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I 

 

Förord 
Detta examensarbete utgör 15 högskolepoäng och skrevs under vården 2015 som ett avslutande 

moment för Lantmätarutbildningen med inriktning mot ekonomi/juridik vid Högskolan i Gävle. 

 

Ett stort tack till min handledare Marina Edlund som varit hjälpsam och besvarat alla frågor och 

problem som uppkommit under arbetets gång. Jag vill även rikta ett stort tack till alla kommuner 

som tagit sig tid att besvara enkäten och på så vis möjliggjort att denna studie gått att genomföra. 

 

Gävle, maj 2015 

Sara Rydberg 

  



 

II 

 

Förkortningar 
 

AvtL = Avtalslagen SFS 1915:218 

BBR = Boverkets byggregler 

BFS = Boverkets författningssamling  

EG = Europeiska gemenskaperna 

JB = Jordabalken SFS 1970:994 

KL = Kommunallagen SFS 1991:900 

LOU = Lag om offentlig upphandling SFS 2007:1091 

PBL = Plan- och bygglagen SFS:900 

Prop = Proposition  

RF = Regeringsformen SFS 1974:152 

SFS = Svensk författningssamling 

  



 

III 

 

Sammanfattning 
Kommunerna har som markägaren en viktig roll för att styra bebyggelseutvecklingen och locka 

aktörer att etablera sig i kommunen. Genom markanvisningar kan kommunen bjuda ut mark som 

ska exploaterats till intresserade byggherrar. Begreppet markanvisning är inte entydigt men 

innebär i huvudsak att en byggherre under en viss tid och under vissa villkor får en ensamrätt att 

förhandla med kommunen om att i ett senare skede förvärva ett område för bebyggande. Det har 

i tidigare studier påtalats brist på transparens och förutsägbarhet i den kommunala 

markanvisningsprocessen varför denna studie syftade till att utreda hur det ser ut idag vad gäller 

transparens och förutsägbarhet.  

 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes en kvantitativ enkätundersökning som 

skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner, dels för att kunna skapa en helhetsbild av nuläget 

och dels för att tidigare studier begränsat sig till större kommuner.  

 

Enkäten besvarades av 133 (46%) kommuner varav 62 (46%) angav att de använde 

markanvisningar och 70 (53%) att de inte gör det eller gör det vid enstaka tillfällen, en kommun 

svarade inte på frågan. Denna studie har endast gett en översiktlig bild av dagsläget och av 

resultatet framkom att rutinerna för att informera om och utvärdera markanvisningsprocessen 

skiljer sig åt och det finns fortfarande brister vad gäller transparens och förutsägbarhet, framförallt 

med avseende på motivering, uppföljning och utvärdering. Det fanns även skillnader mellan 

kommunerna och det framstår som att kommuner som genomfört fler markanvisningar i större 

utsträckning informera om, motivera, uppfölja och utvärdera markanvisningar. De flesta 

kommunerna ser även ut att uppleva att markanvisningssystemet och arbetet med 

markanvisningar fungerar ganska bra, men att det kan bli bättre. 

 

Slutligen bör nämnas att flertalet kommuner ser ut att befinna sig i en utvecklingsfas och det finns 

därav anledning att tro att markanvisningssystemet i framtiden kommer bli mer transparent och 

förutsägbart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Markanvisning, transparens, förutsägbarhet, kommuner. 



 

IV 

 

Abstract 
The municipalities as landowners have an important role to control the urban development 

and attract developers to establish themselves in the municipality. Municipalities can trough 

land allocation offer land for development to interested developers. The concept of land allocation 

is not clear but essentially means that a developer, during a certain time and under certain 

conditions has a right to negotiate with the municipality to subsequently acquire an area for 

development. There have been previous studies complaining of the lack of transparency and 

predictability in the municipal land allocation process. That’s why the purpose of this study is to 

investigate the situation of today in terms of transparency and predictability.  

 

To get answers to the questions a quantitative survey was conducted and it that was sent out to all 

290 municipalities in Sweden, partly to create an overall picture of the current situation and partly 

because previous studies were limited to larger municipalities. 

 

133 (46%) of the municipalities answered the questionnaire by witch 62 (46%) stated that they 

used the land allocation and 72 (53%) that they do not or do it occasionally, one municipal didn’t 

answer the question. This study only gives a general picture of the reality and the result showed 

that the routines to inform about and evaluate land allocation process differs and there are still 

shortcomings in terms of transparency and predictability, particularly with regard to motivation, 

follow-up and evaluation. There were also a differences between the municipalities and it appears 

that municipalities conducted more land allocation of teams to a greater extent inform, motivate, 

monitor and assess land allocation. The overall experience for the municipalities is that the land 

allocation system and work with land allocation works pretty well, but there are still areas for 

improvement. 

 

Most municipalities are in a development phases and there is hence reason to believe that the land 

allocation system in the future will become more transparent and predictable. 
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1 Inledning  
 
Kommunerna förde under 60-talet en aktiv markpolitik för att säkra markinnehavet för 

framtida byggande. Detta har fått till följd att en betydande del av den mark som idag är 

aktuell för exploatering och byggande av nya bostäder ägs av kommunerna. Genom en 

markanvisning kan kommunen bjuda ut kommunalägd mark som ska exploateras till 

intresserade byggherrar. Det kan göras på olika sätt men sker i huvudsak genom någon 

form av anbudsförfarande, markanvisningstävlan eller direktanvisning (Kalbro & 

Lindgren, 2015). Det kan även ske genom kommunalägda bolag (Statskontoret, 2012).  

 

Markanvisningen innebär i huvudsak att en byggherre under en viss bestämd tid och under 

vissa villkor får en ensamrätt att förhandla med kommunen om att i ett senare skede 

förvärva ett markområde som ska bebyggas.  Projektets genomförande och det slutliga 

köpe- eller överlåtelseavtalet är villkorat av detaljplanens antagande, först då kan ett slutligt 

avtal mellan byggherre och kommun ingås. Markanvisningsförfarandet varierar dock 

mellan kommunerna beroende på hur det i kommunen ser ut vad gäller markinnehav, 

konjunkturläge, ekonomiska faktorer samt de målsättningar och ambitioner som finns. 

Förutsättningarna skiljer sig även åt mellan stora och små kommuner och om det är balans 

eller obalans på bostadsmarknaden i kommunen. Hur plan- och markinstrumentet tillämpas 

har en viktig roll för konkurrensen och etableringsmöjligheten på bygg- och 

bostadsmarknaden men det förutsätter även att det finns en efterfrågan av den kommunala 

marken (Statskontoret, 2012).   

 

Det har i tidigare studier påtalats en brist på transparens och förutsägbarhet i 

markanvisningsprocessen. Både från rättssäkerhetsperspektiv och för att kunna utveckla 

och driva sina verksamheter är det viktigt för byggherrarna att veta vilka kriterier 

kommunerna har för sina markanvisningar och att de aktörer som är intresserande möter 

samma process och får delta på samma villkor. Bristen på transparens hämmar 

byggherrarnas möjlighet att etablera sig och anpassa sina projekt och idéer efter 

kommunernas efterfrågan (Statskontoret, 2012). Det är viktigt att byggherrarna förstår hur 

de ska förfara om de är intresserade av att anvisas mark och efter vilka kriterier 

kommunerna gör sina val. Kommunen måste då tydligt informera om dessa förutsättningar 

(Caesar, Kalbro & Lind 2013).  

 

Det framgår även saknas system för uppföljning och utvärdering av genomförda projekt. 

Genom sådana system skulle kommunerna kunna ta lärdom och utveckla sina processer 

samt att byggherrarna kan lära sig hur förfarandena med markanvisningar går till. 
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Kommunerna kan alltså vara transparenta på flera sätt, i förväg genom att tydligt informera 

om förutsättningar och tillvägagångssätt för att tilldelas markanvisning, och i efterhand 

genom uppföljning och utvärdering (Statskontoret, 2012). 

 

Markanvisningar har även en viktig roll för bostadsbyggandet och för att uppfylla de 

bostadspolitiska målen. Genom transparens och förutsägbarhet kan god konkurrens främjas 

vilket kan leda till ett varierat bostadsbyggande och en bostadsmarknad som möter 

konsumenternas efterfrågan (Statskontoret, 2012). En förutsättning för tillväxt och välfärd 

är en väl fungerande bostadsmarknad och därmed blir även kommunernas hantering av sina 

markområden en central bostadspolitisk fråga (Caesar et.al, 2013). 

 

Ett steg som tagits för att öka transparens och förutsägbarhet är att det den första januari 

2015 infördes en lag, Lag om riktlinjer för markanvisning (SFS 2014:899), som innebär att 

alla kommuner som använder sig av markanvisningar ska anta riktlinjer för dessa, ofta 

kallad markanvisningspolicy (prop. 2013/14:126). I riktlinjerna ska framgå utgångspunkter 

och mål med överlåtelsen eller upplåtelsen, handläggningsrutiner, grundläggande villkor 

och uppgifter om markprissättningen (SFS 2014:899, 2§). Konkurrensverket (2013) menar 

dock att detta inte är tillräckligt för att effektivisera markanvisningsprocessen och i 

Statskontorets (2012) undersökning påtalas även att markanvisningsförfarandet i praktiken 

ofta skiljer sig från vad som sägs i riktlinjerna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur transparenta och förutsägbara kommunerna 

är i markanvisningsprocessen idag. De tidigare studier som genomförts har främst riktat 

sig till de större kommunerna, men Statskontoret (2012) påtalar att intresset för att använda 

markanvisning som markinstrument även har ökat i de mindre och medelstora 

kommunerna. Därför riktar sig denna studie till alla kommuner i Sverige som använder sig 

av markanvisningar för att dels kunna skapa en helhetsbild över nuläget och dels kunna 

visa på om och i så fall vilka skillnader som kan finnas mellan kommuner som genomför 

många anvisningar och kommuner som genomför färre.   

 

De frågor som studien ska besvara är  

 Vilka rutiner finns inom kommunerna för att informera om- och utvärdera 

markanvisningsprocessen? 

 Hur upplever kommunerna att arbetet med markanvisningar fungerar inom 

kommunen? 
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 Finns det något samband mellan antalet genomförda markanvisningar och hur 

transparent och förutsägbar markanvisningsprocessen är?  

 

Studien riktar sig främst till personer i kommunerna som arbetar med markanvisningar, 

men även till byggherrar som är intresserade av att anvisas mark. En process där mål, 

riktlinjer och tillvägagångssätt är tydligt klarlagda underlätta både kommunernas 

handläggning i markanvisningsärenden, som byggherrarnas möjlighet att söka 

markanvisningar och anpassa sina projekt efter kommunernas efterfrågan 

(Statskontoret, 2012). Denna studie kommer ge en översiktlig bild av hur det ser ut 

idag vad gäller transparens och förutsägbarhet och på så vis vilka ytterligare åtgärder 

som kan behöva vidtas för att markanvisningsprocessen ska bli mer transparent och 

förutsägbar.  

1.2 Avgränsningar  

Studie avgränsas till att undersöka kommunerna och deras perspektiv i frågan och alltså 

inte byggherrarna då dessa undersökts i tidigare studier (Caesar et.al, 2013; Hansson, 2012 

& Statskontoret, 2012). Studien ger en översaklig bild av markanvisningssystemet då inga 

dokument eller dylikt har granskats närmare för att utreda markanvisningsförfarandena i 

praktiken. Vid indelning av kommuner efter antal markanvisningar begränsas till de senaste 

5 åren (2010-2015). Geografiskt avgränsar sig studien till Sverige kommuner.  

