälp för de 
kommuner som deltagit i studien vid hantering av markärenden. Markpolicyn 
används vanligen i tjänstemännens dagliga arbete som stöd vid handläggning och 
beslut. Policyn ansågs framförallt vara till hjälp för tjänstemän som arbetar med 
exploatering men även för andra inom kommunen som arbetar med 
samhällsbyggnad. Det framgick av intervjuerna att en policy för olika markärenden 
är ett bra underlag för att kunna motivera kommunens vilja och beslut i och med att 
den är politiskt förankrad och följer gällande lagstiftning. Stadskontorets (2012) 
utredning visade, likt kommunernas erfarenhet, att en markpolicy kan skapa en 
politisk förankring i markfrågor vilket gör att en mer trygg och förutsägbar marknad 
skapas för både kommuner och privata aktörer. Intervjuerna i denna studie stärker 
det som SKL (2016) sedan tidigare kommit fram till efter de intervjuat flera 
kommuner, att det är viktigt med en samlad målbild och förankring av 
markpolitiken inom en kommun. Därmed kan det ses fördelaktigt med ett politiskt 
förankrat dokument för markärenden inom kommunen.  

Enligt 11 kap. 2 § KomL (SFS 2017:725) ska en kommun förvalta sina medel på ett 
föredömligt vis och på ett sätt som ger god avkastning. Ett medel som kommuner 
har är sitt markägande vilket betyder att de bör kunna redovisa för hur marken ska 
hanteras, bevaras och utvecklas. Detta uppfylls delvis genom översiktsplaner och 
detaljplaner. I och med att kommunen är viktiga markägare vid exploatering är det 
också av betydelse att deras vilja med markägandet tydliggörs genom uppsatta 
riktlinjer för hur den kommunägda marken ska förvärvas, försäljas och förvaltas. 
Med hjälp av en markpolicy skulle detta kunna förankras.  

Utifrån den förklaring som begreppet markpolicy fått genom studien kan en del av 
syftet med en markpolicy vara att ge privata aktörer information om kommunens 
strävan och samverkan i markfrågor. Av de kommuner som ingått i studien har det 
framkommit att en ständig strävan finns till att bli mer enhetliga och öka 
transparensen i markärenden med aktörer utanför den kommunala verksamheten. 
En markpolicy skulle med denna utgångspunkt kunna vara ett steg i rätt riktning för 
att uppnå denna strävan, vilket även flera kommuner utan markpolicy uppgav. 
Granskningen av befintliga markpolicyer visade likt det som framkommit, att 
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markpolicyns syfte framförallt är att öka transparensen gentemot privata aktörer 
samt att ange kommunens förutsättningar och vilja i olika typer av markärenden.  

Alla kommuner som deltagit i studien uppgav att de strävar efter att inneha en god 
markreserv för framtida utveckling inom kommunen. Dels för exploatering men 
också för rekreation. Dahlin och Carlander (2015) menar att kommuner som har ett 
stort markinnehav också har ett betydande inflytande över ny exploatering, vilket är 
en naturlig anledning till kommunernas strävan om en god markreserv. Trots att de 
intervjuade kommunerna påpekat vikten av att inneha en god markreserv för att 
kunna styra utvecklingen av kommunen, har det efter sökningar i sökmotorn Google 
och resultat av intervjuerna, framkommit att många kommuner inte har en 
markpolicy idag. Fler av de kommuner som inte hade en markpolicy angav att en 
anledning till det var att det inte ansågs fördelaktigt med en samlad markpolicy med 
tanke på att vissa riktlinjer behöver revideras med jämna mellanrum. Det betyder 
att hela policyn behöver tas till fullmäktige för antagande vilket blir en tidskrävande 
process. Ur en rent praktisk synpunkt kan alltså en markpolicy snarare bli ett 
resurskrävande dokument än att faktiskt fungera som ett hjälpmedel för 
kommunerna.  

Det har framkommit att en kommuns storlek med hänsyn till befolkningsmängden 
till viss del har en inverkan på huruvida en markpolicy upprättats eller inte. Innan 
studien genomfördes fanns från författarna en tro om att det är mer vanligt att större 
kommuner har en upprättad markpolicy. Studiens resultat visade dock det motsatta, 
att det var mer vanligt att de mindre eller medelstora kommunerna hade en 
dokumenterad markpolicy. Det hade även varit intressant att se om det finns ett 
samband mellan kommunens markinnehav och kommunens storlek i förhållande till 
befolkningsmängd. Med anledning av att alla kommuner inte kunde uppge hur 
många hektar mark de äger kunde inte en sådan jämförelse genomföras i denna 
studie.  

