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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts under vårterminen 2012 och utgör 

det avslutande momentet i vår lantmätarutbildning med inriktning mot ekonomi och 

juridik vid Gävle Högskola.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Carl Caesar & Eva Liedholm Johnson vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som i tid och otid stått ut med våra mail och 

telefonsamtal. Vi vill även tacka de kommunala tjänstemän som bidragit till studien. 

 

Vi vill även passa på att tacka våra nära och kära för det stöd vi fått under denna hektiska 

tid. 

 

Kristofer Sundqvist & Jacob Sundbom 
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Förkortningar 

AvtL = Avtalslagen SFS 1915:218 

FBL = Fastighetsbildningslagen SFS 1970:988 

JB = Jordabalken SFS 1971:1209 

KL = Kommunallagen SFS 1991:900 

KmL = Kulturminneslagen SFS 1988:950 

LOU = Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091 

LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:387 

MB = Miljöbalken SFS 1998:808 

PBL = Plan- & bygglagen SFS 2010:900 

RF = Regeringsformen SFS 1974:152 
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att beskriva och undersöka hur ett antal kommuner i 

Stockholms län går tillväga när de anvisar mark och upprättar markanvisningsavtal för 

exploatering, samt utreda hur ett antal kommuner i Stockholms län definierar begreppen 

markanvisning och markanvisningsavtal vid kommunal markförsäljning. Målet med 

studien är att beskriva de tilldelningsmetoder en kommun använder när de bjuder ut mark 

till försäljning, samt ge en inblick i vilka samband markanvisningsavtal i olika kommuner 

har.   

 

De metoder som använts är: (1) en litteraturstudie där den bakomliggande teorin för 

markanvisningar och markanvisningsavtal studerats: (2) en enkätstudie har gjorts för att 

komplettera litteraturstudien och för att ge en bild av hur ett antal kommuner i 

Stockholms län använder och tillämpar markanvisningar: (3) en avtalsgranskning har 

genomförts för att se i vilken utsträckning olika villkor förekommer. 

 

Svar från enkätutskicket, tillsammans med definitioner från olika kommuners 

markanvisningspolicys och litteraturstudien, resulterade i en definition av en 

markanvisning och ett markanvisningsavtal. Avtalsgranskningen visar att villkor om pris 

eller prisindikation, område, kostnadsfördelning samt upprättande av planavtal är de 

vanligast förekommande inom de kommuner vi undersökt. 

 

Studien antyder att det råder en viss begreppsförvirring gällande markanvisningsavtal och 

innebörden av dessa, det blev tydligt när avtal från kommuner samlades in, trots en 

noggrann förklaring om att det var markanvisningsavtal vi begärde fick vi in 

exploaterings och köpeavtal. Därför anser vi det behövligt med en officiell definition av 

ett markanvisningsavtal gärna förankrad i plan- och bygglagen tillsammans med reglerna 

om exploateringsavtal. Att det råder brist på forskning inom området kan konstateras 

genom att de rapporter, arbeten och annan litteratur som studerats inom ämnet 

huvudsakligen refererar till samma källor.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Markanvisning, markanvisningsavtal och kommunal markförsäljning 
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Abstract 

The purpose with this thesis is to investigate how a number of municipalities in 

Stockholm County proceed when they allocate land and establish land allocation 

agreements for exploitation, and to investigate how a number of municipalities define 

land allocations and land allocation agreements on the occasion of public land sales. The 

aim of this thesis is to describe the allocation methods a municipally uses when they offer 

land for sale and to give an insight regarding which correlation different land allocation 

agreements have in different municipalities. 

 

Methods used are: (1) a literature review where the underlying theory for land allocations 

and land allocation agreements have been studied; (2) a questionnaire have been done to 

complement the literature review and to provide a picture of how a number of different 

municipalities in Stockholm County use and apply land allocations; (3) an agreement 

audit have been done to see the extent to which different agreement terms exists. 

 

Responses from the questionnaire, together with the definitions form different 

municipality’s land allocation policies and the literature review, resulted in a definition of 

a land allocation and a land allocation agreement. The agreement audit shows that 

agreement terms regarding: price or price indication, location, cost-sharing and planning 

costs are the most common agreement terms within the municipalities we have 

investigated. 

 

The study suggests that there is some confusion regarding land allocation agreements and 

the meaning of these, that became apparent when agreements where gathered, despite a 

careful explanation that it was land allocation agreements we requested, we still got 

exploitation agreements and purchase agreements. Therefore, we consider it necessary 

with an official definition of a land allocation agreement well anchored in the Planning 

and Building Act together with the rules of development agreements or other legislation. 

That there is a lack of research within the subject becomes evident when reports, essays, 

and other literature generally refers so the same sources.       

 

 

 

Keywords: land allocation, land allocation agreement and public land sales. 
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1 Inledning 

Denna rapport kommer att beskriva och analysera förloppet när kommuner bjuder ut 

mark som är lämplig för exploatering till intresserade byggherrar. När ett nytt område 

inom en kommun skall exploateras upprättas ett genomförandeavtal mellan byggherre 

och kommun, detta avtal reglerar de rättigheter och skyldigheter de olika aktörerna har 

gentemot varandra. Förenklat kan genomförandeavtal delas upp i två kategorier beroende 

på om det är kommunen eller byggherren som äger marken. Om byggherren äger marken 

som skall exploateras kallas genomförandeavtalet för exploateringsavtal och om 

kommunen är markägare kallas det markanvisningsavtal, detta är ingen officiell 

terminologi men den vanligast förekommande (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

Vanligast är att man inom en kommun definierar markanvisningsavtalet som ett 

optionsavtal eller föravtal där en byggherre får ensamrätt att förhandla med kommunen 

om hur ett område skall exploateras dessa avtal är inte juridiskt bindande men kan ses 

som ett slags gentlemen`s agreement (Miller, 1993). Ett markanvisningsavtal är inte att 

likställa med det exploateringsavtal som används när byggherren äger marken. Ett 

exploateringsavtal träffas enligt Kalbro & Lindgren (2011) alltid efter 

detaljplaneringsprocessen, till skillnad mot markanvisningsavtalet som upprättas före.  

Markanvisningar sker idag främst på tre olika sätt, genom direktanvisning, 

anbudsförfarande eller genom en markanvisningstävling. Den som slutligen ”vinner” 

markanvisningen får teckna ett markanvisningsavtal med kommunen om att i framtiden 

förvärva och exploatera marken som bjudits ut förutsatt att byggherren och kommunen 

kommer överens om kostnader och utformning med mera.  

 

Grunden för alla kommunala genomförandeavtal och markförsäljningar bygger på de 

rättsliga principerna i regeringsformen (RF SFS 1974:152) (likhetsprincipen, 

objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen), avtalslagen (AvtL, SFS 1915:218), plan- 

och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) samt kommunallagen (KL, SFS 1991:900). När det 

är fråga om markanvisningar deltar kommunen i egenskap av planmyndighet och 

markägare samtidigt, fram tills dess att marken helt övergår till byggherren (oftast när 

detaljplanen vunnit laga kraft). Det är av yttersta vikt att kommunerna under denna tid 

inte blandar ihop dessa roller (Kalbro & Lindgren, 2011).   
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När ny mark skall exploateras kan detta ske på olika sätt beroende på hur 

markägarförhållandena ser ut. Enligt Kalbro & Lindgren (2011) finns det fyra olika 

typfall när det gäller markförhållandena, dessa typfall listas nedan.  

 

 Typfall 1 Byggherren äger marken men deltar ej i planarbetet 

 Typfall 2 Byggherren äger marken och deltar aktivt i planarbetet  

 Typfall 3 Kommunen äger marken och tar själv fram en detaljplan  

 Typfall 4 Kommunen äger marken men tar i samarbete med byggherre fram en 

detaljplan 

 

Detta arbete kommer utreda typfall 4, typfall 3 har valts att inte behandlas i detta arbete 

eftersom när en kommun själv tar fram en detaljplan upprättas oftast inget 

markanvisningsavtal utan istället ett rent köpeavtal där marken överlåts till byggherren
1
. 

Själva markanvisningsförfarandet (se avsnitt 3.4 om markanvisningsmetoder) sker dock i 

princip på samma sätt i båda typfallen. 

 

 Typfall 4 är speciellt intressant eftersom byggherren här ges möjlighet att tillsammans 

med kommunen förhandla om förutsättningarna för exploateringen. Här uppstår det ett 

speciellt förhållande mellan det offentliga och det allmänna vilket skapar många 

intressanta problem, bland annat vilka motkrav en kommun har rätt att ställa utifrån lagen 

om offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091). Vidare är det ett relativt outforskat 

område, främst för att det inte finns någon bestämd terminologi om vad en markanvisning 

och vad ett markanvisningsavtal egentligen är. 

 

Idag finns det inte några vetenskapliga studier gällande markanvisningsavtal eller 

markanvisningar och vad dessa ska innehålla. Det finns inte heller någon vedertagen 

definition om vad ett markanvisningsavtal är för något, med andra ord föreligger det ett 

behov att utreda detta.  

1.1 Syfte & mål 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal kommuner i Stockholms län går 

tillväga när de anvisar mark och upprättar markanvisningsavtal för exploatering samt 

utreda hur ett antal kommuner i Stockholms län definierar begreppen markanvisning och 

markanvisningsavtal. 

                                                      
1
 Vissa kommuner benämner dessa köpeavtal för markanvisningsavtal 
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Frågor som kommer undersökas och besvaras i denna kandidatuppsats är: 

 Hur definieras ett markanvisningsavtal samt en markanvisning? 

 Vilka rättsliga principer ligger till grund för dagens markanvisningsavtal? 

 Vilka villkor används när en kommun upprättar markanvisningsavtal? 

 Vilka metoder används när kommuner anvisar mark? 

 

Målet med denna rapport är att beskriva de tilldelningsmetoder en kommun använder när 

de bjuder ut mark till försäljning, samt ge en inblick i vilken innebörd ett 

markanvisningsavtal har i olika kommuner. Studien riktar sig främst till yrkesverksamma 

på plan- och exploateringskontor runt om i landet, samt personer intresserade av 

kommunala markförsäljningar.  Denna studie är intressant för målgruppen av tre olika 

skäl (1) den ger en inblick om vilka metoder som ett antal kommuner använder när de 

anvisar mark. (2) Vilka avtalsvillkor som kommunerna använder sig av vid upprättande 

av markanvisningsavtal och vilka krav kommunerna ställer på den byggherre som står för 

exploateringen. (3) Arbetet skall ge en förståelse om innebörden av en markanvisning och 

ett markanvisningsavtal i de undersökta kommunerna. 

 

1.2 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att behandla kommuner i Stockholms län där kommunen är ägare 

till marken som skall exploateras. I tiden avgränsas arbetet till att behandla de senaste 

markanvisningarna gällande bostadsändamål hos sju kommuner i Stockholmsområdet (se 

tabell 1 avsnitt 2.3) som på ett representativt sätt beskriver hur markanvisningsavtal 

upprättas. Eftersom ett markanvisningsavtal enligt Kalbro & Lindgren (2011) upprättas 

innan detaljplanen antagits, har vi valt att exkludera avtal där en detaljplan redan är 

upprättad eller avtal som liknar ett köpeavtal. 