1.3 Disposition  

Rapporten är uppbyggd efter den så kallade IMRaD-strukturen, Inldening, Metod, Resultat 

och (and) Diskussion. Första kapitlet ger en kortfattad bakgrund till studien, samt syfte och 

frågeställningar som studien ska besvaras. I andra kapitlet behandlas genomförandet av 

studien och val av metod för att besvara frågeställningarna, följt av tredje kapitlet som 

innehåller en teoretisk bakgrund där markanvisningsprocessen och problematiken kring 

transparens och förutsägbarhet förklaras närmare för att ge en djupare inblick och 

nödvändig information för att sedan kunna analysera resultat. Här redogörs även för 

tidigare studier och forskning inom området. I kapitel fyra presenteras resultatet av frågorna 

från enkätundersökningen och i femte genomförs en diskussion av resultat, metodval och 

litteratur samt slutsatserna av resultatet och förslag till fortsatta studier inom området. Efter 

det följer även referenslista och bilagor. 
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2 Metod  
 
I detta kapitel kommer genomförandet av studien och val av metod att redovisas. 

2.1 Enkätundersökning  

För att få svar på frågeställningarna har en statistisk undersökning genomförts.  Statistiska 

undersökningar kan genomföras på flera sätt, bl.a. enkät, intervju eller bokföring och direkt 

observation. Dessa undersökningar bygger på att datamaterialet samlas in för första gången, 

så kallad primärdataundersökning (Dahmström, 2011).  

 

Eftersom att studien syftar till att skapa en helhetsbild och populationen i detta fall var alla 

290 kommuner i Sverige valdes enkäten som metod. Enkätundersökningar kan göras på 

flera vis, i detta fall stod valet mellan postenkät och webbenkät.  

 

I en studie genomförd av Gigliotti (2011) jämfördes webenkäten och postenkäten med 

avseende på vilken metod som var snabbast, billigast, lättast och bättre. Resultatet visade 

att webenkäten var snabbare då denna bara kräver 2-3 veckor medan en postenkät kan ta 

runt 2 månader att genomföra. Vad gällde vilken som är lättast och billigast var metoderna 

ganska likvärdiga. I fråga om vilken som var bättre ifrågasätts webbenkäten vad gäller 

trovärdigheten av insamlad data. Granello och Wheaton  (2004) undersökte även vilka för 

och nackdelarna som kan finnas med webenkäter. Liksom Gigliotti påtalas fördelarna med 

kort svarstid, med även låga kostnader, enklare datainmatning samt flexibilitet och kontroll 

över formatet. De nackdelar som togs upp var även här att svarsfrekvensen för webbenkäter 

kan vara lägre än postenkäter.  

 

Trots risken med lägre svarsfrekvens valdes studien att genomföras genom webbenkät. 

Detta främst på grund av tidsaspekter då denna studie genomförs under en begränsad tid.  

 

Utformningen av frågor genomfördes utifrån de synpunkter och råd som givits i tidigare 

studier (se avsnitt 3.2) och till hjälp användes boken Enkätmetodik (Ejlertsson, 2014). 

Enkäten bestod av 19 flervalsfrågor med fasta svarsalternativ (Se bilaga 2) som skickades 

ut via mejl genom enkätverktyget surveymonkey.se med följebrev där bakgrund och syfte 

med studien presenterades kort (Se bilaga 1). Fasta svarsalternativ valdes för att enkäten 

skulle vara lätt att besvara och på så vis om möjligt öka svarsfrekvensen. Frågorna i enkäten 

delades upp i fyra delar. Första delen innefattade frågor angående hur kommunerna 

genomför sina markanvisningar (4-6), andra delen frågor angående vilken information och 

hur kommunen informerar om markanvisningarna (7-13), tredje delen rutiner för 

uppföljning och utvärdering (14-17) och fjärde hur kommunerna upplever 
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markanvisningssystemet (18-20). De första 3 frågorna var av allmän karaktär, likaså del 1. 

Del två och tre användes för att besvara frågeställning 1 och 3, medan del fyra besvarade 

frågeställning 2.  

 

Vissa problem uppstod med några av mejladresserna vilket medförde en fördröjning med 

utskick till dessa kommuner. Efter ca 1.5 vecka skickades en påminnelse ut för att 

uppmuntra och motivera till svar. I och med den förlängdes även svarstiden några dagar 

för att få ett så bra svarsresultat som möjligt. Efter påminnelse ökade svarsfrekvensen från 

37% till 47%. Enkäten var tillgänglig för besvarande mellan 22 april och 11 maj. 

Mejladresserna hämtades från kommunernas hemsidor där sökningar på markanvisning, 

marktilldelning och exploatering genomfördes för att försöka hitta rätt mejl att skicka 

enkäten till.   

 

För att öka svarsfrekvensen på enkäten ringdes ett anta kommuner upp i förväg för att 

informeras och motiveras till att svara. Resultatet av detta var dock bristfälligt då det var 

svårt att få tag på rätt person och de var sällan på plats. Ca 75 samtal till 42 kommuner 

ringdes, men endast i 12 fall nådes samtalet fram till rätt person och mejladress till dessa 

kunde erhållas. Valet av kommuner att ringa upp genomfördes först genom systematiskt 

urval utifrån boverkets bostadsmarknadsenkät där var 1/n, n=3 kommun som svarat 

”obalans-brist på bostäder” valdes ut (Boverket, 2014). Som första kommuner blev 

nummer 2 efter lottning. Efter att ha ringt upp 16 kommuner från denna lista insåg 

författaren att det rådde viss osäkerhet över huruvida flera av dessa kommuner använde sig 

av markanvisningar, därför genomfördes ett nytt urval. För att nå ut till kommuner som 

använder sig av markanvisningar ringdes istället 31 av Sveriges största kommuner 

befolkningsmässigt upp (Statistiska centralbyrån, 2014). 4 av dessa hade redan ringts upp 

i det första urvalet. Listan på kommuner som ringdes upp hittas i bilaga 4.   

 

Lista över kommuner som svarat finns i bilaga 5. Vissa kommuner har valt att vara 

anonyma.   

2.2 Analys av data 

Det insamlade datat sammanställdes och procentsatserna för antal svarande och 

svarsalternativ beräknades. Totala svarsprocent beräknades efter antalet som besvarat 

frågan eftersom att bortfallet var stort då vissa svarande inte använder sig av 

markanvisningar och ingen fråga var tvungen att besvaras för att gå vidare med enkäten. 

För svaren uppdelade efter antal genomförda markanvisningar beräknades procenten 

utifrån totala antalet som angivit antal genomförda markanvisningar. Det gäller både vid 
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redovisning i resultatdelen och vid sammanställning i bilaga 3.  För att presentera dessa 

användes först diagram men då det såg otydligt ut valdes resultaten att presenteras i tabeller 

istället. För att beräkna svarsprocent med avseende på antal genomförda markanvisningar 

gick varje kommuns svar igenom enskilt och sammanställde för varje kategori för att sedan 

kunna jämföras mot varandra och på så vis identifiera vilka eventuella skillnader eller 

likheter som gick att finna. Svaren gick även igenom separat för att identifiera eventuella 

samband i hur kommunerna svarat. Totala svarprocenten användes för att skapa en 

helhetsbild över markanvisningsprocessen. De kommentarer som lämnats till frågorna 

granskades även och vägas in i resultatet.  
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3 Teoretisk bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund till markexploatering, 

markanvisningsprocessen och tidigare forskning och studier för att ge nödvändig 

bakgrundsinformation och kunskap om markanvisningsprocessen, utforma frågor till 

enkäten samt för att kunna analysera resultatet av undersökningen. 

 

3.1 Markexploatering och markanvisningsprocessen 

Markexploatering innebär att den befintliga markanvändningen ändras och att ny 

bebyggelse uppförs och innefattar hela processen från inledande projektidé till färdig 

bebyggelse (Kalbor & Lindgren, 2015). Vid betydande exploateringsprojekt måste en 

detaljplan upprättas och det görs av kommunen som har planmonopol (Caesar et.al, 2013).  

Plan- och markanvisningsprocesserna hänger ofta samman och bedrivs därav parallellt.  

För planprocessen är involverade aktörers rättigheter och skyldigheter reglerade i PBL, det 

är dock vanligt att denna lagstiftning kompletteras i form av olika avtal. Det finns 

entreprenadavtal, som reglerar byggherren och entreprenörens relation gentemot varandra 

och genomförandeavtal, som reglerar kommunens och byggherre/fastighetsägarens 

relation (Kalbro & Lindgren, 2015). Utifrån vem som äger marken vid initieringen av 

exploateringen finns två former av genomförandeavtal, exploateringsavtal och 

markanvisningsavtal (Statskontoret, 2012).  

 

Exploateringsavtal upprättas vid de tillfällen byggherren äger marken vid projektinitiering 

och kommunens roll i detta sammanhang blir då som planmyndighet (Kalbro & Lindgren, 

2015). Avtalet avser genomförandet av en detaljplan (SFS 2010:900 1 kap. 4§). 

 

Markanvisningsavtal upprättas i de fallen kommunen själv är markägare och kommunens 

förhandlingssituation i detta fall blir således som markägare och inte planmyndighet 

(Kalbro & Lindgren, 2015). 

 

Som nämndes i inledningen innebär en markanvisning huvudsakligen att en byggherre 

under en viss tid och under vissa villkor får en ensamrätt att förhandla med kommunen. 

Men begreppet och definitionen är inte entydigt utan kan skilja sig åt mellan olika 

kommuner, men innebörden är i stort sätt densamma (Person, 2013). I ”lag om riktlinjer 

för markanvisning” definieras markanvisning som (SFS 2014:899, 1§): 
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Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan 

en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 

under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande. (SFS 2014:899, 1§) 

 

Lagen säger även att alla kommuner som använder sig av markanvisningar ska anta 

riktlinjer för dessa (SFS 2014:899, 2§). Enligt propositionen (prop. 2013/14:126) är syftet 

med lagen att redan vid byggprocessens inledande skede skapa transparens och tydlighet. 

Riktlinjerna ska innehålla information om utgångspunkter och mål med överlåtelsen eller 

upplåtelsen, handläggningsrutiner, grundläggande villkor och uppgifter om 

markprissättningen (SFS 2014:899, 2§).  

 

Med utgångspunkter och mål ska kommunerna redogöra för hur de tänker fördela kostnader 

och intäkter kopplade till genomförandet av detaljplan. Även andra förhållanden och 

konsekvenser kopplade till att ingå avtal med kommunen ska finnas med här (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014). 

  

Med handläggningsrutiner och grundläggande villkor avses uppgifter om hur kommunen 

ska hantera inkomna förslagen och intresseanmälningarna, vilka krav som ställs på en 

sådan intresseanmälan och hur beslutsgången ska gå till. De bör även innehålla något om 

de bedömningsgrunder som gäller vid utvärdering av förslagen (Sveriges kommuner och 

landsting, 2014).  