5.2.2      Vad bör inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla sitt 
syfte? 

Det är inte helt tydligt vad som bör inkluderas i en markpolicy för att den ska 
uppfylla sitt syfte med tanke på att ingen kommun är den andra lik. Innehållet 
speglar de behov som respektive kommun har vilket gör att det inte går att 
generalisera vad som bör inkluderas. Utifrån studiens resultat går det dock att 
urskilja att visst innehåll är mer vanligt förekommande och mer önskvärt av 
kommunerna samt av de privata aktörerna än annat innehåll.  

Av de granskade markpolicyerna och de kommuner som har en dokumenterad 
markpolicy var det vanligt förekommande att policyn innehöll kommunens vilja med 
sitt markinnehav och markreserv, riktlinjer för försäljning av kommunägd mark, 
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olika typer av nyttjanderätter samt kommunens tomtkö. Det största utrymmet i 
markpolicyerna har i många fall ägnats åt markanvisningar och exploateringsavtal 
vilket troligtvis har att göra med de lagändringar som genomfördes år 2015. De 
innefattade att kommunerna ska ta fram riktlinjer för kommunala markanvisningar 
samt exploateringsavtal. Resultatet visar även att en markpolicy med fördel kan 
innehålla information om hur kommunen ska handlägga olika typer av markärenden. 
Detta för att hjälpa både tjänstemän inom kommunen att sträva mot enhetlighet 
samt för att öka transparensen gentemot privata aktörer. 

De kommuner som inte har en dokumenterad markpolicy uppgav att information 
kring hur kommunen ska värdera och prissätta mark bör framgå i en markpolicy, 
något som även de två privata aktörerna tyckte var viktigt innehåll. Vid 
granskningen av befintliga markpolicyer framgick det att tre av de granskade 
kommunerna trots det hade angett hur markprissättningen går till. Statskontorets 
(2012) utredning visade även att kommuner behöver förtydliga sina principer för 
finansiering av mark och markprissättning. Det betyder att det finns en efterfrågan 
på ökad tydlighet kring markprissättning vilket bör motivera fler kommuner att 
inkludera detta i en markpolicy.  

De privata aktörerna som intervjuats ansåg att mer konkreta uppgifter om 
kommunens vilja med markägandet bör inkluderas i en markpolicy. Aktörerna 
uppgav att kommuner är otydliga med vad de har för vilja med sin mark. Utifrån 
studiens resultat framgår det dock att kommunerna har uttryckt sin vilja med 
marken vilket motsäger de privata aktörernas upplevelser. Motsägelsen kan bero på 
att de kommit i kontakt med sådana markpolicyer där kommunen inte uttryckt sin 
vilja tydligt. Det kan också bero på att de efterfrågar sådan information som 
kommunen inte har möjlighet att ange i en markpolicy med anledning av att det hör 
hemma i andra typer av kommunala styrdokument, exempelvis 
bostadsförsörjningsprogram och kommunala planer.  

5.2.3      Hur hanteras markfrågor i kommuner som saknar 
dokumenterad policy?   

Utav resultatet kan det konstateras att de kommuner som inte har någon 
dokumenterad markpolicy ändå arbetar efter interna riktlinjer och arbetssätt när det 
gäller markärenden. Dessa var främst framtagna i syfte att stötta tjänstemännen och 
för att tillämpa affärsmässiga arbetsmetoder. Hanteringen av markärenden som 
berör den kommunägda marken styrs även av översiktsplan och 
bostadsförsörjningsprogram. Kommunerna angav att de vill öka transparensen 
gentemot privata aktörer och det ansågs viktigt att kommunen publicerar utarbetade 
riktlinjer för att materialet ska bli lättåtkomligt. Den faktiska situationen och de 
ambitioner kommunerna har skiljer sig från varandra, när de till största del endast 
har interna riktlinjer och arbetssätt för markärenden. En markpolicy skulle kunna 
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hjälpa kommunerna att uppfylla ambitionerna men vid frågan om de ville upprätta 
en policy såg de flesta inget behov av det, trots att de uppgett att det finns 
förbättringspotential i hanteringen av markärenden. 