4 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem delar.  I det första kapitlet ges en bakgrund till innebörden av 

markanvisningar och varför vi valt att studera detta ämne, vidare tas syfte och mål med 

uppsatsen upp. Det andra kapitlet beskriver vilka metoder som använts för att nå vårt 

resultat. I kapitel tre behandlas all den bakomliggande teorin vi har gått igenom.  Kapitel 

tre ger också läsaren en bra inblick om vad en markanvisning är samt hur de fungerar. I 

det fjärde kapitlet ges svar på de forskningsfrågor vi valt att studera. Det sista och femte 

kapitlet ges utrymme för diskussioner och slutsatser.  

 



   5 

 

 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie har genomförts för att tillsammans med frågorna från enkätutskicket 

kunna skapa en egen uppfattning av vad ett markanvisningsavtal innebär, eftersom det för 

tillfället inte finns någon officiell definition av begreppet. Litteraturstudien har även 

utförts för att ge oss de förkunskaper inom ämnesområdet som rapporten kräver. Via 

Högskolan i Gävle och Uppsala Universitets bibliotek har böcker sökts för att hitta källor. 

De vetenskapliga artiklar och avhandlingarna har sökts med hjälp av olika databaser som 

Emerald, Siencedirect, Diva, Google scholar, och  Discovery. För att hitta dessa artiklar 

har sökord som ”Land auction”, ”Public land auction”, ”Public land development”, ”Land 

allocation agreements”, ”Real estate development”, ”Land use” och ”Development 

agreements” använts. Direkta sökningar på arbeten som det refererats till i några av 

artiklarna har även gjorts.  

 

Det har varit mycket svårt att hitta relevanta artiklar inom området eftersom 

markanvisningsavtal inte har någon officiell definition varken i Sverige eller utomlands. 

De flesta av artiklarna vi funnit har tyvärr behandlat markförsäljningar i Asien. Eftersom 

de asiatiska länderna inte har samma typ av förfarande med detaljplanering (Ooi & 

Sirmans, 2004), som vi har i Sverige så upprättar de inte heller någon form av föravtal 

som kan liknas vid ett markanvisningsavtal.  

 

2.2 Enkätutskick 

Enkäter har skickats ut via mail till samtliga 26 kommuner i Stockholm län (se bilaga 1). 

Svarsfrekvensen var låg (35%) trots upprepade påminnelser, de kommuner som svarade 

på enkätutskicket var: Upplands-Bro, Huddinge, Vallentuna, Sollentuna, Södertälje, 

Värmdö, Salem, Stockholm och Nynäshamn. De kommunerna som svarat på 

enkätutskicket fick även några kompletterande frågor via mail och telefonsamtal. 

Frågorna som ställdes var alltid av öppen karaktär. Svaren på enkätutskicket har sedan 

används för att svara på frågeställningarna som redovisas i resultatdelen. 
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2.3 Avtalsgranskning 

Tidigare gjorda markanvisningsavtal har samlats in från Värmdö, Nynäshamn, Södertälje, 

Tyresö, Upplands-Bro, Huddinge och Vallentuna se tabell 1. Vi har specifikt bett om 

kommunernas senaste markanvisningsavtal där de anvisat mark avsedd för upprättande av 

bostäder. 

 

Tabell 1. Antal avtal från respektive kommun 

Kommun Markanvisningsavtal Exploateringsavtal/köpeavtal 

Huddinge 0 6 

Nynäshamn 1 3 

Södertälje 5 0 

Tyresö 1 0 

Vallentuna 1 0 

Värmdö 1 1 

Upplands-Bro 3 0 

Totalt 12 10 

 

 Vi har dessutom undersökt vilka olika krav inom ramen för markanvisningen som har 

ställts genom att räkna förekomsten av olika villkor, samt hur olika kommuner tillämpar 

markanvisningsavtal. I de kontakter vi haft med kommunerna begärde vi in de senaste 

markanvisningsavtalen kommunen gjort. Avtalen behöver nödvändigtvis inte benämnas 

markanvisningsavtal men vi har bett om att avtalen på ett så bra sett som möjligt skall 

representera hur det vanligtvis går till när kommunen anvisar mark. Ytterligare en 

förutsättning var att avtalen skulle vara upprättade innan detaljplaneringsprocessen. 

Eftersom många kommuner inte skickade de avtal vi efterfrågat, blev vi tvungna att ringa 

upp och påminna de kommuner som svarat på vår enkät, för att ännu en gång begära att få 

ta del av kommunens senast upprättade markanvisningsavtal. Totalt har vi fått 22 stycken 

avtal från olika kommuner av dessa 22 har tio avtal, enligt vår uppfattning varit så kallade 

exploateringsavtal, det vill säga avtal som varit upprättade efter detaljplanen antagits eller 

att de varit rena köpeavtal eftersom de uppfyllt samtliga formkrav enligt jordabalken 4 

kap 1 § (JB, SFS 1971:1209), dessa har alltså inte kunnat användas för denna 

avtalsgranskning eftersom de enligt vår mening inte utgör ett markanvisningsavtal.  
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3 Terminologi, regler och metoder vid markexploatering 

En undersökning av litteratur har genomförts för att ge läsaren de grundläggande 

förkunskaper som behövs för att kunna förstå vad en markanvisning är, hur det går till när 

en kommun markanvisar, vilka olika markanvisningsmetoder som används samt vilka 

lagregler som ligger till grund för avtal mellan kommun och privata aktörer. 

3.1 Avtal för markexploatering 

Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp som används vid exploateringar när 

professionella parter
2
 är inblandade. Det finns förenklat två olika typer av 

genomförandeavtal beroende på vem som är ägare av marken; markanvisningsavtal när 

kommunen är markägare och exploateringsavtal när byggherren är markägare (Kalbro & 

Lindgren, 2010). I detta avsnitt kommer en grundlig överblick ges om de olika 

avtalstyperna som påträffas när mark skall exploateras. Det är viktigt att utreda de olika 

avtalstyperna och klart beskriva när de används. 

 

3.1.1 Genomförandeavtal 

Många rättigheter och skyldigheter för byggherrar och kommunen är lagreglerade. Det 

finns lagregler gällande planering och byggande; utförande, drift och finansiering av 

gemensamma anläggningar samt tvångsförvärv av mark för vägar, ledningar med mera. I 

de flesta fall räcker inte denna lagstiftning till och olika genomförandeavtal upprättas. 

(Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

3.1.2 Markanvisningsavtal 

Enligt Kalbro & Lindgren, (2010) är en markanvisning, rätten för en byggherre att under 

en viss tid och på vissa villkor, ensam förhandla med en kommun om förutsättningarna 

för genomförande av ny bebyggelse på mark som kommunen äger, enligt Miller (1993) 

kan markanvisningar även gälla tomträttsupplåtelser. I Singapore och Hongkong sker 

markanvisningar till uteslutande del genom att marken upplåts med ”lease holds”(Ooi & 

Sirmans, 2004) som kan liknas med den svenska upplåtelseformen tomträtt. 

 

                                                      
2
 Byggherrar och andra yrkesversamma exploatörer. 
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Många av Sveriges kommuner besitter idag stora arealer mark och med så kallade 

markanvisningar kan kommunen överlåta denna mark till byggherrar. När en byggherre 

”vunnit” eller tilldelats en markanvisning innebär det att byggherren under en viss tid och 

under vissa villkor, får ensamrätt att förhandla med kommunen om hur genomförandet av 

exploateringen ska ske på den mark som kommunen bjuder ut till försäljning. Detta 

konfirmeras genom att ett så kallat markanvisningsavtal upprättas mellan parterna se 

figur 1. Vad som är viktigt att notera är att markanvisning inte är en option om köp utan 

ensamrätten att förhandla med kommunen om ett framtida förvärv. Det finns ingen 

officiell terminologi om vad detta avtal egentligen kallas men det vanligast 

förekommande är markanvisningsavtal. Andra benämningar på detta avtal är föravtal, 

optionsavtal eller ramavtal. Genom markanvisningsavtalen skapas incitament för 

byggherren att lägga ner tid och pengar på projektering av marken, detta eftersom 

byggherren i stort sett är garanterad att få köpa marken när detaljplanen vunnit laga kraft, 

om kommunen inte anser att byggherren väsentligt har åsidosatt sina åtaganden. I 

samband med att detaljplanen antas sker ett slutgiltigt avtal där marken definitivt övergår 

till byggherren, vad som gäller för detta avtal går att likställa med det som nämns om 

exploateringsavtal. I de fall kommunen upprättar detaljplan utan byggherrens 

medverkande och markanvisar efter att detaljplanen vunnit laga kraft behövs inget 

makanvisningsavtal, istället upprättas ett slutligt köpeavtal alternativt exploateringsavtal 

(Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Avtalsrelationer enligt Kalbro & Lindgren (2010) när kommunen äger marken.  
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3.1.2.1 Motkrav i samband med markanvisningsavtal. 

Vid kommunens förhandlingar ställer kommunen ofta motkrav på byggherren. Ett vanligt 

motkrav vid direktanvisning är att marken bebyggs med hyresrätter, detta brukar ofta 

innebära att marken säljs till ett lägre pris. Andra typer av motkrav kan vara krav på 

genomförandetiden och färdigställandet, att avtalet inte får överlåtas till någon annan 

byggherre utan kommunens godkännande, krav på miljövänlig bebyggelse, samt 

uppförande av olika anläggningar till exempel lekplatser, parkeringar, gångvägar, 

tillfartsvägar eller andra anläggningar inom exploateringsområdet. Det förekommer 

dessutom krav enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 

1993:387) som kan vara olika handikappanpassningar (Sundstrand, 2010). 

 

Kommunens avtal innehåller ofta krav enligt ovan, men att ”kvittning” av ersättningen 

skall ske. Detta medför att byggherren indirekt får betalt av kommunen för att uppföra 

kommunala anläggningar av olika slag. Dessa avtal skulle kunna tolkas som köp av en 

byggentreprenad och skall då föregås av en upphandling enlig LOU. Med andra ord 

kommer avtalsvillkoren i konflikt med LOU och strider därmed mot lagen. Detta kan leda 

till att kommunen vid ett senare tillfälle måste utbjuda arbetet på anbud, vilket i sin tur 

leder till kontraktsbrott mot den byggherre som anvisats marken. Byggherren kan i detta 

skede rikta skadeståndsanspråk mot kommunen (Boverket, 2005). 

 

En byggherre kan inte befrias från offentligrättsliga avgifter
3
 mot, att han uppför 

anläggningar som kommunen annars skulle upphandla enligt LOU. Kommuner som 

ägnar sig åt motkrav av denna typ rör sig i en gråzon. Det finns dock ingen studie som 

visar på hur utbrett det är med denna typ av motkrav. Motkrav gällande upplåtelseform, 

utformning, genomförandetid, med mera är motkrav som inte behöver genomgå offentlig 

upphandling och inte förefaller stå i strid med gällande lagstiftning eller vad som kan 

regleras civilrättsligt i avtal (Sundstrand, 2010). 