 

Riktlinjerna är endast vägledande och därför inte bindande för varken kommun eller 

byggherre. Således kan kommunen frångå riktlinjerna i enskilda fall (Sveriges kommuner 

och landsting, 2014) 

 

Utöver dessa bestämmelser är inte själva markanvisningsprocessen och tilldelning av 

markanvisningar närmare regalerad i lag (Caesar et.al, 2013). De övergripande 

bestämmelserna för kommunal verksamhet finns att hitta i KL och vid markanvisningar 

blir bland annat 2kap 2§ KL tillämplig som säger att kommunen ska behandla alla sina 

kommunmedlemmar lika (SFS 1991:900, 2 kap. 2§). Vid den senare markförsäljningen ska 

de allmänna reglerna i 4 kap JB tillämpas precis som vid annan försäljning av fast egendom 

(SFS 1970:994). Bestämmelser som styr valet av anvisningsmetod är bland annat de EG-

rättsliga reglerna som säger att offentliga försäljningar av egendom inte får ske till ett pris 

som understiger marknadsvärdet, då det kan anses som konkurrensbegränsande och 

otillåtligt statsstöd (Sveriges kommuner och landsting, 2007). LOU (SFS 2007:1091) kan 
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även bli aktuell i de fall markanvisningen kopplas samman med exploateringsåtgärderna, 

vilket är vanlig (Caesar et.al, 2013). Vid upprättande av markanvisningsavtal ska 

regeringsformens allmänna regler följas. I RF 1:9 (SFS 1974:152) finns objektivitets- och 

likhetsprincipen. I de sägs att kommunen ska vara opartisk och behandla alla lika, de får 

därav inte styras av andra intressen är vilka de har att tillgodose. För markanvisningsavtal 

gäller även AvtL 36§ angående oskäliga villkor (SFS 1915:218 36§). Vad gäller tekniska 

egenskapskrav i avtalen får dessa inte gå utöver vad som sägs i PBL (SFS 2010:900 8 kap. 

4a§), plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) eller BBR (BFS 2011:6). 

 

Nedan följer en översiktlig genomgång av markanvisningsprocessen, från initiering till 

slutlig överlåtelse eller upplåtelse av mark. Förfarandena kan dock skilja sig åt mellan 

kommunerna (Caesar et.al, 2013)  

 

3.1.1 Initiering  

Markanvisningsprocessen initieras genom ett initiativ från kommunen själva eller från en 

byggherre som vill uppföra bebyggelse, antingen för egen förvaltning eller för att sälja eller 

hyra ut. Den inkomna idén utvärderas och genomförbarhet bedöms av den/de 

förvaltning/förvaltningar som ansvarar för kommunens markanvändning. Om iden till 

projekt anses vara lämplig och genomförbart kan markanvisning äga rum där en byggherre 

utses (Statskontoret, 2012).   

 

3.1.2 Anvisningsmetoder  

De metoder som används vid anvisning av mark till byggherrar benämns olika men i 

huvudsak är det frågan om markanvisning som sker genom någon form av 

anbudsförfarande eller genom att kommunen direkt väljer byggherre (Caesar et.al, 2013). 

Mellan dessa anvisningsmetoder finns ett stort antal variationer (Statskontoret, 2012).  

  

Anbudsförfarandet är en form av auktion och sker till marknadsmässiga priser. 

Anbudsförfarande ska ske villkorslöst, öppet och offentligt och det bud som antas ska vara 

det bästa eller det ända som lämnats (Kalbro & Lindgren, 2015). Intresserade byggherrar 

får då lämnar ett anbud där pris framgår. I detta fall är priset det mest avgörande och endast 

enklare skisser erfordras. Vid ett renodlat anbudsförfarande är priset det ända avgörande 

(Stadskontoret, 2012). Anbudsförfarandet förutsätter att ett intresse finns från två eller fler 

byggherrar och det handlar i grunden om att på något sätt jämföra och bedöma 

byggherrarna mot varandra. Detta förfarande är ofta ett så kallat ”first-price closed bid” 

vilket innebär att den som bjuder högst vinner och betalar det pris som bjudits (Caesar et.al, 

2013). Detta förfarande kan dock ge upphov till vad Hanh & Seaman (2009) kallar 
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”Winner´s curse” vilket innebära att budgivaren missbedömer värdet och därav får betala 

ett högre pris än vad varan är värd. För att undvika detta bör budgivaren noga välja 

värderingsmodell. För markanvisningar kan det innebära att den vinnande budgivare 

missbedömt kostnaderna för att uppför bebyggelsen eller underskattat betalningsviljan för 

den färdigställda bebyggelsen och har på så vis lagt ett för högt bud (Caesar et.al, 2013). 

En försäljning genom denna metod sker till marknadsmässiga priser och utgör därav inget 

statligt stöd (Sveriges kommuner och Landsting, 2007).   

 

En variation av anbudsförfarande är markanvisningstävlan. Vid en sådan markanvisning 

ingår även andra parametrar som t.ex. förslag på hur bebyggelsen ska utformas (Kalbro & 

Lindgren, 2015). Förfarandet kan variera och antingen så bedöms anbuden både efter pris 

och andra parametrar eller så är priset redan bestämt i förväg och endast andra parametrar 

bedöms (Caesar et.al, 2013). I Singapore används ett liknande system där offentlig mark 

aktionernas ut som tomträtter genom ”first-price closed bid” i paket med riktlinjer för 

planering och utformning samt villkor för försäljning. En studie av Ooi & Sirmans (2004) 

visar att systemet i Singapore ger upphov till en positiv meravkastning vid 

tillkännagivandet av vinnande bud. Detta är relaterat till budgivarens förmåga att skapa 

värde utifrån utvecklingsprocessen.  

 

Vid direktanvisning görs ingen uttrycklig jämförelse mellan byggherrar och kommunen 

väljer själv vilken byggherre som ska få markanvisningen. Förfarandet går ofta till så att 

byggherren själv söker upp kommunen och lämnar ett förslag. Men även här varierar det 

mellan kommunerna. Direktanvisningen kan även gå till så att kommunen i t.ex. en 

översiktsplan har pekat ut ett område lämplig för bebyggelse och byggherrarna får sedan 

söka/anmäla intresse. Kommunen kan även söka upp en byggherre vilket kan vara aktuellt 

när det avser ett mindre attraktivt område eller så äger byggherren redan mark intill 

kommunalägd mark och vill utöka (Caesar et.al, 2013). Detta förfarande bör föregås av en 

oberoende expertvärdering där marknadspriset bestäms för att inte klassas som otillåtligt 

statsstöd (Sveriges kommuner och landsting, 2007).  

 

Anvisning av mark kan även ske genom kommunala bolag. Dessa bolag regleras inte av de 

kommunalrättsliga principer om offentlighet och insyn som gäller för kommunen 

(Statskontoret, 2012).  

 

3.1.3 Markanvisningsavtal  

Genom att kommunen och byggherren ingår ett markanvisningsavtal bekräftar kommunen 

att de valt en viss byggherre och denne accepterat kommunens generella villkor. Från 
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byggherrens sida innebär markanvisningen en option om att få köpa marken i framtiden. I 

vetskapen om att kommunen är intresserad av att projektet genomförs och att de under 

markanvisningstiden inte får förhandla med andra byggherrar kan byggherren som 

tilldelats markanvisningen lägga ner tid och resurser på projektet. Syftet med 

förhandlingarna är att utforma ett bebyggelseprojekt som båda parter är nöjda med. 

Byggherren måste även vara villig att betala det pris kommunen begär. Vad 

förhandlingarna innefattar beror på om kommunen sköter planläggningen själv eller om det 

sker tillsammans med byggherren. Det beror även på när i detaljplaneprocessen 

markanvisningen sker (Caesar et.al, 2013). 

 

Markanvisningsavtalet är inte något juridiskt bindande avtal utan snarare en 

överenskommelse och utgångspunkt för framtida förhandling som ska leda fram till ett 

köpe- och överlåtelseavtal. Kommunernas markanvisningsavtal ser olika ut och 

terminologin skiljer sig åt, det förekommer att avtalet även kallas t.ex. 

marktilldelningsavtal, ramavtal, optionsavtal eller föravtal (Stadskontoret, 2012). I ett 

examensarbete genomförd av Sundqvist och Sundblom (2012) undersöktes bland annat 

benämning och definition av markanvisningsavtal i ett antal stockholmskommuner och 

även där bekräftas dessa skillnader.   

 

3.1.4 Marköverlåtelsen 

Överlåtelsen av marken sker först i och med att det juridiskt bindande köpe-eller 

överlåtelseavtal alternativt tomträttsavtal tecknas. Detta avtal är villkorat av detaljplanens 

antagande (Kalbro & Lindgren, 2015).   

 

Om det är frågan om en tidig markanvisning kommer markanvisningsavtalet, i samband 

med att detaljplanen vinner laga kraft, att ersättas/kompletteras med ett nytt avtal berörande 

genomförandet och blir då ett exploateringsavtal. Det förekommer att detta avtal även 

omfattar själva marköverlåtelsen och fungerar då även som köpeavtal (Kalbro & Lindgren, 

2015).  

 

3.2 Transparens, förutsägbarhet och konkurrens  

I detta avsnitt presenteras de synpunkter och råd som lyfts fram i tidigare studier och som 

legat till grund för utformningen av frågor till enkäten. 
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3.2.1 Brister och åtgärder  

Kommunerna har en viktig roll för att värna om en effektiv konkurrens på bygg- och 

bostadsmarknaden och hur kommunerna tillämpar plan- och markinstrumentet påverkar 

förutsättningarna för etableringsmöjligheten och konkurrensen. Markanvisningar i 

anslutning till planprocessen är således ett viktigt instrument för att skapa incitament och 

locka aktörer att bygga i kommunen och genom att strategisk köpa och sälja byggbar mark 

kan kommunerna styra bebyggelseutvecklingen (Statskontoret, 2012)  

 

Den kommunala marken har även en viktig roll för bostadsbyggandet (Caesar et.al, 2013). 

Av Statskontorets (2012) undersökning framkom att målen med ökat bostadsbyggande och 

målen med ökad konkurrens på kort sikt kan vara svåra att förena. På kort sikt framstår det 

vara enklare att uppfylla de bostadspolitiska målen genom att låta redan etablerade 

byggherrar anvisas mark, medan en god konkurrens på lång sikt kan främja andra och nya 

aktörer att etablera sig. Flera aktörer i kommunen kan bidra till innovativa lösningar, 

nytänkande och ett varierat utbud av olika bostadsformer. Whitehead (2007) menar även, 

med England som exempel, att den fysisk planering har en viktig roll för byggande av 

bostäder till rimliga priser.  

 

Både Statskontoret (2012), Hansson (2012) och Caesar et.al (2013) påpekar brister i 

transparens och förutsägbarhet i markanvisningsprocessen. Enligt Caesar et.al (2013) bör 

byggherren i ett tydlig och transparent markanvisningssystem kunna besvara följande 

frågor: ”hur går jag till väga om jag är intresserad av en markanvisning?” och ”vad krävs 

av mig?” (Caesar et.al. 2013, s. 102). Kommunernas hemsidor framstår vara det naturliga 

forumet för denna typ av information (Caesar et.al, 2013).  

 

Hansson (2012) genomförde i sitt examensarbete en enkätundersökning riktad till 

byggherrarna. På frågan om byggherrarna upplevde markanvisningssystemet som 

transparent och lätt att förstå med avseende på de kriterier som var avgörande för tilldelning 

svarade 73% av 82 att de instämde till mindre delar eller inte alls. Vad gällde konkurrensen 

och möjligheten för mindre/nya byggherrar att etablera sig svarade 63% av 81 att de 

instämde till mindre delar eller inte alls. Ca 68% av 80 svarande byggherrar instämde till 

mindre delar eller inte alls på frågan om de upplevde att markanvisningssystemet överlag 

fungerade bra.  

 

I Statskontoret (2012) studie intervjuades ett 30-tal byggherrar av varierande storlek. Av 

intervjuerna framkom att byggherrarna upplever brist i hur kommunerna informera om de 
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förutsättningar som gäller för markanvisningarna och att det är svårt, och ibland till och 

med omöjligt att förutsäga eller ens i efterhand förstå på vilka grunder en byggherre valdes 

framför en annan. Denna informationsbrist innebära ett etableringshinder för byggherrarna 

då de behöver lägga ner mycket tid och resurser för att hantera markanvisningsprocessen 

vilket även leder till högre transaktionskostnader. Informationsbristen försvårar även för 

byggherrarna att anpassa sina idéer och projekt efter kommunernas efterfrågan.  