I den teoretiska bakgrunden framkommer det att det inte finns något lagstadgat om 
markpolicy men att det däremot finns lagstöd för markanvisningar och 
exploateringsavtal. Resultatet visade att de kommuner som inte har en markpolicy 
ändå har tagit fram dokument med riktlinjer för dessa. Kommunerna påvisade att 
vissa riktlinjer behöver revideras med jämna mellanrum och att det riskerar att bli 
resurskrävande vid en revidering av markpolicyn. Det framkom även att två av de 
kommuner som upprättat en policy hade separata dokument för just 
markanvisningar och exploateringsavtal, det vill säga att kommunerna inte valt att 
inkludera detta som en del i sin markpolicy. 

Två kommuner uttryckte att de behövde mer kunskap om markpolicy för att kunna 
ta ställning till om de är i behov av en sådan och i nästa steg upprätta en. Genom att 
titta på andra kommuners markpolicy tror de att mer kunskap kan erhållas och på så 
vis bli mer förtrogna med begreppet. Även de kommuner som hade kunskap om 
markpolicy ansåg att de behövde mer kunskap för att kunna upprätta en sådan i 
framtiden. Det visar på att mer kunskap om markpolicy behövs och vi tror likt 
kommunerna att det är bra att titta på befintliga markpolicys för att erhålla mer 
kunskap.  

5.2.4      På vilket sätt kan en dokumenterad markpolicy vara till hjälp 
för privata aktörer som verkar utanför den kommunala 
verksamheten?   

En dokumenterad markpolicy kan vara till hjälp för bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag genom att öka transparensen mellan dem och 
kommuner. Den kan även bidra till att skapa transparens om kommunens 
verksamhet till allmänheten. Bygg-och fastighetsutvecklingsföretagen efterfrågade 
mer konkret information om kommunernas markägande och vilja med 
markinnehavet, vilket betyder att detta kan behöva förtydligas i en markpolicy för 
att aktörerna ska vara hjälpta av den. De menade även att en markpolicy skulle 
kunna hjälpa dem om villkor och processer för markanvisning framställs tydligt och 
uttömmande. Resultatet i denna studie styrker därmed det som framkommer av 
Caesars (2016) studie, det vill säga att exploatörer upplever att transparensen kan 
förbättras samt att villkor behöver förtydligas.  

Det finns en tro hos de intervjuade kommunerna att exploatörer till största del 
endast använder och är i behov av riktlinjerna för markanvisningar och 
exploateringsavtal. Det bekräftades också av de intervjuade bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretagen. Dock angav de att en markpolicy kan vara till hjälp 



 

 
38 

för att få en inblick i hur kommunerna tänker på längre sikt med sitt markägande. 
En viss delad syn finns alltså mellan vad kommuner tror att aktörer är hjälpta av och 
vad aktörerna ytterligare kan vara hjälpta av. Från resultatet av intervjuerna med 
bygg-och fastighetsutvecklingsföretagen framkom det att exploatörer såg positivt på 
markpolicy och ansåg att ett sådant dokument behöver bli lika strukturerat och 
tydligt som andra kommunala styrdokument.  

Likt Edin och Sandbergs (2015) examensarbete framkommer det i denna studie att 
det är viktigt att processer och villkor förklaras i en policy för att exploatörer ska 
känna att likabehandling tillämpas vilket i sin tur minskar osäkerheten vid 
exploatering. Den tidigare forskningen inom det studerade ämnet behandlar främst 
markanvisning. Trots det kan paralleller mellan den tidigare forskningen och denna 
studie göras vilket författarna grundar i att markanvisning är en typ av riktlinjer för 
markärenden. Enligt vad som framgått av resultatet kan riktlinjer för 
markanvisningar ingå i en markpolicy, vilket gör det legitimt att jämföra.   

Det rådde delade meningar mellan kommunerna om en markpolicy kan underlätta 
för privata aktörer eller inte. En del av de kommuner som har en markpolicy 
tillgänglig på kommunens hemsida uppgav att privata aktörer ändå kontaktar 
kommunen. De vanligaste frågorna från allmänheten handlar om vad som gäller vid 
köp av tomt samt kommunens tomtkö och från bygg-och fastighetsföretag handlar 
de vanligaste frågorna om markanvisningar. Författarna tror att en markpolicy som 
bland annat förtydligar dessa typer av frågor kan leda till att färre förfrågningar från 
privata aktörer inkommer. Det kan i sin tur bidra till en effektivare handläggning av 
kommunens markärenden, vilket även en del av de intervjuade kommunerna 
antydde. Det är också av vikt att kommuner publicerar antagna styrdokument på 
kommunens hemsida för att nå ut till privata aktörer och minska förfrågningarna, 
vilket även är lagstadgat enligt 8 kap. 13 § KomL. 