                                                      
3
 Anslutningsavgifter till VA & allmänna vägar 
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3.1.3 Ramavtal 

Många kommuner använder sig av begreppet ramavtal när de anvisar mark för 

exploatering. Ett ramavtal kan ses som ett generellt avtal som ligger till grund för senare 

avtal och anger ramarna för de framtida avtalen och villkoren. Skillnaden mellan ett 

ramavtal och ett vanligt upphandlingskontrakt är att ramavtalet inte har någon fastställd 

volym, till exempel antal lägenheter som en viss byggherre skall få bygga. Villkoren i det 

ingångna ramavtalet får inte väsentligen frångå de villkor som upprättas i den slutliga 

köpehandlingen (Sundstrand, 2010). 
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3.1.4 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal är en vanlig benämning på ett avtal vid ett exploateringsprojekt när 

byggherren äger marken. Exploateringsavtal benämns vanligen även det avtal som 

reglerar en fastighets slutliga övergång till byggherren vid en markanvisning. I de 

situationer ett exploateringsavtal upprättas är det vanligt att ett så kallat föravtal tecknas, 

före själva detaljplaneprocessen inleds. Detta för att byggherren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om vad som kan byggas på marken och vilka kostnader det eventuellt kan 

medföra. Eftersom kommunen har planmonopol i Sverige och beslutar om var, hur och 

när en detaljplan skall upprättas, tecknas oftast ett exploateringsavtal före detaljplanen 

vunnit laga kraft se figur 2. Vanligt är att exploateringsavtalet tecknas med villkoret att 

det blir giltigt endast om detaljplanen vinner laga kraft (Kalbro & Lindgren, 2010).  

                                                                                    
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Avtalsrelationer enligt Kalbro & Lindgren (2010) när marken ägs privat.  

3.2 Olika typfall vid exploatering av mark 

När mark exploateras kan detta ske på olika sätt beroende på vem ägaren till marken är. 

Det finns fyra typfall för hur detta sker, dessa fall baseras på om marken är kommunalt 

                                                      
4
 Tidiga avtal upprättas inte alltid. 
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eller privat ägd (Kalbro & Lindgren, 2010). Resultatet av denna rapport baseras på de 

förhållanden som råder i typfall 4. För att läsaren skall få en inblick i den komplexa 

verklighet som råder beskrivs alla fyra typfallen i kommande avsnitt.  

 

3.2.1 Byggherren äger marken men deltar ej i planarbetet  

Typfall 1 

När privatägd mark exploateras, saknar ofta markägaren kompetens för att aktivt delta i 

detaljplaneprocessen. Detta medför att kommunen står för planprocessen på egen hand 

och markägarna ges tillfälle att påverka via samråd. Exempel på denna situation är 

förnyelse av befintlig villa- och fritidsbebyggelse. Här svarar kommunen för utbyggnad 

av VA anläggningar, gator och grönområden, medan markägaren endast ansvarar för 

byggande på den egna tomten. Enligt figur 3 inleds projektering och byggande vid detta 

typfall efter det att planen vunnit laga kraft. Är planen okontroversiell kan man vara 

relativt säker på att den kommer att antas och i dessa fall kan byggprocessen i form av 

projektering och bygglovsansökningar startas redan före planen vunnit laga kraft (Kalbro 

& Lindgren, 2010). 

 

 

 

 

Figur 3 Exploateringsprocessen. Typfall 1. 

3.2.2 Byggherren äger marken och deltar aktivt i planarbetet  

Typfall 2 

När byggherren äger marken finns det två motiv som ger incitament för byggherren att 

aktivt delta i planläggningen. Motiv 1: Genom att byggherren påbörjar byggandet 

parallellt med utvecklandet av planprocessen kan projektet genomföras på kortare tid. 

Detta skapar lägre kostnader för båda parter. Motiv 2: Planen kan utformas bättre med 

avseende på ekonomi och bebyggelse, eftersom byggherren och kommunen arbetar 

tillsammans med planprocessen. Detta skapar stora mervärden framförallt vid 

komplicerade och stora projekt när kommunen kan ha svårt att fastställa de krav som 

ställs på bebyggelsens utformning. 

 

Allt detta blir endast möjligt när kommunen arbetar med professionella byggherrar som 

besitter den rätta kompetensen. Vid dessa fall upprättas nästan alltid ett 

Planprocessen 

Privata 

markförvärv Byggprocessen 
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Exploateringsavtal 

exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren, i dessa avtal kan till exempel 

kommunen och byggherren komma överens om hur mark för gator och grönområden 

skall överföras samt att byggherren skall upplåta utrymme för ledningar, 

gemensamhetsanläggningar med mera. Exploateringsavtalet kan föregås av ett föravtal. 

Detta föravtal kan reglera kommunen och byggherrens fördelning av kostnader, tekniska 

utredningar, uppgifter vid planeringen och tidsplan. Utmärkande för detta typfall är att 

byggherrens projekteringsarbete kan löpa parallellt med planarbetet se figur 4 (Kalbro & 

Lindgren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Exploateringsprocessen. Typfall 2. 

3.2.3 Kommunen äger marken och tar själv fram en detaljplan 

Typfall 3 

När kommunen äger marken innebär det att kommunen är ensam aktör i det inledande 

skedet av planprocessen se figur 5.  Att kommunen själv tar fram en detaljplan för att 

senare markanvisa hela projektet, är ovanligt (Statskontoret 2006). Genom denna metod 

kan kommunen tillgodoräkna sig den markvärdeshöjning som blir tillföljd av en 

exploatering, förutsatt att det finns byggherrar som är villiga att exploatera marken, det 

vill säga företag som själva är i behov av eller vill bygga bostäder/lokaler (Karlbro & 

Lindgren, 2010). 

 

Eftersom kommunen i detta typfall inte vet vem som kommer att exploatera marken 

upprättas en flexibel detaljplan. En flexibel detaljplan visar i stora drag hur bebyggelsen 

kan komma att se ut. Denna plan detaljprövas sedan i samband med att bygglov utfärdas. 

I detta fall liknar markanvisningsavtalet mer en blandning av exploaterings- och 

köpeavtal eftersom det i detta fall rör sig om en ren markförsäljning och villkor som rör 

själva byggandet. Kommunen kan i detta avtal bland annat reglera vad: priset på marken 

Planprocessen 
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markförvärv 
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blir, vem som ansvar för utförande av olika åtgärder, (exempelvis geotekniska-, 

arkeologiska- och miljöundersökningar) utformning av bebyggelse 

gemensamhetsanläggningar samt vilken mark kommunen ska behålla (allmänna platser) 

(Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Exploateringsprocessen. Typfall 3.  

 

3.2.4 Kommunen och byggherren tar tillsammans fram detaljplanen  

Typfall 4  

Detta fall kan liknas vid de övriga fallen, byggherren deltar tidigt i planarbetet. Marken är 

kommunalt ägd och markförvärv kan ske på de sätt som beskrivs i typfall 3. Dock finns 

vissa skillnader gällande hur byggherren utses. I detta fall utses byggherren redan innan 

arbetet med detaljplanen startar. När en lämplig byggherre är utsedd tecknas ett 

markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren. Detta avtal reglerar bland annat 

hur kostnader skall fördelas mellan kommunen och byggherren samt det fortsatta ansvaret 

för projekterings- och planeringsarbetet. När detaljplanen vunnit laga kraft tecknas sedan 

ett slutgiltigt avtal, där marköverföringen slutgiltigt sker se figur 6. Andra punkter som är 

vanliga i det slutgiltiga avtalet är ekonomiska frågor samt vem som bär ansvaret för olika 

åtgärder (Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Exploateringsprocessen. Typfall 4.  
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3.3 Rättsliga principer och lagar för markanvisningsavtal 

Detta avsnitt kommer beskriva vilka rättsliga principer som ligger till grund för hur 

dagens markanvisningar och markanvisningsavtal utformas och upprättas. Det finns ingen 

specifik lagstiftning angående dagens markanvisningsavtal utan de avtal som upprättas 

bygger till stor del på underliggande normer och principer i den svenska lagstiftningen 

(Kalbro & Lindgren, 2010).  

 

3.3.1 Regeringsformen 

Regeringsformen (SFS 1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar och innehåller flera 

övergripande rättsprinciper. Regeringsformen spelar en central roll i avtalsförhållanden 

när den enskilde sluter avtal med det allmänna (Kalbro & Lindgren, 2010). Gränsen för 

hur en kommun får sluta avtal är idag en gråzon, men enligt (Madell, 2000) går gränsen 

för detta vid vad en kommun kan göra genom myndighetsutövning. Om en kommun skall 

sluta exploaterings eller markanvisningsavtal måste de med andra ord bygga på en 

tidigare rättslig lagreglering. Det finns olika principer och lagregler som kommunen 

måste följa i sin myndighetsutövning de tre viktigaste och mest centrala delarna består av: 

Legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Legalitetsprincipen – RF 

1 kap 1 § innebär att all offentlig maktutövning i Sverige måste ha stöd i lag.  

 

Objektivitetsprincipen – RF 1 kap 9 § förutsätter att myndigheter uträttar sitt arbete 

opartiskt och sakligt. Kommunen får inte här favorisera en speciell byggherre. Många 

kommuner ställer dock vissa krav för att en byggherre ska få chansen att teckna ett 

markanvisningsavtal, de vanligaste kriterierna är att byggherren skall ha en god ekonomi 

och ett gott rykte.  

 

Likhetsprincipen – RF 1 kap 9 § kräver att alla skall behandlas lika, vidare betyder detta 

att det skall finnas konsekvens i beslutsfattandet. Det skall finnas förbestämda ramar för 

hur olika situationer skall behandlas. Till exempel får inte kommunen använda ett 

avtalsvillkor för byggherre A medan andra villkor tillämpas på byggherre B (Kalbro & 

Lindgren, 2010). Likhetsprincipen gäller inte om kommunen köper eller säljer mark 

eftersom kommunen vid dessa tillfällen istället utgår från principen om god ekonomisk 

avkastning, detta innebär att kommunen skall ta ut marknadspris på sin mark (Björkman 

& Lundin, 2011).  
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3.3.2 Kommunallagen 

När kommunen säljer fast egendom skall kommunallagen tillämpas, detta innebär bland 

annat ett förbud att ge ekonomiskt bidrag i form av jämkning av köpeskillingen åt enskild 

utan stöd av lag KL 2 kap 1 §. Kommunallagen innehåller också viktiga principer 

gällande avtal, dessa är lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och 

likställighetsprincipen.  

 

Likställighetsprincipen, syftar på att alla skall behandlas lika såvida det inte finns 

särskilda skäl för annat enligt KL 2 kap 2 §. Samt att ge individuellt inriktat 

näringslivsstöd om det inte finns synnerliga skäl KL 2 kap 8 §. 

 

Självkostnadsprincipen KL 8 kap 3 § c, innebär att en kommun inte får ta ut högre 

avgifter än vad kostnaden är för tjänsten eller nyttigheten som kommunen erbjuder, 

principen gäller även för en konkurrensutsatt marknad. Principen gäller inte om det finns 

särskilda bestämmelser i någon annan lagstiftning. Självkostnadsprincipen är inte 

tillämplig vid förvaltning av kommunalt ägd mark och därmed inte tillämplig vid 

överlåtelse av kommunal mark (Petersén et al., 2006).   