 

De brister som särskilt lyftes fram av byggherrarna var 

 Byggherrarna vet inte vart de ska vända sig om de är intresserad av att tilldelas en 

markanvisning. Byggherrarna kan givetvis ta kontakt med kommunerna men de 

vet inte hur, när eller till vem ansökan ska skickas. Det saknas någon form av 

kontaktperson.  

 Det saknas dokumentation eller intressentregister över vilka byggherrar som sökt 

respektive tilldelats markanvisning och de är sällan offentliga. Genom 

intressentregister kan byggherren få information om marknadssituationen i 

kommunen och de som anmält intresse kan kontaktas inför kommande 

markanvisningar.  

 Kommunernas markinnehav framgår ofta inte. 

 Brister i hur kommunerna informerar om kommande tävlingar och projekt, samt 

 Samverkan och dialogen mellan olika kommunkontor fungerar inte och därav ställs 

motstridiga krav.  

 

Caesar et.al. (2013) påpekar även vikten av intressentlistor som en del i att öka 

transparensen. För att främja god konkurrens bör inte en byggherre tilldelas för många 

markanvisningar under en viss tidsperiod. Detta kan underlättas genom att kommunen 

använder sig av ett register för byggherrar som sökt respektive tilldelats markanvisning.   

 

För att värna konkurrensen är det även viktigt att kommunen kan samordna sina roller som 

planmyndighet och markägare. Som planmyndighet har kommunen som uppgift att 

upprätta samhällsekonomiska mål, så som att stimulera bebyggande genom att hålla nere 

markpriserna, medan de som markägare ska sätta upp företagsekonomiska mål så som att 

sälja marken till sådana priser att det kan finansiera infrastruktur och dylikt nödvändig för 

bebyggelsen (Statskontoret, 2012).  

 

De olika förvaltningarna inom kommunen som företräder olika intressen i bygg och 

markanvisningsärenden måste även kunna samordna sig, både vid ärendehandläggning 

som vid politiska beredningen av besluten. Byggherrar har påtalat att detta samarbete 
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ibland är bristfälligt och att det på så vis uppstår motstridiga krav och intressen som de 

sedan förväntas lösa. Detta tar sig främst uttryck i detaljplanearbetet vilket i sin tur ger 

konsekvenser för markanvisningsprocessen. Följderna av detta kan bl.a. bli en fördyrad 

process och skapa en osäkerhet hos byggherrarna vilket kan minska etableringsvilja i 

kommunen (Statskontoret, 2012).  

 

Vad gäller val av anvisningsmetod menar Konkurrensverket (2013) att 

konkurrenssättningen i markanvisningsprocessen behöver ökas och därför bör 

anbudsförfarande vara den dominerande formen för att anvisa mark. Sättet att annonsera 

om kommande anvisningar är då av stor vikt. Annonseringen bör ske på ett sådant sätt så 

att fler och olika byggherrar kan delta. Det poängteras också vikten av att i efterhand tydligt 

redogöra för de kriterier som legat till grund för valet. Självfallet finns det för och nackdelar 

med alla metoder och Caesar et.al (2013) menar att en kombination av direktanvisning och 

anbudsförfarande är lämpligast. En viktig fråga som måste beaktas i de fallen är riskerna 

med korruption och godtycke i direktanvisningssystemet. Bland Statskontorets (2012) 

intervjuade byggherrarna var åsikten att en variation av förfarandena var att föredra, med 

avseende på de förutsättningar som finns i de enskilda fallen. Ett skäl till det är kostnaderna 

förknippade delta vid tävlingar och att det kan ta lång tid, vilket kan innebära ett hinder för 

mindre byggherrar.  Enligt byggherrarna bör alltså direktanvisning även förekomma då det 

möjliggör för nytänkande och kreativitet vilket är till nytta för såväl kommunen, dess 

invånare och byggherrarna själva. Direktanvisningen kan även användas för att möjliggöra 

för små och nya byggherrar att etablera sig, men det kräver dock att kommunen medvetet 

arbetar för det. Men direktanvisningsprocessen kan vara svår att följa och förutse då den 

ofta är helt stängd och för de byggherrar som inte får sina idéer tillgodosedda kan metoden 

innebära ett etableringshinder, särskilt i kommuner som i stor utsträckning använder 

metoden.  

 

För anvisning genom kommunala bolag kan processen vara helt stängt. Det är således extra 

viktigt att arbeta mot öppenhet och transparens för dessa också. Om bara vissa byggherrar 

ges möjlighet att anvisas mark genom kommunala bolag innebär det ett konkurrenshinder 

(Statskontoret, 2012).  

 

Oavsett vilken metod som används är det viktigt med transparenta. Både vid 

direktanvisning och anbudsförfarande bör valet av byggherre motiveras, mot bakgrund av 

de grundläggande principerna. Genom att presentera denna information via hemsidan kan 

intressenter jämföra prisnivåer och få en bild över vilka priser som kan förväntas i vissa 

områden. Genom att öppet informera om genomförda markanvisningar kan även riskerna 
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med korruption minskas då det blir mer riskfyllt att favorisera vissa företag (Caesar et.al, 

2013).  

 

Ett annat etableringshinder för byggherrarna är bristen eller avsaknaden av uppföljning, 

utvärdering och dokumentation om genomförda markanvisningar, både vad gäller själva 

processen som genomförandet av byggprojekten. Det framstår även som att den 

dokumentation och uppföljning som genomförts är inkomplett och fragmentarisk. Genom 

system för uppföljning och utvärdering kan kommunerna dra nytta av de erfarenheter det 

ger för att sedan kunna utveckla processen och genomförandet. För byggherrarna kan 

fungerande uppföljnings och utvärderingssystem vara till nytta då de kan lära av hur 

kommunen arbetar med markanvisningar och vad det är kommunerna vill ha 

(Statskontoret, 2012).  

 

Ett annat problem som byggherrarna påpekat är att det kommunerna säger i policyerna inte 

alltid överensstämmer med den praktiska tillämpningen (Statskontoret, 2012). För att 

undersöka detta krävs närmare granskning av olika dokument vilket legat utanför denna 

studie.  
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4 Resultat  

 
I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen som studien bygger på. 

Följebrev, frågeformulär och sammanställning av alla svar kan hittas i bilaga 1,2 och 3.  

4.1 Enkätsvar  

Totalt besvarades enkäten av 133 kommuner vilket motsvarar det en svarsfrekvens på ca 

46%, en angav via mejl att de inte använder sig av markanvisningar och en via telefon. Det 

fanns inget krav på att någon fråga var tvungen att besvaras för att få gå vidare med enkäten 

och därför varierar svarsfrekvensen per fråga.  

 

I första frågan fick kommunerna ange vilken kommun som svara och det kommer inte att 

redovisas här. Andra frågan var huruvida kommunen använder sig av markanvisningar eller 

inte. 46% (62st) av de svarande kommuner angav att de använder sig av markanvisningar 

och 53% (70st) att de inte gör det eller endast gör det vid enstaka tillfällen, en kommun 

svarade inte på frågan. Om Svaret var ”nej eller endast vid enstaka tillfällen” behövdes inga 

mer frågor besvaras, därav det höga bortfallet. Dock valde vissa av dessa kommuner att 

besvara alla eller visa av frågorna ändå, dessa svar kommer även att redovisas. Att 

avgränsningen gjordes även till ”endast vid enstaka tillfällen” var för att det i kommuner 

som inte genomfört så många markanvisningar ännu kan saknas ett utvecklat system för 

markanvisningar vilket även bekräftades av en kommun via telefonkontakt. 

 

För att kunna kategorisera kommunerna ställdes frågan angående hur många 

markanvisningar som genomförts de senaste 5 åren. Frågan besvarades av 67 kommuner. 

 63% (42st) 1-10 markanvisningar 

 21% (14st) 11-20 markanvisningar 

 9% (6st) 21-30 markanvisningar 

 7% (5st) 31 eller fler markanvisningar 

 

Eftersom att antalet svarande som genomfört ”21-30” och ”31 eller fler” var så få har dessa 

läggas ihop vid presentationen av resultatet.   
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4.1.1 Del 1. Markanvisningsförfarande 

 

Fråga 4. Vilken/vilka metoder för att anvisa mark använder sig kommunen mest av? Fler 

alternativ kan väljas 

 

 

 

 

 

Svarande:68 

 

 

 

 

 

Direktanvisning 

 

 

 

Anbudsförfarande, 

endast pris 

avgörande 

 

 

Anbudsförfarande 

(tävlan), pris och 

andra parametrar 

avgörande 

Anbudsförfarande 

(tävlan), andra 

parametrar än 

pris avgörande 

(förutbestämt 

pris) 

 
 
 
 
Annan 

metod 

Totalt 79% 16% 43% 30% 7% 

1 – 10 76% 12% 38% 17% 7% 

11 – 20 86% 14% 43% 43% 0% 

21 eller 

fler 

82% 36% 55% 55% 9% 

 

Av tabellen kan utläsas att direktanvisning är den vanligaste metoden för att anvisa mark 

oavsett antal genomförda markanvisningar. Tittar man på enskilda svar angav 35%  endast 

direktanvisningsförfarandet som vanligaste förfarandet. 70% av dem har anvisat ”1-10” 

markanvisningar.  44% angav direktanvisning i kombination med något eller några av de 

andra metoderna och 21% andra metoder än direktanvisning. Några kommuner nämner i 

kommentarerna till frågan att direktanvisning endast ska användas vid undantagsfall i 

framtiden och att någon form av anbudsförfarandet ska bli den vanligaste metoden.   

 

Fråga 5. När i förhållande till detaljplaneprocessen sker vanligtvis markanvisningarna? 

 

 

 

Svarande:69 

 

Innan 

detaljplaneprocessen 

påbörjats 

 

 

Tidigt i 

detaljplaneprocessen 

 

 

Sent i 

detaljplaneprocessen 

Efter det att 

detaljplan 

vunnit laga 

kraft 

 

 

Det 

varierar 

Totalt 29% 14% 9% 10% 38% 

1 – 10 36% 17% 7% 12% 24% 

11 – 20 21% 7% 7% 14% 50% 

21 eller 

fler 

9% 9% 9% 0% 73% 

 

Enligt svaren framstår det som att det inte finns någon bestämd tidpunkten för när 

markanvisningen ska äga rum utan att det kan varierar.  Så ser ut att vara fallet för de flesta 

kommuner utom för kategorin svarande som genomfört ”1-10” markanvisningar där 

anvisning innan detaljplaneprocessen påbörjats är det vanligaste.  
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Endast 6% (4st) av 69 svarande kommuner angav att de anvisar mark genom någon form 

av kommunalägt bolag.  

 

4.1.2 Del 2. Information  

 

Fråga 7. Informerar kommunen om kontaktperson att vända sig till för intresserade 

byggherrar? 

Svarande:70 Ja, via hemsidan  Ja, framgår på annat sätt Nej Vet ej 

Totalt 61% 20% 14% 4% 

1 – 10 60% 21% 14% 2% 

11 – 20 50% 14% 21% 14% 

21 eller 

fler 

73% 18% 9% 0% 

 

De flesta, 81%, av kommunerna har svarat att de på något sätt informerar om 

kontaktperson. Svaren skiljer sig något åt mellan kategorierna. För ”1-10” och ”21 eller 

fler har nästa alla kommuner kontaktperson till skillnad från ”11-20”, men där finns även 

en viss osäkerhet då 14% angett att de inte vet. Oavsett antal genomförda markanvisningar 

framstår dock hemsidan vara främsta sättet att informera om detta.  