Av den diskussion som hittills förts rörande privata aktörer anser författarna likt SKL 
(2016) att det är betydelsefullt att kommuner har en enad bild och strävan för att 
kunna föra en aktiv markpolitik. SKL (2016) menar att det är väsentligt att politiker 
och tjänstemän har kontakt med aktörer utanför kommunens verksamhet. 
Författarna tror att en markpolicy skulle kunna vara ett sätt att förankra 
markpolitiken inom kommunen vilket även kan utveckla kontakten med privata 
aktörer. 

5.3 Hållbar utveckling 

FN:s hållbarhetsmål nr 11 gäller hållbara städer och samhällen (Regeringen, 2015). 
Idag växer städer världen över i snabb takt och den stora inflyttningen till städer 
ställer därmed nya krav som behöver bemötas. Hållbar stadsutveckling handlar om 
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hållbar planering och byggande vilket i sin tur kräver utvidgning av befintlig 
institutionell kapacitet och ny teknik.  

Denna studie behandlar främst ekonomisk- och social hållbarhet och bidrar till att en 
tryggare och mer transparant process kan skapas vid kommunala markärenden. 
Genom upprättande av tydliga riktlinjer för kommunala markärenden kan en mer 
enhetlig utveckling åstadkommas. Det ger dessutom privata aktörer en klar bild av 
kommunernas strävan och samverkan i markfrågor.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan tas utifrån studiens resultat. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

I förhållande till det totala antalet kommuner i Sverige och de tio kommuner som 
intervjuats samt de fem kommuner vars markpolicy granskats har inga generella 
slutsatser kunnat tillämpas i denna studie. Slutsatser kan endast tas för de kommuner 
som studerats.  

Syftet med studien är att bidra till en effektivare markpolitik och mer enhetlig 
handläggning av markärenden samt en mer transparent kontakt mellan kommun och 
privata aktörer. Syftet med studien uppfylls genom att uppmärksamma och öka 
kunskapen om kommunal markpolicy i Sverige.  

Undersökningen har som mål att ge svar på om en dokumenterad markpolicy kan 
vara ett bra underlag i kommunala markärenden, samt vad en markpolicy bör 
innehålla för att den ska uppfylla sitt syfte. Studien förväntas klarlägga betydelsen av 
kommunal markpolicy och skapa intresse hos kommuner som inte har en markpolicy 
att eventuellt upprätta en sådan. Studien förväntas även klargöra om det finns tydliga 
riktlinjer hos kommuner för hur markärenden ska hanteras och om privata aktörer 
kan vara hjälpta av en kommunal markpolicy.  

6.1.1      Hur kan en markpolicy vara till hjälp för kommuner i 
hanteringen av markärenden och vad bör inkluderas i en 
markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte? 

Studien visar att en markpolicy kan vara till hjälp för kommuner på olika vis. I och 
med att en markpolicy beslutas av kommunfullmäktige förankras hanteringen av 
markärenden politiskt. Genom förankringen skapas en mer enhetlig hantering av 
markärenden vilket i sin tur leder till en ökad trygghet för såväl kommunen samt för 
privata aktörer. De kommuner som har en markpolicy är hjälpta av den som stöd i 
handläggningen av markärenden och för att motivera kommunens vilja och beslut. 
Genom att tjänstemän inom kommunen har en beslutad markpolicy att förhålla sig 
till blir det också lättare att uppfylla likabehandling av privata aktörer. 

Det har genom studien visat sig att det finns en strävan om att öka transparensen 
från kommunernas sida gentemot privata aktörer. Det framkom även att 
markpolicyernas syfte framförallt är att öka transparensen och att ange kommunens 
vilja och förutsättningar i olika typer av markärenden. En markpolicy kan därmed 
fungera som ett sätt att öka transparensen i kommunens hantering av markärenden. 
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Det skiljer sig mellan kommuner vad som bör inkluderas i en markpolicy för att den 
ska uppfylla sitt syfte. Vad en markpolicy innehåller varierar beroende på respektive 
kommuns behov. Därför kan inte någon slutsats om vad som bör inkluderas i en 
markpolicy tas i denna studie. I studien framkommer däremot att visst innehåll är 
mer önskvärt och mer vanligt förekommande. Det betyder att det finns en enighet 
om att vissa typer av markfrågor bör finnas med i en markpolicy trots att 
kommunerna har varierande behov.  