 

Lokaliseringsprincipen KL 2 kap 1 § bygger på att kommunen endast får agera inom de 

egna gränserna. Kommunen får inte erbjuda tjänster åt en annan kommun och konkurrera 

utanför dess gränser (Petersén et al., 2006). 

 

Principen om god ekonomisk avkastning KL 8 kap 2 § är principen som tillämpas vid 

kommunal markförsäljning, principen innebär att kommunen ska sälja marken till 

marknadspris. Vilket också ger en bättre förankring i de EU regler som kommunen skall 

följa för att sälja marken till marknadspris (se nedan). 

 

3.3.3 EU regler  

Det finns även direktiv från EU som styr kommunala markanvisningar, dessa regler 

återfinns i artikel 107 i EUF-fördraget
5
. Enligt fördraget har en statlig myndighet inte 

tillåtelse att ge stöd till en byggherre om detta rubbar konkurrensen genom att gynna ett 

enskilt företag eller viss produktion. Stödet får inte snedvrida konkurrensen mellan 

medlemsstaterna. Fördraget skall tillämpas på förmåner som överstiger 100 000 € under 

                                                      
5
 Tidigare artikel 87.1 EG-fördraget 
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en treårsperiod.  Exempel på olovligt stöd är försäljning av kommunal mark till ett pris 

som understiger marknadspriset. Skulle en byggherre bryta mot detta fördrag kan 

företaget bli återbetalningsskyldig på mellanskillnaden (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

EU-kommissionen har i meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader (07/C 209/03) utarbetat två metoder för att försäljning 

av mark skall ske på ett rättvist och korrekt sätt samt att marken säljs till marknadspris. 

Dessa två är: anbudsförfarande (se avsnitt 3.4.1) och direktanvisning (se avsnitt 3.4.3). 

De metoder som svenska kommuner använder sig av vid tilldelning av mark bygger på 

EU:s metoder.  

 

3.3.4 Plan- & Bygglagen 

I PBL finns inga specifika regler som berör markanvisningsavtal, eftersom kommunens 

förhandlingsposition baseras utifrån rollen som markägare och principen om god 

ekonomisk avkastning. Kommunen i egenskap av planmyndighet är naturligtvis tvungna 

att följa PBL:s regler när kommunen tillsammans med byggherren senare upprättar en 

detaljplan. När detaljplaner upprättas gäller PBL,  kommunen kan därför  inte kräva att en 

byggherre skall utföra vissa prestationer som strider mot PBL för att sätta press på 

byggherren. Ett exempel är att byggherren inte kan köpa byggrätter genom att förbinda 

sig att uppföra olika anläggningar åt kommunen (Kalbro & Lindgren, 2011).    

 

Enligt PBL kan inte kommunen i form av planmyndighet, genom detaljplan reglera 

upplåtelseform vare sig på egen eller privat mark. Kommunen kan däremot i 

markanvisningsavtalet uppföra ett villkor med innebörden; att marken endast överlåts 

under förutsättning att det byggs hyresrätter. Efter att detaljplanen godkänts av 

kommunfullmäktige och den vunnit laga kraft har byggherren rätt att exploatera marken 

förutsatt att byggherren äger marken. 

 

3.3.5 Övriga lagar  

Andra lagar med inflytande på kommunens markanvisningar och markanvisningsavtal är 

miljöbalken (MB, SFS 1998:808), kulturminneslagen (KmL, SFS 1988:950), 

fastighetsbildningslagen (FBL, SFS 1970:988) samt lag om offentlig upphandling (LOU, 

2007:1091)  
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Avtalslagen (AvtL, SFS 1915:218) har inga specifika bestämmelser angående 

markanvisningsavtal, däremot gäller fortfarande de allmänna principerna som gäller för 

alla avtal. Slutligen kan nämnas att oskäliga avtalsvillkor enligt generalklausulen i AvtL 

36 §, även AvtL 29 § om tvång, kan ligga tillgrund för att markanvisningsavtalet 

ogiltigförklaras.  

 

Lag om offentlig upphandling har tillämpats i sin nuvarande form sedan 2008, den berör 

kommuner och andra statliga myndigheter som tilldelar kontrakt eller ingår ramavtal 

avseende varor, tjänster eller byggentreprenader (Sundstrand, 2010).  Att se 

fastighetsöverlåtelsen som något fristående från vad som vid färdigställandet skall 

bedrivas på marken, eller de tjänster som byggherren skall utföra åt kommunen för att 

vinna markanvisningen är inte alltid helt lätt (Madell & Lundberg, 2008). Lagreglerna i 

LOU sätter gränser för hur kommunen får gå tillväga vid olika upphandlingar. Eftersom 

vissa delar av ett byggprojekt kan komma att utföras av byggherren men endast nyttjas av 

kommunen eller kommuninnevånarna, kan det i dessa delar av byggprojektet vara så att 

kommunen måste låta ett upphandlingsförfarande föregå genomförandeavtalet. 

 

Även om det genom nationella regelverk går att bestämma gränsen för vilka krav en 

kommun kan ställa på en byggherre kan det vara svårt att i praktiken kontrollera att dessa 

krav efterlevs. Anledningarna för en byggherre att väcka åtal mot en kommun är väldigt 

få eftersom byggherrarna har ett starkt intresse av att exploateringen genomförs. 

Konkurrenterna är i regel också tysta; det finns ju inga garantier för att en domstol dömer 

till deras fördel (Madell & Lundberg, 2008). 

3.4 Markanvisningsmetoder 

Markanvisningar sker idag främst på tre olika sätt; genom direktanvisning, 

anbudsförfarande eller genom markanvisningstävling. Den som slutligen ”vinner” 

markanvisningen får teckna ett markanvisningsavtal om att i framtiden förvärva och 

exploatera den mark kommunen bjudit ut (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

3.4.1 Anbudsförfarande 

Vid anbudsförfarande är ofta målet för kommunen att få så hög avkastning som möjligt 

på marken (Boverket, 2005). Detta medför att den byggherre som lägger det högsta budet 

vinner markanvisningen och får därmed bygga på det anvisade området (Statskontoret, 

2006). Denna typ av anbuds försäljning sker även i Singapore, vad som skiljer det 
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förfarandet mot det svenska är dels att marken i Singapore säljs med ett så kallat ”Lease 

hold” vilket kan jämföras med vad vi i Sverige kallar tomträtt. För att minska korruption 

och öka transparensen vid markförsäljningar i Singapore används såkallade slutna bud, 

det innebär att byggherrarna lämnar in sitt bud i ett kuvert som sedan vid ett utsatt tillfälle 

öppnas och läses upp inför samtliga deltagare, det högsta budet vinner markanvisningen 

(Ooi & Sirmans, 2004). 

 

Anbudsförfarande medför att marken säljs till marknadspris vilket per definition innebär 

att det bästa eller enda anbudet antas om det inte finns karteller som sätter den sanna 

prisbilden ur spel. Det betyder att inget statligt stöd innefattas (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

3.4.2 Markanvisningstävling 

Denna metod är en typ av anbudsförsäljning, men utöver det bud i pengar som 

byggherrarna erbjuder så skall de även lämna in ett förslag på utformningen av 

markområdet som kommunen bjudit ut till försäljning. Markanvisningstävlingar som 

förfarande bidrar tyvärr till en försämrad konkurrens eftersom de är dyra och därmed 

stänger ute mindre resursstarka byggherrar från att delta. Markanvisningstävlingar är 

också resurskrävande för kommunerna (Boverket, 2005). 

 

3.4.3 Direktanvisning 

Genom en direktanvisning behöver kommunen inte använda sig av anbudsförfarande och 

kan själv välja byggherre. Enligt EU- kommissionen skall en oberoende expertvärdering 

genomföras av en eller flera oberoende värderingsmän före beslut om markförsäljning 

tas. På detta sätt fastställs det lägsta pris som kan avtalas om utan att det föreligger statligt 

stöd (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

Enligt Boverket (2005) är direktanvisning den vanligaste metoden för kommunerna att 

anvisa mark för bostadsändamål, på grund av att denna metod ger kommunerna störst 

möjlighet att påverka vad som ska byggas och av vem. En direktanvisning går till genom 

att kommunen får in ett eller flera förslag om att exploatera ett område. Kommunen väljer 

sedan ut den byggherre som föreslagit det bästa alternativet och inleder förhandlingar 

med byggherren (Kalbro & Lindgren 2011). Liknande förfarande för när en kommun 

anvisar mark till en byggherre finns även i Nederländerna (Samsura, Van der Krabben & 

Van Deemen, 2010). 
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 Vid direktanvisning är det vanligt förekommande att förhandlingarna drar ut på tiden, 

eftersom kommunen och byggherrens idéer inte alltid stämmer överrens. Expansiva 

kommuner med en aktiv markpolitik har ofta informella eller formella riktlinjer för 

direktanvisningar. Dessa riktlinjer har en del kommuner valt att dokumentera i en så 

kallad markanvändningspolicy (Kalbro & Lindgren, 2011). 

 

3.4.4 Markanvisningspolicy 

Syftet med en markanvisningspolicy kan vara att förtydliga och underlätta, både internt 

och externt, processen kring när kommunal mark exploateras (Täby kommun, 2010). En 

markanvisningspolicy är inget egentligt avtal utan fungerar som ett styrdokument för 

såväl kommunen och byggherrar där det visas vilka metoder en kommun oftast använder 

sig av. För att kommunen lättare ska undvika att markanvisningsavtal upprättas i strid 

mot de rättsliga principer som nämnts i avsnitt 3.3, kan det vara bra om kommunen 

upprättar en markanvisningspolicy som reglerar hur kommunen skall agera i de olika 

situationer som kan uppstå när kommunen anvisar mark (Kalbro & Lindgren, 2010). När 

en markanvisningspolicy upprättas skall den antas av ansvarande nämnd i kommunen. 

Det finns dock inget krav på att en kommun måste ha en markanvisningspolicy.  

 

Om det inte finns en markanvändningspolicy i kommunen är det strategiska 

markplanerandet dolt för politiker och allmänhet eftersom dessa frågor ligger på 

tjänstemännens bord. Även om det finns en markanvändningspolicy, så saknas det ofta 

dokumentation och motiv till val av byggherre. Det vilar med andra ord ett tungt ansvar 

på kommunernas tjänstemän, eftersom det är de som bedömer och ansvarar för 

markanvisningsförfarandet i kommunerna. I och med att detta stora ansvar ligger hos 

tjänstemännen är systemet sårbart, eftersom det blir svårt för politiker, allmänhet och 

företag att förstå efter vilka principer marktilldelningen sker (Statskontoret, 2006). 
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4 Resultat  

Denna resultatdel är baserad på de svar vi erhållit från kommuner i Stockholms län. I 

enkätutskicket (se bilaga 1) till kommunerna erhölls en svarsfrekvens på 35 % . De 

kommuner som svarat på vårt enkätutskick är Upplands-Bro, Huddinge, Vallentuna, 

Sollentuna, Södertälje, Värmdö, Salem, Stockholm och Nynäshamn. I enkäten har frågor 

av kvalitativ typ ställts. Det är till största delen öppna frågor som används i denna studie. 