 

Av kommentarerna till frågan framgår att denna information oftast läggs ut i samband med 

att tävlingar och projekt annonseras eller att informationen finns eller kommer finnas i 

markanvisningspolicyn/riktlinjerna för markanvisning.  

 

Fråga 8. För kommunen någon dokumentation, t.ex. intressentregister, över byggherrar 

som sökt respektive tilldelats markanvisning? 

 

Svarande:70 

Ja, både över de som sökt 

och de som tilldelats 

Bara de som 

tilldelats 

 

Bara de som sökt 

 

Nej 

 

Vet ej 

Totalt 33% 10% 14% 37% 6% 

1 – 10 26% 5% 17% 45% 4% 

11 – 20 43% 14% 7% 29% 7% 

21 eller 

fler 

55% 27% 9% 9% 0% 

 

Någon form av intressentregister förekommer i 57% av kommuner som svarat. 

Förekomsten av dokumentation/intressentregister ökar med antalet genomförda 
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markanvisningar. För kategorin som genomfört ”1-10” markanvisningar anger 48% någon 

form av dokumentation., för ”11-20” markanvisningar 64%  och för ”21 eller fler” 91%.  

 

Av kommentarerna till frågan anger fler kommuner att de håller på eller ska börja upprätta 

rutiner och system för detta. Flera kommenterar även att alla intresseanmälningar 

diarieförs. 

 

Av de som svarat att de har någon form av intressentregister anger 43% att denna 

information finns allmänt tillgänglig, 18%  anger att informationen finns tillgänglig via 

hemsidan och 25% att den framgår på annat sätt. Av kommentarerna nämns även att denna 

information är allmän handling och finns att tillgå vid förfrågan.  

 

Fråga 10. Informerar kommunen om sitt markinnehav aktuellt för markanvisningar? Flera 

alternativ kan väljas. 

 

 

Svarande:69 

 

 

Ja, via hemsidan 

Ja, via kommunala styrdokument 

(översiktsplaner, 

bostadsförsörjningsplan etc.) 

 

Ja, framgår på 

annat sätt 

 

 

Nej 

 

 

Vet ej 

Totalt 33% 19% 26% 37% 3% 

1 – 10 33% 12% 21% 43% 2% 

11 – 20 43% 36% 21% 29%  

21 eller 

fler 

27% 27% 55% 18% 0% 

 

Totalt anger 63% att de på något sätt informerar om markinnehav, vanligast sker det genom 

hemsidan. Fler kommenterade även att det skulle läggas ut i framtiden. Andra sätt att 

informera om markinnehavet vara genom att skicka ut information till byggherrar, 

nyhetsbrev, projektkataloger eller genom att hålla bygg- och bostadsmarknadsdagar.  

 

Vid granskning av enskilda svar kunde utläsas att av de som svarat att de inte informerar 

om kommunens markinnehav var 69% kategorin som tilldelat ”1-10” markanvisningar, 

12% ”11-20” och ”21 eller fler” 12%. Resterande 8% har inte angett antal genomförda 

markanvisningar.  
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Fråga 11. Hur informerar kommunen om kommande tävlingar och projekt? Flera 

alternativ kan väljas. 

Svarande:67 Annonsering via 

hemsidan 

Intressenter 

kontaktas 

 

På annat sätt 

 

Vet ej 

Totalt 73% 71% 28% 9% 

1 – 10 62% 67% 26% 7% 

11 – 20 79% 79% 36% 14% 

21 eller 

fler 

82% 64% 27% 0% 

 

För att informera om kommande tävlingar och projekt är annonsering via hemsidan och 

utskick till intressenter de vanligaste förfarandena. Utskicket görs då till de byggherrar som 

finns med i intressentregistret eller som tidigare anmält intresse. I kommentarerna anges 

att annonsering även sker genom olika tidningar, via nyhetsbrev och broschyrer samt via 

möte med byggherrar. Några kommuner angav att de inte genomfört några tävlingar.  

 

Fråga 12. Har kommunen antagna riktlinjer för markanvisning i form av 

markanvisningspolicy eller dylikt? 

 

 

 

Svarande:71 

 

 

Ja, finns att tillgå 

via hemsidan 

 

 

Ja, finns att tillgå 

på annat sätt 

Nej, men 

kommunen håller 

på att upprätta 

riktlinjer 

Nej, men kommunen 

ska påbörja arbete 

med att upprätta 

riktlinjer 

 

 

 

Nej 

Totalt 27% 8% 41% 14% 10% 

1 – 10 7% 2% 52% 24% 12% 

11 – 20 29% 21% 50% 0% 0% 

21 eller 

fler 

91% 9% 0% 0% 0% 

 

De flesta kommuner, 41%, håller på att upprätta riktlinjer för markanvisning. Av de som 

svarat att de redan har riktlinjer angav flera att de håller på att omarbetas efter de nya 

reglerna. Hemsidan framgår vara det vanligaste forumet att presentera denna information 

på och i kommentarerna nämner flera av de kommuner som angett att de håller på att 

upprätta riktlinjer att dessa kommer att finnas tillgängliga via hemsidan.  
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Fråga 13. Gradera följande påstående utifrån hur tydligt ni anser att kommunen 

informerar om följande. Ju längre till vänster ni placerar ert svarskryss desto tydligare anser ni att 

informationen är. 

Svarande:64 Mycket tydligt Ganska tydligt Varken eller Inte så tydligt Inte alls tydligt 

Utgångspunkter och 

mål med överlåtelser 

eller upplåtelser av 

markområde för 

bebyggande 

 

19% 31% 25% 17% 8% 

Handläggningsrutiner 

vid 

markanvisningsärenden 

 

14% 30% 30% 17% 9% 

Grundläggande villkor 

för markanvisning 

 

22% 31% 27% 14% 6% 

Principer för 

markprissättning 

 

31% 28% 19% 14% 8% 

 

Tydligast enligt svaren på denna fråga är principer för markprissättning där 59% svara att 

de anser informationen vara mycket tydlig eller ganska tydlig. Minst tydligast framgår 

handläggningsrutiner för markanvisningsärenden vara där 44% anger mycket tydligt eller 

ganska tydligt. Här svarar även flest inte så tydligt eller inte alls tydligt, 26%. Ca hälften 

av de svarande anser att de informerar mycket tydligt eller ganska tydligt om 

utgångspunkter och mål samt grundläggande villkor för markanvisning. Som många 

kommuner kommenterar kommer detta bli tydligare i och med att riktlinjer upprättas.  

4.1.3 Del 3. Uppföljning och utvärdering 

 
Fråga 14. Redogörs för motiv till val av byggherre som tilldelats markanvisning? 

Svarande:68 Ja, alltid Oftast Sällan Nej, aldrig Vet ej  

Totalt 38% 31% 9% 9% 13% 

1 – 10 33% 26% 5% 12% 17% 

11 – 20 21% 50% 29% 0% 0% 

21 eller 

fler 

82% 18% 0% 0% 0% 

 

Totalt svara 69% av kommunerna alltid eller oftast redogöra för motiv för valet av 

byggherrar. Av kommentarerna kan dock utläsas att flera av kommunerna här endast avser 

motiv till val av byggherre vid anbud/tävlingar.  
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Svaren skiljer sig åt beroende på antal genomförda markanvisningar. För kategorin ”1-10” 

anger 59% alltid eller oftast redogöra för motiv till val medan svaren för ”11-20” uppgår 

till 79%. Alla kommuner som genomfört ”21 eller fler” markanvisningar anger att de alltid 

eller oftast redogör för motiv till val.  

 

Några kommuner nämner här att de inte har någon större konkurrens eller att de får locka 

aktörer att etablera sig, varför de inte finner behov av motivering. 

 

Fråga 15. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering av avslutade 

markanvisningar? 

Svarande:66 Ja, alltid Oftast Sällan Nej, aldrig Vet ej  

Totalt 15% 26% 35% 12% 12% 

1 – 10 12% 19% 29% 14% 14% 

11 – 20 7% 29% 50% 0% 14% 

21 eller 

fler 

27% 36% 27% 9% 0% 

 

Totalt 41% svarade att de alltid eller oftast genomför någon dokumentation, uppföljning 

och utvärdering av markanvisningsprocessen. Även här skiljer det sig åt mellan 

kommunerna beroende på antalet genomförda markanvisningar. För ”1-10” och ”11-20” 

genomförda markanvisningar är svaren ganska lika, där 31 respektive 36% svarat att de 

alltid eller oftast genomför någon dokumentation, uppföljning och utvärdering av avslutade 

markanvisningar, dock svarar 14% av kategorin ”1-10” att de aldrig gör det till skillnad 

från kategorin ”11-20”. För ”21 eller fler” genomförda markanvisningar ökar förekomsten 

av uppföljning och utvärdering och 63% svara att det alltid eller oftast förekommer.  

 

Några kommuner kommenterar att de inte avslutat några markanvisningar ännu. En 

kommun påtalar att det genomförs men att det inte är speciellt fylligt, även att 

dokumentation genomförs men uppföljning och utvärdering mer sällan. 
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Fråga 16. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering om 

genomförandet av byggprojekt? 

 

Svarande:66 Ja, alltid Oftast Sällan Nej, aldrig Vet ej  

Totalt 8% 30% 39% 11% 12% 

1 – 10 5% 21% 38% 12% 12% 

11 – 20 0% 29% 57% 0% 14% 

21 eller 

fler 

9% 63% 18% 9% 0% 

 

Här är svaren liknande föregående fråga, totalt anger 38% att det alltid eller oftast 

genomförs dokumentation, uppföljning och utvärdering om genomförandet av 

byggprojekt. Även här ser det ganska lika ut för kategorin ”1-10” och ”11-20” 

markanvisningar där svaren alltid eller oftast uppgår till 26 respektive 29%. Dock skiljer 

det sig markant för kategorin ”21 eller fler” där svaren alltid eller oftast uppgår till 72%. 

Både för denna fråga och föregående nämner några kommuner att ekonomisk uppföljning 

genomförs. 

 

4.1.4 Del 4. Kommunernas åsikter  
 

Fråga 17: Hur fungerar samordningen mellan olika förvaltningar i kommunen som 

företräder olika intressen i bygg- och markanvisningsärenden? 

Svarande:64 Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt  

Totalt 25% 63% 12% 0% 0% 

1 – 10 26% 50% 14% 0% 0% 

11 – 20 14% 71% 7% 0% 0% 

21 eller 

fler 

27% 55% 9% 0% 0% 

 

De flesta kommuner, 88%, upplever att samarbetet mellan förvaltningarna fungerar bra 

eller mycket bra. Ingen upplever att det fungerar dåligt. Av kommentarerna nämns att 

kommunerna arbetar på olika sätt för att detta ska fungera, bland annat genom att upprätta 

rutiner, arbete genom olika projekt och projektmodeller eller att det fungerar bra i de fall 

ansvarig utses. Nästan alla i kategorin ”11-20” upplever samordningen som bra eller 

mycket bra. För kategorin ”1-10” och ”21 eller fler” är åsikterna ganska lika. 
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Fråga 18. Hur anser ni att kommunens roll som myndighet (samhällsekonomiska mål) och 

kommunens roll som markägare (företagsekonomiska mål) fungerar vid samordnande av 

målsättningar? 