6.1.2      Hur hanteras markärenden i kommuner som saknar 
dokumenterad policy?  

Det har genom studien konstateras att de kommuner som inte har en dokumenterad 
markpolicy använder sig av interna riktlinjer och arbetssätt i sina markärenden. 
Översiktsplan och andra separata styrdokument ligger till grund för hanteringen av 
markärenden. Kommunerna som deltog i studien angav att de arbetar för att öka 
transparensen gentemot privata aktörer och att det finns förbättringspotential i 
hanteringen av markärenden. En dokumenterad markpolicy kan bidra till att 
kommunerna uppfyller båda ambitionerna. Det har genom studien även 
framkommit att kommunerna är i behov av mer kunskap om markpolicy för att 
kunna upprätta en sådan, med tanke på att en del inte var särskilt förtrogna med 
begreppet. Studiens syfte var att uppmärksamma och öka kunskapen om kommunal 
markpolicy vilket har uppfyllts under studiens genomförande samt i förhållande till 
kommunernas uttryckta brist av kunskap om markpolicy.  

6.1.3      På vilket sätt kan en dokumenterad markpolicy vara till hjälp 
för privata aktörer som verkar utanför den kommunala 
verksamheten?  

En dokumenterad markpolicy kan vara till hjälp för bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag genom att öka transparensen mellan dem och 
kommuner. Den kan även bidra till att skapa transparens om kommunens 
verksamhet till allmänheten. Det bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen främst är 
hjälpta av i en markpolicy är riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 
För att de privata aktörerna ska vara hjälpta av en markpolicy behövs mer konkret 
information om kommunernas markägande och vilja med markinnehavet. 
Transparensen behöver förbättras samt att processer och villkor förtydligas för att 
privata aktörer ska var hjälpta av en markpolicy och uppleva likabehandling.  

Studien visar att en markpolicy kan ge vägledning om markärenden vilket bidrar till 
att privata aktörer inte behöver inkomma med lika många frågor till kommunen. En 
förutsättning är dock att markpolicyn är tydlig och innehåller sådant som de privata 
aktörerna efterfrågar. En markpolicy kan även bidra till att utveckla kontakten 
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mellan kommuner och privata aktörer genom att information och villkor tydliggörs. 
Det leder i sin tur till att tvetydigheter undviks och likabehandling uppnås.  

6.2 Förslag till vidare studier     

Enligt vad som påträffats av tidigare forskning tycks den här studien vara den första 
inom det specifika ämnet markpolicy. Därför eftersträvades en kvalitativ och mer 
djupgående studie. I vidare studier av ämnet markpolicy föredras en undersökning 
av flera kommuner i Sverige för att bestyrka det som framkommit i den här studien. 
Inkluderandet av fler kommuner kan genomföras med hjälp av enkäter. Om flera 
kommuner undersöks kan generella slutsatser dras samt att markpolicy klargörs på 
en rikstäckande nivå.  

Denna studie har framförallt inriktat sig på kommuner. Vidare studier skulle kunna 
breddas genom att inkludera fler privata aktörer samt politiker för att få ännu fler 
aspekter om markpolicy. Det skulle också vara intressant att studera ämnet 
markpolitik utifrån andra infallsvinklar, exempelvis relationen mellan regional 
markpolitik och kommunal markpolitik.
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A1 
 

Bilaga A 

Intervjufrågor till kommunerna 
 
Frågor till kommuner som inte har en dokumenterad markpolicy 
 
Godkänner ni att intervjun spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa materialet och för att 
ingenting ska missas? 
 
Tema 1: Inledande frågor om markinnehavet 
1a. Vad har er kommun för vilja med det kommunala markinnehavet?   
 
b. Hur ser ni på försäljning och upplåtelse av kommunal mark?  
 
2a. Hur stort är kommunens markinnehav? 
 
b. Vilken markreserv vill ni ha i kommunen?  
 