 

4.1 Definition markanvisning 

Nedan följer en sammanställning av hur olika kommuner definierar vad en markanvisning 

är. Informationen i denna undersökning kommer från kommunernas egen 

markanvisningspolicy och vårt enkätutskick. För att ge en mer generell beskrivning av en 

markanvisning har även andra kommuners definitioner av begreppet samlats in.  

 

Stockholm - ”En markanvisning är en option att under (1) viss tid och på vissa villkor (2) 

ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny 

bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom (3) ett visst markområde som staden 

äger.” 

 

Uppsala- ”En markanvisning innebär rätt för en intressent att under en (1) begränsad 

tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få arbeta med att utveckla projekt 

inom ett (3) avgränsat område.” 

 

Strängnäs - ”Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt 

markanvisningsavtal (2) ensam förhandla med kommunen om tilldelning av ett (3) 

utpekat markområde.” 

 

Göteborg - ”En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en (1) viss tid 

och på vissa givna villkor, (2) få förhandla med staden om förutsättningarna för 

genomförande av ny bostadsbebyggelse inom (3) visst markområde som staden äger.” 

 

Linköping - ”Besked/beslut/meddelande som ger byggherre/exploatör (2) företrädesrätt, 

liknande en option, att inom (3) visst område under (1) viss tid och angivna villkor 
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fullfölja byggintentionerna genom att förhandla fram villkor och teckna ett 

markanvisningsavtal med kommunen som markägare.” 

 

Nynäshamn - ”Markanvisning är en försäljning av mark som är villkorad av att marken 

förädlas genom markanvändningsbestämmelser (normalt en detaljplan) och som även är 

villkorad av att köparen tar ansvar för ekonomiska, tekniska och ekonomiska 

genomförandefrågor. 

 

Täby - ”kommunen använder sig inte av begreppet markanvisning utan kallar hela 

förfarandet för markförsäljning” 

 

Huddinge - ”En utfästelse till en bygg intressent att under (1) viss tid och på vissa villkor 

(2) ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för utbyggnad på ett (3) 

kommunägt markområde. 

 

 Södertälje - ”Förfarandet när kommunen erbjuder byggherrar att köpa mark. Kan vara 

både innan och efter en antagen detaljplan." 

 

Malmö - ”En markanvisning innebär rätt för en intressent att under (1) begränsad 

tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få arbeta med att utveckla projekt 

inom ett (3) avgränsat område.” 

 

Upplands-Bro - ”Saknar tydlig definition på markanvisning.” 

 

Efter att ha studerat de definitioner som erhållits från olika kommuner runt om i landet 

har vi funnit att nästintill alla av dessa definitioner har tre gemensamma nämnare.  En 

markanvisning skall: (1) vara begränsad i tiden, (2) ge en byggherre ensamrätt att få 

förhandla med kommunen, (3) gälla ett specifikt markområde. Dessa tre kriterier stämmer 

även ganska bra överens med vad Kalbro & Lindgren (2010) anser att en markanvisning 

är: 

 

”En markanvisning innebär att en byggherre får rätt att, under en viss tid och under 

vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförande av 

ny bebyggelse på mark som kommunen äger.”(s. 145) 

 

Många av kommunernas definitioner påminner om varandra, med vissa mindre 

avvikelser. Det finns dock två kommuner som i hög grad avviker från de andra, det är 
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Nynäshamns och Linköpings kommun som i princip likställer en markanvisning med en 

option om köp, snarare än en ensamrätt att förhandla om ett eventuellt kommande köp. 

 

4.2 Definition av markanvisningsavtal 

Eftersom det inte finns någon officiell definition av vad ett markanvisningsavtal är, ser vi 

ett behov av att skapa en egen definition som överrensstämmer med aktuell litteratur samt 

återspeglar de tre kriterierna för en markanvisning. Nedan redovisas ett antal definitioner 

från ett antal kommuner i Stockholms län som erhållits från enkätutskicket: 

 

Upplands-Bro - Markanvisningsavtalet är det avtal som reglerar villkoren som ska 

uppfyllas för att exploatören senare skall få förvärva marken. 

 

Huddinge - Ett avtal som träffas i situation (se Huddinges definition av markanvisning 

kap 4.1) Benämns i Huddinge kommun för ramavtal. 

 

Södertälje - Använder inte begreppet Markanvisningsavtal. Intentionsavtal skrivs nästan 

alltid till en början. Därefter skrivs ett exploateringsavtal som mer ingående reglerar båda 

parters ansvar och förpliktelser. 

 

Salem - Salems kommun har aldrig i modern tid fört en aktiv markpolitik, och har ingen 

markreserv som de kan planera och teckna markanvisningsavtal på.  

 

Stockholm - Är det avtal exploateringsnämnden tecknar med byggherren för den option 

som nämns i Stockholms definition om markanvisning (se kap 4.1). Det vill säga hos oss 

finns alltid ett avtal med när nämnden fattar beslut om markanvisning  

 

Nynäshamn - Ett markanvisningsavtal är ett avtal som reglerar villkoren för en 

markanvisning med tyngdpunkt på fördelning av ansvar och åtaganden för 

genomförandet mellan kommunen och köparen. 

 

Att Nynäshamns definition avviker från övriga kommuner är helt naturligt eftersom de 

även med markanvisning avser annat än de flesta andra kommunerna. 
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Efter att ha studerat kommunernas definitioner av vad en markanvisning är har vi kunnat 

komma fram till följande slutsats om vad som skall finnas med i en definition av ett 

markanvisningsavtal: Att ett markanvisningsavtal bör vara avgränsat i tiden samt att 

markanvisningsavtalet bör upplåtas tillförmån för en enskild, avtalet skall även precisera 

exploateringsområdet. 

 

Med slutsatserna i föregående stycke i åtanke samt de definitioner för 

markanvisningsavtal som vi hittat i böcker, olika kommuners markanvisningspolicys, 

tidigare gjorda arbeten och rapporter har vi skapat vår egen definition av begreppet 

markanvisningsavtal. Denna definition tycks även vara väl förankrad i litteratur samt hur 

markanvisningsavtal praktiskt används av kommuner i dagsläget. 

  

Egen definition av markanvisningsavtal:  

 

Markanvisningsavtal: Avtal som ger en byggherre rätt att under viss tid, ensam förhandla 

med en kommun innan detaljplan antagits; om utformning, pris och övriga villkor för den 

mark som kommunen bjuder ut till försäljning. 
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4.3 Resultat markanvisningsmetoder 

Ett av delmålen med denna rapport var att undersöka vilka metoder som används samt 

vilken metod som är den vanligast förekommande, när kommunal mark bjuds ut till 

försäljning. I tabell 2 nedan redovisas de svar angående markanvisningsmetoder vi 

erhållit från de kommuner som valt att svara på vår enkät.   

 

Tabell 2. Resultat markanvisningspolicy samt markanvisningsmetoder 

Kommun Markanvisningspolicy Direkt Tävling Anbud 

Huddinge Ja Nej Ja Ja(vanligast) 

Nynäshamn Nej Ja(vanligast) Ja nej 

Salem Nej Nej Nej Nej 

Sollentuna Nej Ja(vanligast) Ja Ja 

Stockholm Ja Ja(vanligast) Ja Ja 

Södertälje Ja (Tillämpas ej) Ja(förekommer) Ja(vanligast) Ja(förekommer) 

Upplands-

Bro 

Nej Ja(vanligast) Nej Ja 

Vallentuna Nej Ja(vanligast) Ja  Ja 

Värmdö Nej (fastighetspolicy) Ja Nej Ja 

 
Vad som tydligt framgår av resultatet från vår enkätundersökning är att den vanligaste 

formen av markanvisningsmetod är direktanvisning. 

4.4 Vad kommuner anser viktigt gällande markanvisningar 

Vår litteraturstudie har visat att den viktigaste aspekten kring markanvisningar är att 

marken säljs till marknadspris. Andra viktiga aspekter kommunerna väger in när de tar 

beslut att anvisa mark är att konkurrensen främjas samt att byggherren är tillförlitlig och 

bygger på ett miljö- och energieffektivt sätt med god arkitektonisk utformning.  

 

Kommuner som sticker ut i studien är Södertälje och Värmdö. Södertälje har antagit en 

markanvisningspolicy men väljer att inte tillämpa den, Södertälje lägger också väldigt 

stor vikt vid att ett högt pris uppnås. Värmdö främjar en god konkurrens och långsiktighet 

framför priset vilket är utmärkande för de kommuner vi erhållit svar från.  
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4.5 I vilket skede upprättas markanvisningsavtal 

Enligt de enkätutskick vi gjort tenderar de flesta kommuner att upprätta ett 

markanvisningsavtal i tidigt skede före det att en detaljplan har påbörjats vilket även 

speglar kommunernas definitioner av markanvisning och markanvisningsavtal. De flesta 

kommuner vill också att exploatören deltar i planprocessen enligt typfall 4 (se avsnitt 

3.2.4). Detta medför att risken med exploateringen blir mindre för både kommun och 

byggherre om byggherren deltar aktivt i planprocessen.  

4.6 Krockande intressen 

Med krockande intressen i denna fråga menar vi de situationer där den kommunala 

exploateringsenheten avser att sälja mark med rätt att uppföra exempelvis bostäder, 

samtidigt som planmyndigheten i sin tur avser att genom detaljplanen avsätta området för 

näringsverksamhet eller industri.  

 

Under detaljplaneringsprocessen deltar kommunen i egenskap av planmyndighet och 

markägare, tilldess att marken helt övergår till byggherren (oftast när detaljplanen vunnit 

laga kraft), det är av yttersta vikt att kommunerna under denna tid inte blandar ihop dessa 

roller (Kalbro & Lindgren, 2011). Kommunerna i vår undersökning har olika svar på hur 

de undviker att krockande intressen uppstår. Det vanligaste är att kommunerna arbetar i 

projektform där exploateringsenheten samverkar med planenheten för att undvika att 

problem uppstår. Vissa kommuner har svarat att de inte ser något problem med att agera 

som markägare och planmyndighet samtidigt. 

 

4.7 Avtalsgranskning 

Vid granskningen av de avtal som erhållits från kommunerna har vi försökt att  hitta vilka 

samband avtalen har samt om de stämmer överens eller ej med den egna definitionen av 

markanvisningsavtal (se avsnitt 4.2 Markanvisningsavtal) Resultatet har kvantifierats där 

de vanligaste avtalspunkterna kommer först. 

 

4.7.1 Resultat av avtalsgranskning  

Totalt har vi fått 22 stycken avtal från olika kommuner 10 av 22 (se avsnitt 2.3) avtal har 

enligt vår uppfattning varit så kallade exploateringsavtal. Avtal som klassats som 
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exploateringsavtal har innehållit villkor om markens definitiva övergång till byggherren 

samt att detaljplan redan vunnit laga kraft. De avtal vi klassat som exploateringsavtal har 

därför inte använts i denna avtalsgranskning. 