Svarande:66 Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt  

Totalt 21% 58% 21% 0% 0% 

1 – 10 26% 52% 14% 0% 0% 

11 – 20 7% 50% 48% 0% 0% 

21 eller 

fler 

18% 82% 0% 0% 0% 

 

Även här upplever majoriteten, 79%, av kommunerna att samordningen fungerar bra eller 

mycket bra. Alla i kategorin ”21 eller fler” upplever systemet som bra eller mycket bra. 

Även för ”1-10” markanvisningar ser åsikten ut att vara att systemet fungerar bra eller 

mycket bra i detta avseende, 78%. För kategorin ”11-20” ser det lite annorlunda ut där 57% 

upplever systemet som bra eller mycket bra. Ingen upplever det som dåligt. 

 

Fråga 19. Hur fungerar kommunens markanvisningssystem med avseende på möjligheten 

för nya/mindre byggherrar att etablera sig? 

 

Svarande:68 Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt  

Totalt 22% 51% 24% 3% 0% 

1 – 10 21% 48% 21% 2% 0% 

11 – 20 21% 50% 29% 0% 0% 

21 eller 

fler 

27% 64% 9% 0% 0% 

 

Totalt upplever 73% av kommunerna att systemet fungerar bra eller mycket bra för att 

möjliggöra för nya och mindre byggherrar att etablera sig i kommunen. Mellan 

kategorierna ”1-10” och ”11-20” är uppfattningen relativt lika, 69% respektive 71%. 

Däremot ökar det något för kommunerna som genomfört ”21 eller fler” där 91% upplever 

att systemet fungerar bra eller mycket bra. Flera av kommunerna nämner att de eftersträvar 

en god konkurrens och att de genom att delar upp områdena i mindre projekt försöker 

möjliggör för nya/mindre byggherrar att etablera sig.  Några nämner även här att 

konkurrensen inte är särklitt stor i kommunen.  
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Fråga 20. Anser ni att kommunens markanvisningssystem över lag fungerar bra och att 

marken hanteras på ett rationellt sätt? 

Svarande:68 Ja, mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Nej, mycket dåligt  

Totalt 25% 47% 24% 4% 0% 

1 – 10 21% 45% 24% 5% 0% 

11 – 20 36% 36% 29% 0% 0% 

21 eller 

fler 

18% 73% 9% 0% 0% 

 

Totalt svara majoriteten, 72%, av kommunerna att systemet inom kommunen fungerar 

mycket bra eller ganska bra. 28% upplever systemet som varken bra eller dåligt eller ganska 

dåligt. Mellan kommunerna som genomfört ”1-10” och ”11-20” markanvisningar verkar 

åsikterna överensstämma ganska väl 66% respektive 72%, medan de som genomfört ”21 

eller fler” i större utsträckning, 91%,  upplever att systemet fungerar bra eller mycket bra.  

 

Övriga kommentarer 

 
Av de övriga kommentarerna som lämnats påpekar fler kommuner att bebyggelsetrycket i 

kommunen är ganska lågt eller att de inte genomförts särskilt många markanvisningar och 

därav var grunden för att besvara frågorna inte särskilt bred. Av en annan nämns att 

införandet av lagen om markanvisningar (SFS 2014:899) har ökat tycket och att de därav 

behöver se över sina rutiner. Av några andra nämns att de inte tidigare har haft någon större 

efterfrågan på marken men att de nu befinner sig i en god tillväxtfas och att de nu behöver 

se över sina rutiner.  
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5 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel kommer resultatet av enkätundersökningen, metodval och litteratur att 

diskuteras samt slutsatser presenteras utifrån frågeställningarna:  

1. Vilka rutiner finns inom kommunerna för att informera om- och utvärdera 

markanvisningsprocessen? 

2. Hur upplever kommunerna att arbetet med markanvisningar fungerar inom 

kommunen? 

3. Finns det något samband mellan antalet genomförda markanvisningar och hur 

transparent och förutsägbar markanvisningsprocessen är?  

 

Hur transparent och förutsägbar markanvisningsprocessen är idag kan endas bedömas 

utifrån de frågor som ställts i enkäten och det bör nämnas redan här att det inte går att dra 

för långtgående slutsatser av enkätundersökningen utan den endast ger en översiktlig bild 

av verkligheten.  

5.1 Information om- och utvärdering av markanvisningsprocessen 

Rutinerna för om och hur kommunerna informerar om kommande markanvisningar och 

markanvisningsprocessen ser ut att variera och svaren till frågorna är splittrade, vilket kan 

bero på att markanvisningsprocessen inte är närmare reglerad i lag och förutsättningarna 

olika mellan kommunerna.  Dock har de flesta kommuner idag någon form av 

kontaktuppgifter för de som är intresserade av att anvisas mark och det ser ut att vara en 

förbättring från tidigare studier. Överlag framstår även hemsidan vara det främsta forumet 

att presentera informationen på vilket är bra då den blir lätt tillgänglig för alla intresserade. 

Fler kommuner har undersökts här än vid tidigare studier vilket kan ha bidragit till 

resultatet.  

 

På frågan hur kommunerna informerar om kommande projekt och tävlingar har majoriteten 

angett att det sker på flera olika sätt, oavsett antal genomförda markanvisningar. Detta ser 

bra ut med avseende på möjliggör för fler och olika typer av byggherrar att ta del av 

informationen vilket kan bidra till en god konkurrens.  

 

Vad gäller information om utgångspunkter och mål, handläggningsrutiner, grundläggande 

villkor och principer för markprissättning ser det i dagsläget ut att finnas brister i hur 

kommunerna informerar om dessa förutsättningar. Men då majoriteten av de svarande 

kommunerna håller på- eller ska upprätta riktlinjer för markanvisning där dessa uppgifter 

kommer finnas med känns det missvisande att dra för långtgående slutsatser av denna fråga. 



 

 27 

För motiv till val av byggherre skiljer sig rutinerna åt och svaren är splittrade. 38% angav 

att det alltid genomförs och  men viss osäkerhet skapas då flera kommuner endast avser 

motiv till val vid någon form av anbud/tävlingsförfarande och alltså inte vid 

direktanvisning, därav kan resultatet ifrågasättas. Även för dokumentation, uppföljning och 

utvärdering av såväl markanvisningsprocessen som genomförande av byggprojekt är 

svaren splittrade och i de flesta kommuner ser det inte ut att finnas några särskilda rutiner 

för detta. Vid Statskontorets (2012) undersökning förekom nästan ingen uppföljning och 

utvärdering i de granskade kommunerna, här ser det ändå ut att förekomma till viss del, 

därav finns anledning att tro att det håller på att bli vanligare. Det finns vissa mönster vid 

närmare granskning av enskilda svar där det ser ut som att kommuner som uppföljer och 

utvärderar markanvisningsprocessen i större utsträckning även uppföljer och utvärderar 

färdigställande av bebyggelse. Dessa kommuner ser därav ut att ha bättre utarbetade rutiner 

för detta än andra.   

5.2 Kommunernas uppfattning 

Kommunernas generella uppfattning är att markanvisningssystemet fungerar bra, till 

skillnad från Hanssons (2012) enkätundersökning till byggherrarna. Vilket känns naturligt 

med tanke på att kommunerna har en annan ställning i frågan och ser framåt medan 

byggherrarna ser till hur det har varit. Byggherreundersökningen begränsade sig även till 

byggherrar verksamma inom visa områden och genomfördes för några år sedan. Trots 

uppfattningen att systemet fungerar bra anges att det kan bli bättre.  

 

Vad gälle samordningen mellan olika förvaltningar såväl som målsättningar ställer sig de 

flesta kommunerna positiva. Det framstår av kommentarerna som att kommunerna på olika 

sätt arbetar för att detta ska fungera. Därav finns goda förhoppningar för att så även är 

fallet. De flesta kommunerna ser även ut att värna om en god konkurrens genom att på olika 

sätt möjliggöra för dessa att etablera sig på marknaden och flera har angett på vilka sätt de 

jobbar för att detta ska fungera. Men här är behoven olika beroende på kommunernas 

förutsättningar och efterfrågan på marken.  

 

5.3 Jämförelse av kommunerna 

Vid jämförelse av kommunerna kategoriserade efter antal genomförda markanvisningar ser 

resultatet för ”1-10” och ”11-20” är relativt lika på de flesta frågorna. Däremot för 

kategorin ”21 eller fler” skiljer det sig mer åt. Vad som bör noteras är att antalet svarande 

i kategorin ”11-20” och ”21 eller fler” är relativt få och frågan blir då om de svarande är 

representativa för urvalet. Men kollar man på svaren som givits kan konstateras att det ser 
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ut att finnas samband mellan kommuner som genomfört fler markanvisningar och hur 

transparent och förutsägbar markanvisningsprocessen är. Det framstår som kategorin ”21 

eller fler” i större utsträckning informerar om förutsättningar i farväg och utvärderar både 

val av byggherre, markanvisningsprocessen och byggprojekten. Det är även främst de som 

håller intressentregister allmänt tillgänglig via hemsidan. Alla i kategorin ”21 eller fler” 

har en policy för markanvisningar, även om de håller på att omarbetas. Att så är fallet kan 

bero på att det i kommunerna som genomfört fler markanvisningar finns bättre utarbetade 

rutiner och att efterfrågan och bebyggelsetryck är högra, därav kan kommunerna lägga ner 

mer resurser på markanvisningar. 

5.4 Metod och litteratur 

Metodvalet ger ingen utförlig information om hur det i kommunerna ser ut vad gäller 

transparens och förutsägbarhet eller hur utförlig den är, vilket hade kunnat uppnås genom 

intervjuer och närmare granskningar av dokument. Det hade dock varit mer tidskrävande 

och begränsande då inte lika många kommuner hade varit möjliga att undersöka och den 

helhetsbild som här eftersträvats inte kunnat uppnås. Enkäten hade kunnat utformas med 

frågor av öppen karaktär för att få utförligare information, men risken finns då att 

svarsfrekvensen blir lägra då hade tagit längre tid för kommunerna att besvara enkäten. 

Däremot fanns möjlighet att lämna kommentarer till alla frågor i enkäten för den som ville.  

 

Svarsfrekvensen kan bero på att enkäten inte kommit fram till rätt person/avdelning, dock 

lades mycket tid ner för att försöka hitta mejladresser. I följebrevet angavs att mottagaren 

fick vidarebefordra mejlet om det hamnade fel. Några kommuner mejlade författaren efter 

utskick och angav att de hade problem med länken till enkäten, detta åtgärdades då och en 

ny länk skickades ut till dessa. Det kan vara så att fler haft problem men att dessa inte 

meddelat detta och på så vis inte haft möjlighet att svara. Ny länk skickades ut i samband 

med påminnelsen så förhoppningsvis var inte det anledning till att enkäten inte besvarats. 

Av datatrenderna kan utläsas att de flesta svar inkom en eller två dagar efter utskick, efter 

det var svarsfrekvensen låg.  

 

En miss vid skapande av frågeformuläret har gjort att det för fråga 13 inte går att se enskilda 

svar utan endast det totala vilket har gjort att det inte går att dela upp denna fråga efter 

kategorierna.  

 

Att hitta litteraturen och tidigare studier inom ämnesområdet har varit svårt och det är 

mestadels rapporter och examensarbeten som gått att finna. De studierna som hittats 

refererar ofta till samma källor och samma författare förekommer i flera fall. Statskontoret 
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(2012) och Caesar et.al (2013) har flitigt används som referens i detta arbete då större delen 

bygger just på dessa studien och det har därav känts nödvändigt. Att definitionerna av 

markanvisning inte är entydigt har ibland skapat vissa problem och förvirring.  