Tema 2: Förekomst av markpolicy 
3. Har ni en dokumenterad markpolicy?  
 
4. Varför har ni inte en markpolicy? Finns det inget behov? För resurskrävande? Lågt tryck på 
exploatering Etc.  
 
Tema 3: Hantering av markfrågor 
5. Hur hanteras markfrågor i er kommun?  
 
6. Har ni några interna riktlinjer eller arbetssätt för olika markärenden/markfrågor?  
 
Tema 4: Upprättande av markpolicy 
7. Tror ni att en dokumenterad markpolicy skulle underlätta för era markärenden? 
 
8. Skulle ni vilja upprätta en markpolicy? Eller är ni nöjd med dagens hantering av markfrågor? 
 
Tema 5: Innehåll i en markpolicy 
9.  Om ni skulle upprätta en markpolicy, vad skulle ni vilja att den innehöll? 
 
Tema 6: Betydelse av markpolicy för privata aktörer 
10. Tror ni att privata aktörer (exploatörer och allmänhet) kan vara hjälpta av en markpolicy?  
Om ja, på vilket sätt/hur då?  
 
Avslutande fråga 
11. Har några tankar väckts som en följd av dessa frågor kring markpolicy eller har du något att 
tillägga som du har tänkt på under intervjun? 
 
 
 
 
 
 



 

A2 
 

Frågor till kommuner som har en dokumenterad markpolicy 
 
Godkänner ni att intervjun spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa materialet och för att 
ingenting ska missas? 
 
Tema 1: Inledande frågor om markinnehavet 
1a. Vad har er kommun för vilja med det kommunala markinnehavet?  
 
b. Hur ser ni på försäljning och upplåtelse av kommunal mark?  
 
2a. Hur stort är kommunens markinnehav? 
 
b. Vilken markreserv vill ni ha i kommunen?  
 
Tema 2: Förekomst och upprättande av markpolicy 
3. Har ni en dokumenterad markpolicy? 
Om ja, finns den tillgänglig för privata aktörer på er hemsida?  
 
4. Varför valde ni att ta fram en markpolicy? 

5a. Hur såg processen ut vid framtagande av policyn?  

b. Fanns en efterfrågan på ett samlat dokument för markfrågor?  
Om ja, från vilka?  
 
Tema 3: Innehåll i en markpolicy 

6. Vad innehåller den markpolicy ni har i er kommun? 

7. Vad bör inkluderas i en markpolicy för att den ska uppfylla sitt syfte? 
Anser ni att er är komplett eller skulle den kunna utvecklas? 
 
Tema 4: Användandet av markpolicy 
8a. Hur använder ni er av markpolicyn?  
 
b. Upplever ni att den är till hjälp i hanteringen av markärenden? 
 
Tema 5: Betydelse av markpolicy för privata aktörer 
9. Tror ni att privata aktörer (exploatörer och allmänhet) kan vara hjälpta av en markpolicy?  
Om ja, på vilket sätt/hur då? 
 
Avslutande fråga 
10. Har några tankar väckts som en följd av dessa frågor kring markpolicy eller har du något att 
tillägga som du har tänkt på under intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A3 
 

Intervjufrågor till privata aktörer 
 
Frågor till bygg- och fastighetsutvecklingsföretag 
 
Godkänner ni att intervjun spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa materialet och för att 
ingenting ska missas? 
 
Tema 1: Erhållandet av information 
1. Upplever ni att det är lätt att på egen hand hitta information om kommunens vilja kring det 

kommunala markinnehavet och riktlinjer för markärenden med aktörer utanför den 
kommunala verksamheten? 

 
Tema 2: Kännedom om markpolicy 
2. Vet ni vad en markpolicy är? 
 
3. Har ni kommit i kontakt med en kommunal markpolicy?  
 
Tema 3: Användandet av en markpolicy 
4. Har ni använt er av en markpolicy eller andra riktlinjer för markärenden? 
Om ja, på vilket sätt? 
 
5. På vilket sätt kan en dokumenterad markpolicy vara till hjälp för er?  
 
Tema 4: Innehållet i en markpolicy 
6. Vad skulle policyn behöva innehålla för att ge er vägledning/underlag i markärenden med 
kommunen? 
 
Avslutande fråga  
7. Har några tankar väckts som en följd av dessa frågor kring markpolicy eller har du något att 
tillägga som du har tänkt på under intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