 

Av de elva kvarvarande avtalen som klassats som markanvisningsavtal har samtliga avtal 

villkor som reglerar: Vilket område som avtalet avser och att detaljplan skall upprättas i 

samarbete med kommunen, dessa villkor uppfyller två av de tre huvudvillkor som den 

egna definitionen av ett markanvisningsavtal anger.  

 

Samtliga avtal har någon form av pris eller prisindikation för markområdet som anvisas, i 

samband med detta har fyra av avtalen en beskrivning om hur värderingsförfarandet 

kommer att gå till, vanligast är att kommunen anlitar en oberoende värderingsman. I de 

avtal som beskrivit värderingsförfarandet har utfästelse gjorts om att marken inte kommer 

säljas under det marknadsvärde som framgår av värderingen. I de avtal som en 

prisindikation angivits har de i samtliga fall avsett ett intervall för kvadratmeterpris 

exempelvis 2300-2500kr/BTA (bruttoarea)
6
.  

 

Samtliga av avtalen har tydligt beskrivit syftet eller projektidén som kommunen har för 

det specifika område som markanvisningen avser. Exempel på vad en projektidé kan 

innehålla är bland annat att område skall upprättas med byggnader med god arkitektonisk 

kvalitet och med offentlig verksamhet i två plan för kultur, ungdomsverksamhet eller 

liknande. 

 

10 av 11 avtal har förtydligande om vilka kostnader som byggherren skall stå för i 

samband med exploateringen och att planavtal
7
 skall upprättas, vanligast är att 

exploatören bekostar arkeologiska-, geotekniska-, miljötekniska- och eventuella 

störningsutredningar. I några av avtalen förekommer även villkor om att byggherren skall 

bekosta eventuella förrättningskostnader samt stå för kostnader förenade med 

huvudmannaskap det vill säga kostnader för nödvändiga anläggningar, iordningsställande 

av allmänna platser och gator. 

Av de elva markanvisningsavtal vi granskat, har tio av dessa innehållit bestämmelser om 

vilken upplåtelseform bostäderna inom det anvisade markområdet skall upprättas med. 

Nio av dessa avtal har upplåtit bostäder med bostadsrätt och en markanvisning har avsett 

att upplåta bostäder med hyresrätt. 

                                                      
6
 Total byggnadsyta 

7
 Separat avtal som specificerar kostnadsfördelningen vid exploatering. 
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Nio avtal har någon typ av villkor för förvärvets giltighet. 

 

Sju av avtalen innehåller villkor om att markanvisningsavtalet ej får överlåtas till annan 

byggherre utan kommunens medgivande, vissa av dessa avtal specificerar även att en 

ansökan om överlåtelse av markanvisningsavtal måste godkännas skriftligt av 

kommunen. 

 

Nio avtal har villkor om att markanvisningsavtalet skall efterföljas av ett 

exploateringsavtal när detaljplan upprättats och marken övergår i sin helhet till 

exploatören. 

 

Sex avtal har villkor om att eventuell tvist skall avgöras i allmän domstol. 

 

Fem avtal villkorar på ett eller annat sätt att genomförandet skall ske med god hänsyn till 

miljön. 

 

Av de tolv avtalen är det totalt fyra avtal som helt och hållet stämmer överens med den 

egna definitionen av ett markanvisningsavtal. Avtalen som stämmer med definitionen har 

tydligt beskrivit att avtalet gäller tecknandet av en option som ger byggherren rätt att 

ensam förhandla med en kommun under en viss tid. Dessa avtal har även villkor om att 

kommunen skall upprätta detaljplan tillsammans med byggherren, vilket kan likställas 

med att avtalet sluts med byggherren innan detaljplan antagits. 

 

Fyra avtal villkorar om kommunens rätt att använda det utrednings- och 

utformningsunderlag exploatören arbetat fram i samband med detaljplaneringsprocessen, 

även om ett bindande avtal mellan kommun och byggherre inte kan upprättas.  

 

Fyra avtal villkorar om att parterna har rätt att frånträda avtalet utan att kunna ställa krav 

på motparten om ersättning för redan utfört arbete, om inte en överenskommelse 

angående förutsättningarna för planområdet kan upprättas. Byggherren avsäger sig även 

rätten till ersättning för de kostnader som detta arbete har medfört. 

 

Fyra avtal anser vi ligger i den gråzon för vad som egentligen borde upphandlats av 

kommunen enligt LOU, dessa avtal har villkor om att byggherren skall uppföra någon typ 

av anläggning, som efter uppförandet övergår till kommunen mot att byggherren slipper 

betala exempelvis anslutningsavgifter för vatten och avlopp. 
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Två avtal beskriver hur anvisningsförfarandet gått till. I dessa fall har det i avtalet 

beskrivits tydligt hur markanvisningen skett, vilken typ av förfarande som använts samt 

storleken av det vinnande anbudet. 

 

Endast ett avtal villkorar att bostäderna som byggs inom markområdet skall göras 

tillgängliga den kommunala bostadskön. 

 

Av de avtal som angett ett pris i markanvisningsavtalet har endast ett avtal villkorat att 

priset skall räknas upp med fastighetsprisindex när köpet slutligen fullbordas. 

 

Endast ett av avtalen har upplåtit exploateringsfastigheten med tomträtt 

 

Övriga enstaka villkor har valts att inte redovisas eftersom de saknar relevans för arbetet. 

 

Avtalsgranskningen visar att avtalsvillkor om: pris eller prisindikation, område, 

kostnadsfördelning, upprättande av planavtal samt att kommunen tillsammans med 

byggherren skall upprätta en detaljplan är de vanligast förekommande. Dessa 

avtalsvillkor stämmer bra överens med definitionen av ett markanvisningsavtal.  
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de metoder som använts under arbetets gång, samt en diskussion 

kring litteraturstudien, enkätundersökningen samt avtalsgranskningen. Slutligen ges 

förslag på fortsatta studier inom området.  

 

5.1 Diskussion om frågeställning & resultat 

I rapporten har följande forskningsfrågor ställts: 

 Hur definieras ett markanvisningsavtal samt en markanvisning? 

 Vilka rättsliga principer ligger till grund för dagens markanvisningsavtal? 

 Vilka villkor används när en kommun upprättar markanvisningsavtal? 

 Vilka metoder används när kommuner anvisar mark? 

 

Den första frågan var den mest tidskrävande, där studerades de svar som vi fått från 

enkätstudien samt litteratur inom ämnet. Resultatet som erhölls redovisas i avsnitt 4.1 och 

4.2. Definitionen av en markanvisning som Kalbro och Lindgren (2011) anger i sin bok 

stämmer väl överrens med övrig litteratur kommunernas egna definitioner, därför har vi 

inte sett något behov av att försöka skapa en egen definition av en markanvisning. När det 

gäller definitioner av markanvisningsavtal har kommunerna ingen enhetligt uppfattning 

om innebörden. Eftersom författarna till den litteratur som studerats har varit relativt 

restriktiva och vaga när de beskrivit markanvisningsavtal, såg vi behovet att skapa vår 

egen definition. Den definitionen av ett markanvisningsavtal är baserad på definitionen av 

en markanvisning samt de tre huvud kriterierna vi funnit i kommunernas definitioner av 

en markanvisning. När vi senare under arbetet granskade avtal som erhållits från olika 

kommuner bekräftades att vår egen definition stämde väl överrens med de avtal som 

kommunerna betecknat som markanvisningsavtal, intentionsavtal och ramavtal. 

 

De rättsliga principer som ligger tillgrund för markanvisningsavtalen gäller allmänt för 

alla typer av avtal som kommunen upprättar med det allmänna. Eftersom kommunen 

agerar som markägare och principen om god ekonomiskavkastning (se kap 3.3.2) 

tillämpas, får övriga principer ibland ge vika tillförmån av att marken skall säljas till 

marknadspris. Detta är delvis en förklaring till varför många kommuner inte riktigt vet 

vad som skall upphandlas separat enligt LOU.  
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De vanligast förekommande avtalsvillkoren (se kap 4.7.1) i de markanvisningsavtal vi 

granskat är att kommunen avtalar om pris, prisindikation, område, kostnadsfördelning 

samt upprättande av planavtal. Detta stämmer överens med vår egen definition om vad ett 

markanvisningsavtal bör innehålla. Att en kommun på tidig skede väljer att avtala om 

dessa saker kan bero på att i stort sett alla dessa villkor är förenade med någon typ av 

kostnad, vi ser detta som positivt eftersom kommunen i ett tidigt skede indikerar vilka 

kostnader projektet är förenat med minskar utrymmet för tvister. 

 

Vilken metod kommunerna använder sig av för att markanvisa tenderar att variera, den 

vanligaste metoden är enligt Boverket (2005) direktanvisning, detta framgår även av det 

enkätutskick vi gjort i denna studie (se kap 4.3). Direktanvisning ger kommunerna störst 

möjlighet att påverka vad som ska byggas och utav vem. Den minst vanliga metoden för 

att anvisa mark är markanvisningstävling. Detta kan bero på att denna metod är kostsam 

och missgynnar konkurrensen eftersom mindre byggherrarna inte har råd att arbeta fram 

ett förslag och modell som sedan riskerar att inte bli antaget. Även anbudsförfarande kan 

innebära missgynnad konkurrens eftersom kapitalstarka byggherrar kan köpa sig in på 

marknaden.  

 

5.2 Diskussion om metod 

Eftersom det finns sparsamt med litteratur inom området, blir det en aning missvisande 

när författarna till den bok (Kalbro & Lindgren, 2011) som förekommer i flest rapporter 

och andra arbeten, förenklat beskriver ett markanvisningsavtal som ett genomförande 

avtal där kommunen äger marken. Detta tillsammans med att det inte finns någon officiell 

terminologi gör att kommunerna lätt blandar ihop begreppen markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal. Detta kan till viss del förklara varför kommunernas olika definitioner 

av ett markanvisningsavtal skiljer sig åt.  

 

Vid avtalsinsamlingen har vi specifikt bett om att få in markanvisningsavtal samt 

förklarat att dessa avtal skall ha varit upprättade före detaljplan. Trots detta har vi fått in 

exploateringsavtal, detta kan bero på den begreppsförvirring som råder. Vilket kan ses i 

Nynäshamns definition av en markanvisning, där en markanvisning i princip kan 

likställas med en option om köp eller ett exploateringsavtal. Eftersom kommunerna 

benämner sina tidiga avtal olika kan det uppstå förvirring för mindre byggherrar som inte 

har samma juridiska kompetens som de stora bolagen.  Efter att vi granskat 

markanvisningsavtal har vi märkt att de till stora delar reglerar processer vilka borde höra 
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hemma i ett exploateringsavtal. Detta skulle kunna bero på att kommunerna inte alltid vet 

vad ett markanvisningsavtal bör innehålla vilket bekräftar den begrepps förvirring som 

råder inom området. Svårigheten med att få rätt typ av avtal kan till viss del bero på att 

olika kommuner benämner sina markanvisningsavtal olika, vanligt förekommande 

benämningar är ramavtal och intentionsavtal. Att kommunerna rubricerar sina 

markanvisningsavtal olika beror på att det inte finns någon officiell definition av vad en 

markanvisning är. Skulle kommuner konsekvent använda sig av samma termer i hela 

landet hade detta underlätta för byggherrar och tjänstemän på kommunerna. Därför anser 

vi det behövligt med en officiell definition av ett markanvisningsavtal förankrat i plan- 

och bygglagen tillsammans med reglerna om exploateringsavtal. 