 

Eftersom att markanvisningar inte förekommer annat än i Sverige har vetenskapliga artiklar 

fått sökas ur ett bredare perspektiv.   

 

5.5 Övrig diskussion 

Bortfallet av kommuner som inte besvarat enkäten är relativt hög och det kan ha påverkat 

resultatet av undersökningen. Men vid granskning av vilka kommuner som har svarat ser 

spridningen god ut och både mindre och större kommuner från olika delar av Sverige har 

besvarat enkäten. 

 

Överlag ser det ut som att det fortfarande finns vissa brister i markanvisningsprocessen 

med avseende på transparens och förutsägbarhet, både vad gäller att informera om och 

motivera, uppfölja och utvärdera. Men det bör noteras att förutsättningarna bland de 

svarande kommunerna skiljer sig åt. Som flera kommuner påtalat har de ingen direkt 

konkurrens vilket innebär att behoven ser annorlunda ut. För att kunna värna om god 

konkurrens och möjliggöra för fler att delta krävs att intresse finns från flera byggherrar 

(Statskontoret, 2012), vilket ser ut att saknas i vissa av de svarande kommunerna. Det kan 

bland annat ta sig uttryck vid valet av anvisningsmetod. Som nämndes i resultatdelen var 

svaren endast direktanvisning vanligt förekommande, särskilt för de kommuner som 

anvisat 1-10 markanvisningar. Anbudsförfarande som metod kräv intresse från två eller 

fler byggherrar (Caesar et.al, 2013). Med det i åtanke ser direktanvisning i kombination 

med något av anbudsförfarandena ut att vara de vanligaste metoderna för att tilldela mark. 

Dock ser förfarandet vid anbud/tävling ut att vara tydligare än vid direktanvisning om man 

tittar på förekomsten av motiv till val av byggherre.  

 

Av de kommentarer som lämnats framstår det dock som att flertalet kommuner befinner 

sig en utvecklingsfas och att de jobbar för att markanvisningssystemet ska bli bättre. Det 

kan bero på att kommunerna nu arbetar men att upprätta riktlinjer för markanvisning och 

att de därmed ser över hela systemet och på så vis även förbättrar andra områden. Det finns 

därav god förhoppningar att tro att det kommer se bättre ut om några år.  
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5.6 Slutsatser  

Syftet med denna studie var att utreda hur transparenta och förutsägbara kommunerna är i 

markanvisningsprocessen idag och utifrån resultatet framstår det som att vissa saker 

fungerar bättre än vid tidigare undersökningar, men det finns fortfarande 

förbättringsområden. Utifrån frågeställningarna kan följande slutsatser dras:  

 Rutinerna för att informera om och utvärdera markanvisningsprocessen varierar 

mellan kommunerna, men behoven ser även olika ut i de svarande kommunerna. 

Till helheten sett kan sägas att framförallt motivering, uppföljning och utvärdering, 

men även förekomsten av intressentregister för både de som sökt och de som 

tilldelats samt information om markinnehav kan förbättras. Vad gäller 

utgångspunkter och mål, handläggningsrutiner, grundläggande villkor och 

principer för markprissättning kommer det bli tydligare i och med att nya riktlinjer 

för markanvisning antas.  

 Kommunernas generella uppfattning är att markavisningssystemet fungerar ganska 

bra, både vad gäller samordning av förvaltningar, företagsekonomiska- och 

samhällsekonomiska målsättningar, etableringsmöjligheter för mindre/nya 

byggherrar och markanvisningssystemet i stort, men att det fortfarande finns 

förbättringsområden.  

 Det finns skillnader mellan kommunerna och det framstår som att kommuner som 

genomfört fler markanvisningar i större utsträckning informera om, motivera, 

uppföljer och utvärdera markanvisningar. Detta kan bero på bättre utarbetade 

rutiner i de kommunerna med fler genomförda markanvisningar.  

 

Slutligen bör nämnas att flertalet kommuner befinner sig i en utvecklingsfas och arbetar 

för att markanvisningssystemet ska bli tydligare och utifrån det finns goda förhoppningar 

att det kommer att se bättre ut i framtiden.  

5.6.1 Förslag till fortsatta studier 

Med avseende på den nya lagen, lag om riktlinjer för markanvisningar (SFS 2014:899), 

skulle det vara intressant att om några år undersöka om syftet har uppnåtts, det vill säga, 

har markanvisningsprocessen blivit mer transparent och tydlig. Intressant vore då att 

undersöka både byggherrarna och kommunerna för att se vilka skillnader eller likheter som 

kan finnas mellan dessa.  

 

En fråga författaren fick till följd av enkätutskicket var angående markanvisningsavgifter 

och hur vanligt förekommande det är att sådana tas ut. Författaren har inte hittat något i 
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tidigare litteratur och studier angående markanvisningsavgifter utan det har endast nämnts 

kort. Detta skulle därav vara intressant att undersöka närmare.  

 

En annan ska som skulle vara intressant att undersöka är hur kommunerna redogör för 

motiv till val av byggherre och hur utförliga dessa är. Kanske kan man hitta något samband 

över vilka kriterier som brukar vara avgörande eller så skiljer det sig helt åt beroende på 

projektets art. Även skillnader och likheter inom en kommun eller mellan olika kommuner 

skulle kunna vara intressant att undersöka. 
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Bilaga 1. Följebrev 
Hej! 

 

Jag heter Sara Rydberg och läser lantmäteriprogrammet ekonomi/juridik på 

Högskolan i Gävle. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete och har 

därför tänkt genomföra en enkätundersökning angående kommunala 

markanvisningar. Om detta mejl inte kommer fram till rätt avdelning/person 

skulle jag vara väldigt tacksam om det vidarebefordras till rätt. 

 

Även om kommunen inte använder sig av markanvisningar eller endast har gjort 

det vid något enstaka tillfälle är jag tacksam om ni går in och svara på fråga 1 och 

2. Med markanvisningar avser här, i huvudsak, en överenskommelse mellan en 

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

tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

 

Studien bygger på tidigare undersökningar där frågor kring transparens och 

förutsägbarhet i markanvisningsprocesserna diskuterats. Frågorna i enkäten 

behandlar hur kommunen informerar om markanvisningar, uppföljning och 

utvärdering samt hur kommunen upplever att systemet fungerar.  

Syftet är att skapa en helhetsbild över vilka kommuner som aktivt använder sig av 

markanvisningar och hur det i dessa kommuner ser ut vad gäller transparens och 

förutsägbarhet. 

 

Enkäten består av 20 flervalsfrågor med möjlighet att lämna kommentarer om det 

är av intresse. Enkäten hittar ni i länken nedan och den kommer att vara 

tillgänglig att besvara till och med 2015-05-05. Påminnelser kommer även skickas 

ut. 

 

Om kommunen vill vara anonym så skriv det i kommentarsfältet längst ner i 

enkäten. Det är naturligtvis frivilligt att delta i denna undersökning, men det 

skulle uppskattas väldigt mycket om just ni skulle vilja ta er tid att besvara dessa 

frågor och på så viss bidra till ett bra underlag och genomförande av denna studie. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sara Rydberg 

Tel: xxx-xxx xx xx 

Mejl: xxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2. Enkätformulär 
 

1. Kommun 

 

2. Använder sig kommunen av markanvisningar för överlåtelse eller upplåtelse 

av mark? 

 Ja 

Nej, eller endast vid något enstaka tillfälle 

Om svar "nej, eller endast vid något enstaka tillfälle" så kan ni välja att gå till slutet av enkäten och tryck 

klar 

3. Hur många markanvisningar har kommunen fördelat under de senaste 5 åren 

(2010-2015)? 

 

4. Vilken/vilka metoder för att anvisa mark använder sig kommunen mest av? 

 
  

Kommentar 

1-10 

11-20 

21-30 

31  eller fler 

Flera alternativ kan väljas 

Kommentar 

Direktanvisning 

Anbudsförfarande, endast pris avgörande 

Anbudsförfarande (tävlan), pris och andra parametrar avgörande 

Anbudsförfarande (tävlan), andra parametrar än pris avgörande (förutbestämt pris) 

Annan metod 



 

37 

 

5. När i förhållande till detaljplaneprocessen sker vanligtvis 

markanvisningarna? 

 

6. Anvisas kommunal mark via någon form av kommunalägt bolag? 

 

7. Informerar kommunen om kontaktperson att vända sig till för intresserade 

byggherrar? 

 

8. För kommunen någon dokumentation, t.ex. intressentregister, över 

byggherrar som sökt respektive tilldelats markanvisning? 

 

Kommentar  

Innan detaljplaneprocessen påbörjats 

Tidigt i detaljplaneprocessen 

Sent i detaljplaneprocessen 

Efter det att detaljplan vunnit laga kraft 

Det varierar 

Kommentar 

Ja 

Ja, men i liten omfattning 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

Ja, via hemsidan  

Ja, framgår på annat sätt 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

Ja, både över de som sökt och de som tilldelats 

Bara de som tilldelats 

Bara de som sökt 

Nej 

Vet ej 
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Om "nej" eller "vet inte", fortsätt till fråga 10 
9. Är denna information allmänt tillgänglig? 

 

10. Informerar kommunen om sitt markinnehav aktuellt för markanvisningar? 

 

11. Hur informerar kommunen om kommande tävlingar och projekt? 

 
12. Har kommunen antagna riktlinjer för markanvisning i form av 

markanvisningspolicy eller dylikt? 

 

Kommentar  

Ja, via hemsidan 

Ja, framgår på annat sätt 

Nej 

Vet ej 

Flera alternativ kan väljas 

Kommentar 

Ja, via hemsidan 

Ja, via kommunala styrdokument (översiktsplaner, bostadsförsörjningsplan etc.) 

Ja, framgår på annat sätt 

Nej 

Vet ej 

Fler alternativ kan väljas 

Kommentar 

Annonsering via hemsidan 

Intressenter kontaktas 

På annat sätt 

Vet ej 

Kommentar 

Ja, finns att tillgå via hemsidan 

Ja, finns att tillgå på annat sätt 

Nej, men kommunen håller på att upprätta riktlinjer 

Nej, men kommunen ska påbörja arbete med att upprätta riktlinjer 

Nej 
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13. Gradera följande påståenden utifrån hur tydligt ni anser att kommunen 

informerar om följande.  

Ju längre till vänster ni placerar ert svarskryss desto tydligare anser ni att informationen är. 

   Mycket tydlig    Inte alls tydlig 

Utgångspunkter och mål med  

överlåtelser eller upplåtelser av      
markområde för byggande 

Handläggningsrutiner vid 

 markanvisningsärenden 

Grundläggande villkor för 

markanvisningar 

Principer för markprissättning 

Kommentar 

 

14. Redogörs för motiv till val av byggherre som tilldelats markanvisning? 

 
15. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering av avslutade 

markanvisningar? 

 

16. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering om 

genomförandet av byggprojekt? 

Kommentar 

Ja, alltid 

Oftast 

Sällan 

Nej, aldrig 

Vet ej 

Kommentar 

Ja, alltid 

Oftast 

Sällan 

Nej, aldrig 

Vet ej 
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17. Hur fungerar samordningen mellan olika förvaltningarna i kommunen som 

företräder olika intressen i bygg- och markanvisningsärendena? 

 
18. Hur anser ni att kommunens roll som myndighet (samhällsekonomiska mål) 

och kommunens roll som markägare (företagsekonomiska mål) fungerar vid 

samordnande av målsättningar? 

 

19. Hur fungerar kommunens markanvisningssystem med avseende på 

möjligheten för nya/mindre byggherrar att etablera sig? 