 

Enkätundersökningen gjordes för att få en generell bild av markanvisningsförfarandet i 

olika kommuner i Stockholms län. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär där 

kommunernas tjänstemän ombads att svara på frågor om bland annat hur en 

markanvisning samt ett markanvisningsavtal definieras i deras kommun. Enkätstudien 

hade en låg svarsfrekvens (35 %) trots upprepade påminnelser. Därför kan resultatet av 

enkätstudien inte ge en representativ bild av hela Stockholms län utan endast de 

kommuner som svarat på enkäten. En möjlig förklaring till den låga svarsfrekvensen är 

att enkäten inte kommer fram till rätt person. Resultatet från enkätundersökningen hade 

troligtvis blivit bättre med en högre svarsfrekvens, vi anser dock att våra definitioner är 

väl förankrade i både teori och praktik. 

 

5.3 Övrig diskussion 

Hur aktiva kommunerna är i sin fastighetsförvaltning beror till stor del på hur mycket 

mark kommunen äger och vart kommunen ligger. Kommuner i expansiva områden av 

Storstockholm tenderar i högre grad att använda en markanvisningspolicy för att 

underlätta för tjänstemännen att fatta riktiga beslut. En markanvändningspolicy 

underlättar också för byggherrar att förstå hur kommunen agerar i markanvisningsfrågor, 

markanvisningspolicyn skapar således en bättre transparens mellan parterna. Kommuner i 

mindre attraktiva områden eller kommuner som äger lite eller ingen mark alls använder 

sig inte av en markanvisningspolicy, troligen eftersom byggnadstrycket är lägre i dessa 

kommuner och varje ny etablering på orten är välkommen. 

 

En jämförelse mellan typfall 3 och typfall 4 (Se kap 3.2.3 & 3.2.4) visar hur lätt det är att 

förväxla innebörden av en markanvisning. I typfall 3 arbetar kommunen själv fram en 
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detaljplan och markanvisar när detaljplanen vunnit laga kraft. I detta förfarande liknar 

markanvisningen mer en ren markförsäljning/exploateringsavtal, eftersom kommunen 

mest behöver ta sikte på själva försäljningen och den kommande exploateringen. I typfall 

4 anvisar kommunen mark i ett tidigt skede, för att tillsammans med en byggherre kunna 

utveckla en detaljplan. I typfall 4 får markanvisningen en helt annan innebörd än i typfall 

3, eftersom markanvisningen här avser en rätt för byggherren att ensam förhandla med 

kommunen om att ta fram en detaljplan och eventuellt senare förvärva marken. 

Markanvisningsavtalet reglerar här inte frågor gällande köp och efterkommande 

exploatering, utan är istället en bekräftelse på att en byggherre fått ensamrätt till marken 

under de förutsättningar som kommunen angivit för markanvisningen. I avtal av typfall 4 

kan det givetvis även ingå frågor gällande kommande exploatering. Av de avtal vi 

granskat hade vissa avtal villkor gällande kommande exploatering och många av avtalen 

var rena exploateringsavtal.  

 

De avtal som de asiatiska myndigheterna upprättar är lika de avtal som de svenska 

kommunerna upprättar när de bildar fastigheter med tomträtt. Skillnaden mellan den 

Svenska och den Kinesiska upplåtelseformen är dock den besittningsrätt som de Svenska 

tomträttshavarna har. I Kina till exempel förlorar en kontrakthavare rättigheten till både 

fastighet och den byggnad som upprättats när tiden för avtalet löpt ut. En intressant tanke 

är att vi även i Sverige skulle kunna ha denna typ av upplåtelseform dock endast när det 

gäller kommersiella fastigheter eftersom vi ser det som en omöjlighet att man i Sverige 

skulle kunna upplåta denna typ av avtal för fysiska personer med tanke på den 

”konsumentsäkerhet” som råder i den svenska lagstiftningen. Eftersom detta system är en 

bra inkomstkälla för kommunerna i Singapore (Ching & Fu, 2003), skulle det även kunna 

vara en bra inkomstkälla för de Svenska kommunerna.  Nackdelen med detta system är att 

desto närmare avtalstidens slut parterna kommer, minskar incitamenten att underhålla 

fastigheten. Detta eftersom det finns en osäkerhet i ägarförhållandena (Capozza & Sick, 

1991. Dale-Johnson, 2001).  

 

5.4 Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

Att det råder brist på forskning inom området kan konstateras genom att de rapporter, 

arbeten och annan litteratur som studerats inom ämnet huvudsakligen refererar till samma 

källor, denna slutsats styrks även av det regeringsuppdrag som utfärdats till statskontoret, 

som fått i uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen 
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för bostadsbyggande. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2012 

(http://www.statskontoret.se).  

 

Lagregler borde utformas som reglerar exakt vad en kommun får och inte får skriva in i 

markanvisningsavtal eller andra avtal i tidigt skede dessa regler skulle lämpligen kunna 

skrivas in i plan- och bygglagen tillsammans med reglerna om exploateringsavtal. De 

olika motkrav kommuner ställer på byggherrar vid markanvisningar kan medföra att 

kommunen sätter sig själv i en gråzon med lagen och skriver in motkrav vilka inte är 

förenliga med Svensk- och EU lagstiftning. Om kommunen skulle kunna reglera fler 

saker i en detaljplan hade behovet av föravtal och markanvisningsavtal minskat, därmed 

även de situationer när kommunen befinner sig i en gråzon med lagen. I slutändan kan 

dessa motkrav innebära att kommunen får betala skadestånd till byggherren det finns 

dock få fällande domar eftersom en byggherre som stämmer kommunen troligen fått sin 

sista markanvisning.  

 

Vid starten av arbetet ställde vi upp en hypotes om att det politiska klimatet påverkar hur 

kommuner markanvisar, främst gällande vilken upplåtelseform bostäderna upprättas med 

(hyres-, bostads- eller äganderätt). I det underlag vi erhållit kunde inget samband hittas 

mellan typ av markanvisningar och det politiska klimatet. För att finna om det finns något 

samband mellan politiskt styre i kommunen och vilken bostadsform som oftast 

markanvisas krävs djupare studier med fler avtal som granskas under en längre tidsperiod 

i ett antal kommuner med olika politiska klimat. En del kommuner ställe sig undrande 

varför vi ställde denna fråga. Anledningen till denna att denna fråga var med i 

enkätutskicket var att vi hade en hypotes om att kommuner med ett vist styre mer 

frekvent anvisar mark för en viss bostadstyp till exempel hyresrätter eller bostadsrätter. 

Det fanns inte tid att närmare undersöka om denna hypotes stämmer eller inte stämmer 

inom ramen för detta examensarbete.  

 

Ytterligare förslag på vidare studier är att utreda vilka villkor inom ramen för ett 

markanvisningsavtal som egentligen borde upphandlats av kommunen separat. Vad kan 

kommunen kräva av den byggherre som anvisats mark utan att behöva ta in anbud från 

andra aktörer? Hur ofta träffas överenskommelser genom markanvisningsavtal som är i 

strid mot LOU? I dessa frågeställningar anser vi att det råder ett mycket oklart läge därför 

bör det utredas vidare.  

 

http://www.statskontoret.se/
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Bilaga 1 

Svar från kommunerna 

A) Upplands-Bro 

B) Huddinge 

C) Vallentuna 

D) Sollentuna 

E) Södertälje 

F) Värmdö 

G) Salem  

Salems kommun har aldrig i modern tid fört en aktiv markpolitik, så vi har ingen 

markreserv som vi kan planera och teckna markanvisningsavtal på.  

För alla större exploateringar de senaste åren i vår kommun har det varit 

byggherren som är fastighetsägare, så planeringen och exploateringen har 

reglerats med exploateringsavtal. 

H) Stockholm  

I) Nynäshamn 
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1. Har er kommun en aktuell markanvisningspolicy? Om Ja beskriv gärna om 

markanvisningspolicyn följs till punkt och pricka, eller om den mer gäller som riktlinjer 

för markanvisningarna (likt en översiktsplan när det handlar om planläggning) 

 

A) Upplands-Bro kommun saknar en antagen markanvisningspolicy 

 

B) Vi har nyligen antagit en markanvisningspolicy, KF februari 2012. I riktlinjerna finns 

en inriktning som säger att markanvisningar i första hand ska ske med utgångspunkt i ett 

anbudsförfarande. Dock anges ett flertal fall då det kan vara aktuellt med direktanvisning. 

Således har vi inte tillämpat policyn så länge och den är rätt flexibel. 

 

C) Saknar Policy 

 

D) Vi håller på att ta fram en, som är på väg upp till kommunfullmäktige för antagande 

innan sommaren 

 

E) Det finns en antagen markanvisningspolicy som är från 1999. Policyn ska tillämpas 

om marken inte tilldelas genom en tävling. Idag följs inte policyn. 

 

F) Kommunen har ingen markanvisningspolicy, däremot en fastighetspolicy. Den 

används som riktlinje. Kommunen äger inte så mycket mark. 

 

H) Ja. Staden följer denna policy. 

 

I)Nynäshamn har för närvarande inte en policy för markanvisningar. 

 

2. I vilket skede är det vanligast att markanvisningar sker i er kommun? ( Före 
eller efter det att en detaljplan upprättats?) 
 

A) Alltid före att en detaljplan upprättas. Att den som tilldelas markanvisning bekostar 

upprättandet av detaljplanen är en förutsättning för markanvisningen. 

 

B) Det är vanligast att markanvisningar sker före det att en detaljplan upprättas. 

 

C) Vallentuna kommun äger inte så mycket mark. När det gäller den mark som vi trots 

allt äger har vi på senare tid provat modellen att anvisa mark genom tidiga ramavtal, det 

vill säga exploatörerna har varit med under hela detaljplaneprocessen. Vi kommer 
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framöver att också genomföra markanvisningar i senare skede under 

detaljplaneprocessen.  

D) Som regel i samband med att planarbetet startar 

 

E) Generellt vill vi ha med en exploatör i detaljplaneprocessen. Därigenom tar kommunen 

en mindre risk samtidigt och vi får en detaljplan som är bättre anpassad efter vad 

marknaden efterfrågar. 

Vid småhusområden där tomterna förmedlas via kommunens tomtkö tar vi oftast fram en 

detaljplan utan exploatör. 

 

F) De få markanvisningar som varit under de senaste åren har gjorts mot slutet av 

planprocessen. En av de två pågående anvisningarna görs också mot slutet av processen 

medan den andra redan har en antagen plan. 

 

H) I princip alltid före detaljplan upprättas.  

 

I) Markanvisningar sker vanligen innan detaljplanen är klar. 

3. Hur har det politiska klimatet i er kommun sett ut de 20 senaste åren? 
 

A) Synen på markanvisningar har inte varit någon större politisk fråga i kommunen.  

(Dock osäker på vad frågan avser)  

 

B) Som regel har majoriteten skiftat efter ett val, dock inte nu senast då de borgerliga 

behöll majoriteten. 

 

C) Kommunen har en borgerlig majoritet sedan lång tid tillbaka. Nu är det alliansen som 

styr. 

 

D) Stabilt borgerligt 

 

E) Socialdemokraterna har styrt i olika koalitioner under de senaste 20 åren. 

 

F) Borgerligt styre fram till 2000 då missnöje med moderaterna gjorde att c, kd och mp 

slog sig ihop med oppositionen. I valet 2002 fick oppositionen fortsatt förtroende men 

2006 och 2010 vann alliansen (mycket knappt). 
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H) Det politiska styret har växlat. Oberoende av vem som styrt Stockholm har det funnits 

ett starkt tryck på att bygga nya bostäder, speciellt under 2000-talet. En stor del av 

exploateringskontorets verksamhet går därför ut på att hitta mark för nya 

markanvisningar. I Stockholm görs detta både genom att staden själva tar fram idéer, men 

även med hjälp av idéer från byggherrar. 

 

I) Politiken i Nynäshamn har alltid haft stort inflytande av socialdemokraterna som ibland 

haft egen majoritet. Nu styr S och FP (i minoritet) i samarbete med MP och V. 

 

4. Övrigt, vad tycker ni är viktigt gällande markanvisningar?  
 

A) Att markpriset om det anges i markanvisningen håller en skälig nivå och kan 

motiveras. (jmf EG:s statstödsregler) Att markanvisningen har en inskriven sista 

giltighetstid och att det tydligt framgår vilka villkor kommun ställer för att exploatören 

ska erhålla den anvisade marken. 

 

B) I våra riktlinjer omnämner vi: att marken ska upplåtas till marknadspris, tomträtt kan 

tillämpas i specialfall t ex för förskolor/skolor och särskilda boendeformer 

utgångspunkten är anbudsförfarande, utifrån pris och i vissa fall idéer om utformning vid 

direktanvisningar ska värdering ligga till grund om inte jämförbart prismaterial finns 

sträva efter att främja konkurrensförhållandena på marknaden genom olika aktörer 

vid urval av byggherre beakta bl.a. referensprojekt, kvalitets- och miljöprofil (bl.a. krav 

på energieffektivitet) olika upplåtelseformer, hustyper lägenhetsstorlekar och prisbilder. 

 

C) viktig fråga kan vara att utforma markanvisningsavtalet som en option att förhandla 

med kommunen om köpeavtal och exploateringsavtal under viss tid. Detta medför att 

markanvisningsavtalet faller om t.ex. exploatören inte vill teckna övriga avtal inom den 

aktuella tiden. 

 

D) Sollentuna kommun äger inte mkt mark för exploatering och är därför ingen kommun 

som ”spottar ur sig” markanvisningar på löpande band. Men det är viktigt med 

likställighet, konkurrensutsättning, att lyfta in unika aspekter, hänsyn till klimat och miljö 

och gestaltning. 

 

E) Tillförlitlig byggherre med god en ekonomi och gärna ett bra rykte. (Vi försöker inte 

stänga ute små byggherrar om du uppfyller ovanstående kriterier.) Högt försäljningspris. 

God arkitektonisk utformning. 
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F) Långsiktighet, att det inte bara är priset på marken som ska avgöra utan utformningen. 

Bra förfrågningsunderlag. Konkurrens, inte direktanvisning. Dialog under processen. 

H) I Stockholm används markanvisningsavtalet främst för att visa vilka 

grundförutsättningar parterna är överens om t.ex. gällande prisnivån för marken per 

kvadratmeter BTA vid byggande av bostads- eller äganderätter. 

 

I) Viktigt när det gäller markanvisningar är tydlighet och förutsägbarhet. 

 

5. Hur sker era markanvisningar, direkt, tävling eller anbud? 
 

A) Vi har tillämpat både direktanvisning och riktad inbjudan att lämna anbud. 

 

B) Hittills har det oftast skett genom direktanvisningar till följd av markbyten etc. Vi 

strävar efter att i större utsträckning tillämpa markanvisningar. 

 

C) Alla varianter kan förekomma.  

D) Se ovan, (vi har inte gjort så många) men vi har alla tre alternativ framför oss inom 

kort. 

 

E) Det är vanligt att exploatörer kommer med förslag (direkt). Det förekommer även 

markanvisningstävlingar och anbud. 

 

F) Av de tre senaste anvisningarna var en direkt till kommunens bolag Värmdöbostäder, 

två var genom anbud där högsta pris avgjorde. För närvarande pågår två markanvisningar, 

i den ena var kommunen inte nöjd med något av förslagen men tilldelade ändå Peab 

marken, sen har man börjat med nya förhandlingar. Den andra har inte hunnit så långt i 

processen. 

 

H) Vi tillämpar både direktanvisning och anbud. Anbud används t ex när kontoret 

behöver få kunskap om marknadsvärdet för marken eller när det anses lämpligt av annat 

skäl (t ex om många byggherrar sökt markanvisning på samma område). Rent 

antalsmässigt i antal markanvisningar så är det fler som direktanvisas, men om man tittar 

på antalet lägenheter är det nog jämnare då vi har haft anbud på flera stora områden, som 

t ex Årstafältet, Drevviken m fl. 
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I) Alla tre varianter förekommer. Tävling har bara skett en gång. Om byggherren kan 

bidra med något unikt och speciellt som utvecklar stadsbyggandet kan direktanvisning 

ske, annars anbud. 

6. Hur ser ni på kommunen på er roll som både planmyndighet och markägare? 
Uppstår det problem, krockande intressen? 
 

A) I Upplands-Bro kommun bedrivs planverksamheten och exploateringsverksamheten i 

en sammanslagen avdelning – Plan- och exploateringsavdelningen.  Detta ger en röd tråd 

och skapar en samsyn genom hela planerings- och exploateringsprocessen, därmed 

undviks krockande intressen. 

 

B) I Huddinge arbetar vi med samhällsbyggnadsprojekt i projektform med representanter 

för olika sakfrågor. I det sammanhanget företräder mark- och exploateringsavdelningen 

kommunen som markägare. Perspektivet som fastighetsägare ligger således inte på övriga 

berörda avdelningar vilket jag ser underlättar att skilja på myndighetsfunktionen och 

markägandet. Projektgruppen ska sammanväga olika sakfrågor till ett helhetsperspektiv. 

Det är dock inte alltid man kan enas varvid frågan får lyftas till i första hand styrgruppen 

på tjänstemannanivå och senare ev. den politiska styrgruppen. 

C) Vi ser inte några problem med detta. 

 

D) Det innebär förstås ett ansvarstagande. Kommunen måste se till samhällsutvecklingen 

i stort och ta sitt övergripande ansvar. 

 

E) Kommunens utgångspunkt är att hålla i sär kommunens roll som planmyndighet och 

markägare. Exploateringsenheten upprättar alltid ett planavtal med planenheten, där 

kostnaden regleras, vid framtagandet av en detaljplan på kommunens mark. 

 

F) Kommunen äger så lite mark att situationen sällan uppstår, men politikerna kan ha 

andra förväntningar på intäkterna från marken än tjänstemännen. 

 

H) Hos oss är det olika nämnder som ansvarar för markanvisning 

(exploateringsnämnden) och planläggning (stadsbyggnadsnämnden)  

 

I) Rollen som både markägare och myndighet är inte okomplicerad. Lagen är inte tydlig 

vad som gäller i vissa fall (vad kommunen kan avtala om och inte).  

 

7. Hur lyder definitionen på följande begrepp i er kommun. 
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 Markanvisning 

 Markanvisningsavtal 

 

 A) Markanvisning: Vi har väl egentligen ingen tydlig definition på markanvisning. 

Markanvisningsavtal: Markanvisningsavtalet är i alla fall det avtal som reglerar villkoren 

som ska uppfyllas för att exploatören senare skall få förvärva marken. 

 

B) Markanvisning: En utfästelse till en bygg intressent att under viss tid och på vissa 

villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för utbyggnad på ett 

kommunägt markområde. Markanvisningsavtal: Ett avtal som träffas i situation enligt 

ovan. Benämns i Huddinge kommun för ramavtal. 

 

E) Markanvisning: Förfarandet när kommunen erbjuder byggherrar att köpa mark. Kan 

var både innan och efter en antagen detaljplan.  Markanvisningsavtal: Vi använder inte 

begreppet Markanvisningsavtal. Intentionsavtal skrivs nästan alltid till en början. Därefter 

skrivs ett exploateringsavtal som mer ingående reglerar båda parters ansvar och 

förpliktelser.  

H) Markanvisning: En markanvisning är en option under viss tid och på vissa villkor 

ensam få förhandla med staden och förutsättningarna för en exploatering inom ett 

markområde. Normalt får man optionen i två år som sedan kan förlängas vid behov.   

Markanvisningsavtal: Är det avtal exploateringsnämnden tecknar med byggherren för 

ovanstående option. D v s hos oss finns alltid ett avtal med när nämnden fattar beslut om 

markanvisning  

 

I) Markanvisning: Jag ser en markanvisning som en försäljning av mark som är villkorad 

av att marken förädlas genom markanvändningsbestämmelser (normalt en detaljplan) och 

som även är villkorad av att köparen tar ansvar för ekonomiska, tekniska och ekonomiska 

genomförandefrågor. Markanvisningsavtal: Jag ser ett markanvisningsavtal som ett avtal 

som reglerar villkoren för en markanvisning med tyngdpunkt på fördelning av ansvar och 

åtaganden för genomförandet mellan kommunen och köparen 

 

8.Avtalar kommunen redan i markanvisningsavtalet om priset för marken? 

 

A) Ja, oftast. Vi har i ett avtal skrivit in att markpriset i stället skall fastställas genom 

marknadsvärdesvärdering av oberoende värderingsman som parterna godkänner. I det 

fallet avser det ett område där två exploatörer skall erhålla en tredjedel av byggrätterna 
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var, men där den slutliga uppdelningen och fördelningen av byggrätterna sker i samband 

med antagandet av detaljplanen. 

 

B) Ja, ett pris per kvm BTA anges oftast. (BTA = Bruttoarea) 

 

E) Vi brukar ha en prisidé i intentionsavtalen. Det är inget fast pris, men slutpriset 

hamnar ofta däromkring. 

 

H) Ja, normalt (med en indexreglering vid den senare upplåtelsetidpunkten på en viss 

procentsats baserad på Mäklarstatistik på pris på försäljningar av bostadsrätter på öppna 

marknaden). Men under en period ca 2008-2010 när marknaden var osäker och 

marknadspriset var svårare att värdera så gjordes markanvisningar utan pris. Dessa 

förhandlar vi om nu (under planprocessen) så att priset är klargjort innan planen är klar. 

 

I) I enlighet med min syn på markanvisningsavtal fastställs priset i avtalet. Priset kan 

regleras på olika sätt, men måste vara kvantifierbart så att köparen kan göra en realistisk 

exploateringskalkyl innan man tar ställning till om markanvisningsavtalet s 
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