Kommentar 

Ja, alltid 

Oftast 

Sällan 

Nej, aldrig 

Vet ej 

Kommentar 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Kommentar 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 
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20. Anser ni att kommunens markanvisningssystem över lag fungerar bra och att 

marken hanteras på ett rationellt sätt? 

 

21. Övriga kommentarer 
Om ni vill vara anonyma, skriv det här 

 

Tack så mycket för er medverkan! 

  

Kommentar  

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Kommentar 

Ja, mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Nej, mycket dåligt 
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Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvar 
 
Kategorier                     Totalt antal svarande: 133 
Alla 
1-10 
11-20 
21-30 
31 eller fler 
 

Fråga 2. Använder sig kommunen av markanvisningar för överlåtelse eller upplåtelse av mark? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja 62 46.97         
Nej, eller endast vid 
enstaka tillfällen 

70 53.03         

           
Totalt 132          
           
Fråga 3. Hur många markanvisningar har kommunen fördelat under de senaste 5 åren (2010-2015)? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1-10 42 62.69         
11-20  

14 
 

20.90 
        

21-30  6 8.96         
31 eller fler  5 7.46         
           
Totalt 67          
           
Fråga 4. Vilken/vilka metoder för att anvisa mark använder sig kommunen mest av? Flera alternativ 
kan väljas 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Direktanvisning 54 79.41 32 76.19 12 85.71 5 83.33 4 80.00 
Anbudsförfarande, 
endast pris 
avgörande 

11 16.18 5 11.90 2 14.29 3 50.00 1 20.00 

Anbudsförfarande 
(tävlan), pris och 
andra parametrar 
avgörande 

29 42.65 16 38.10 6 42.86 3 50.00 3 60.00 

Anbudsförfarande 
(tävlan), andra 
parametrar än pris 
avgörande 
(förutbestämt pris) 

19 27.94 7 16.67 6 42.86 3 50.00 3 60.00 

Annan metod 5 7.35 3 7.10   1 16.67   
           
Totalt 68  40  14  6  5  
           
Fråga 5. När i förhållande till detaljplaneprocessen sker vanligtvis markanvisningarna? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Innan 
detaljplaneprocesse
n påbörjats 

20 28.99 15 35.71 3 21.43   1 20.00 

Tidigt i 
detaljplaneprocesse
n 

10 14.49 7 16.67 1 7.14 1 16.67   

Sent i 
detaljplaneprocesse
n 

6 8.70 3 7.14 1 7.14 1 16.67   

Efter det att 
detaljplan vunnit 
laga kraft 

7 10.14 5 11.90 2 14.29     
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Det varierar 26 37.68 10 23.81 7 50.00 4 66.67 4 80.00 
           
Totalt  69  40   14 6    
           
Fråga 6. Anvisas kommunal mark via någon form av kommunalägt bolag? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja 3 4.35 1 2.38 2 14.29     
Ja, men i liten 
omfattning 

1 1.45 1 2.38       

Nej 64 92.75 37 88.10 12 85.71 6 100.0 4 80.00 
Vet ej 1 1.45 1 2.38       
           
Totalt  69  40  14  6  4  
           
Fråga 7.  Informerar kommunen om kontaktperson att vända sig till för intresserade byggherrar? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, via hemsidan  43 61.43 25 59.52 7 50.00 4 66.67 4 80.00 
Ja, framgår på 
annat sätt 

14 20.00 9 21.43 2 14.29 1 16.67 1 20.00 

Nej  10 14.29 6 14.29 3 21.43 1 16.67   
Vet ej  3 4.29 1 2.38 2 14.20     
           
Totalt  70  41  14  6  5  
           
Fråga 8. För kommunen någon dokumentation, t.ex. intressentregister, över byggherrar som sökt 
respektive tilldelats markanvisning? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, både över de 
som sökt och de 
som tilldelats 

23 32.86 11 26.19 6 42.86 3 50.00 3 60.00 

Bara de som 
tilldelats 

7 10.00 2 4.76 2 14.29 1 16.67 2 40.00 

Bara de som sökt 10 14.29 7 16.67 1 7.14 1 16.67   
Nej 26 37.14 19 45.24 4 28.57 1 16.67   
Vet ej 4 5.71 2 4.76 1 7.14     
           
Totalt  70  41    6    
           
Fråga 9. Är denna information allmänt tillgänglig? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, via hemsidan 7 17.50 2 10.00   2 40.00 3 60.00 
Ja, framgår på 
annat sätt 

10 25.00 6 30.00 2 22.22 1 20.00 1 20.00 

Nej  20 50.00 12 60.00 7 77.78 2 40.00 1 20.00 
Vet ej 3 7.59         
           
Totalt  40  20  9  5  5  
           
Fråga 10. Informerar kommunen om sitt markinnehav aktuellt för markanvisningar? Flera alternativ kan 
väljas. 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, via hemsidan 23 33.33 14 33.33 6 33.33 1 16.67 2 40.00 
Ja, via kommunala 
styrdokument 
(översiktsplaner, 
bostadsförsörjnings
plan etc.) 

13 18.84 5 11.90 5 27.78 2 33.33 1 20.00 

Ja, framgår på 
annat sätt 

18 26.09 9 21.86 3 16.67 4 66.67 2 40.00 

Nej  26 37.68 18 42.86 4 22.22 2 33.33   
Vet ej 2 2.90 1 2.38       
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Totalt  69  41  14  6  5  
           
Fråga 11. Hur informerar kommunen om kommande tävlingar och projekt? Flera alternativ kan väljas. 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Annonsering via 
hemsidan 

49 73.13 26 35.62 11 78.57 5 83.33 3 60.00 

Intressenter 
kontaktas 

48 71.64 28 38.36 11 78.57 3 50.00 4 80.00 

På annat sätt 19 28.36 11 15.07 5 35.71 3 50.00   
Vet ej 6 8.96 3 4.11 2 14.29     
           
Totalt  67  37  14  6  5  
           
Fråga 12. Har kommunen antagna riktlinjer för markanvisning i form av markanvisningspolicy eller 
dylikt? 
 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, finns att tillgå via 
hemsidan 

19 26.76 3 7.14 4 28.57 5 83.33 5 100.0 

Ja, finns att tillgå på 
annat sätt 

6 8.45 1 2.38 3 21.43 1 16.67   

Nej, men 
kommunen håller 
på att upprätta 
riktlinjer 

29 40.85 22 52.38 7 50.00     

Nej, men 
kommunen ska 
påbörja arbete med 
att upprätta riktlinjer 

10 14.08 10 23.81       

Nej  7 9.86 5 11.90       
           
Totalt  71  41  14      
           
Fråga 13. Gradera följande påstående utifrån hur tydligt ni anser att kommunen informerar om följande. 
Ju längre till vänster ni placerar ert svarskryss desto tydligare anser ni att informationen är. 
Utgångspunkter 
och mål med 
överlåtelser eller 
upplåtelser av 
markområde för 
bebyggande 

Alla 1-10 11-20 21-30 31- 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mycket tydligt 12 18.75         
Ganska tydligt 20 31.25         
Varken eller 16 25.00         
Inte så tydligt 11 17.19         
Inte alls tydligt 5 7.81         
Totalt  64          
Handläggningsruti
ner vid 
markanvisningsär
enden 

          

Mycket tydligt 9 14.06         
Ganska tydligt 19 29.69         
Varken eller 19 29.69         
Inte så tydligt 11 17.19         
Inte alls tydligt 6 9.38         
Totalt  64          
Grundläggande 
villkor för 
markanvisning 

          

Mycket tydligt 14 21.88         
Ganska tydligt 20 31.25         
Varken eller 17 26.59         
Inte så tydligt 9 14.0         
Inte alls tydligt 4 6.25         
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Totalt            
Principer för 

markprissättning 

          

Mycket tydligt 20 31.25         
Ganska tydligt 18 28.13         
Varken eller 12 18.75         
Inte så tydligt 9 14.06         
Inte alls tydligt 5 7.81         
Totalt  64          
           
Fråga 14. Redogörs för motiv till val av byggherre som tilldelats markanvisning? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, alltid 28 38.24 14 33.33 3 21.43 6 100.0 3 60.00 
Oftast 21 30.88 11 26.19 7 50.00   2 40.00 
Sällan  6 8.82 2 4.76 4 28.57     
Nej, aldrig 6 8.82 5 11.90       
Vet ej  9 13.24 7 16.67       
           
Totalt  68  39  14  6  5  
           
Fråga 15. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering av avslutade 

markanvisningar? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, alltid 10 15.15 5 11.90 1 7.14 1 16.67 2 40.00 
Oftast 17 25.76 8 19.05 4 28.57 2 33.33 2 40.00 
Sällan  23 34.85 12 28.57 7 50.00 2 33.33 1 20.00 
Nej, aldrig 8 12.12 6 14.29   1 16.67   
Vet ej  8 12.12 6 14.29 2 14.29     
           
Totalt  66  37  14  6  5  
           
Fråga 16. Genomförs någon dokumentation, uppföljning och utvärdering om genomförandet av 

byggprojekt? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, alltid 5 7.58 2 4.76     1 20.00 
Oftast 20 30.30 9 21.43 4 28.57 4 66.67 3 60.00 
Sällan  26 39.39 16 38.10 8 57.14 1 16.67 1 20.00 
Nej, aldrig 7 10.61 5 11.90   1 16.67   
Vet ej  8 12.12 5 11.90 2 14.29     
           
Totalt  66  37  14  6  5  
           
Fråga 17: Hur fungerar samordningen mellan olika förvaltningar i kommunen som företräder olika 

intressen i bygg- och markanvisningsärenden? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mycket bra 16 25.00 11 26.19 2 14.29 1 16.67 1 20.00 
Bra  40 62.50 21 50 10 71.43 3 50.00 4 80.00 
Varken bra eller 
dåligt 

8 12.50 6 14.29 1 7.14 1 16.67   

Dåligt            
Mycket dåligt            
           
Totalt  64  38  13  5  5  
           
Fråga 18. Hur anser ni att kommunens roll som myndighet (samhällsekonomiska mål) och kommunens 

roll som markägare (företagsekonomiska mål) fungerar vid samordnande av målsättningar? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
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Mycket bra 14 21.21 11 26.19 1 7.14 1 16.67 1 20.00 
Bra  38 57.58 22 52.38 7 50.00 5 83.33 4 80.00 
Varken bra eller 
dåligt 

14 21.21 6 14.29 6 47.86     

Dåligt            
Mycket dåligt            
           
Totalt  66  39  13  6  5  
           
Fråga 19. Hur fungerar kommunens markanvisningssystem med avseende på möjligheten för 

nya/mindre byggherrar att etablera sig? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mycket bra 15 22.06 9 21.43 3 21.43 2 33.33 1 20.00 
Bra  35 51.47 20 47.62 7 50.00 4 66.67 3 60.00 
Varken bra eller 
dåligt 

16 23.53 9 21.43 4 28.57   1 20.00 

Dåligt  2 2.94 1 2.38       
Mycket dåligt            
           
Totalt  68  39  14  6  5  
           
Fråga 20. Anser ni att kommunens markanvisningssystem över lag fungerar bra och att marken 

hanteras på ett rationellt sätt? 

 Alla 1-10 11-20 21-30 31- 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Ja, mycket bra 17 25.00 9 21.43 5 35.71 1 16.67 1 20.00 
Ganska bra  32 47.06 19 45.24 5 35.71 4 66.67 4 80.00 
Varken bra eller 
dåligt 

16 23.53 10 23.81 4 28.57 1 16.67   

Ganska dåligt  3 4.41 2 4.76       
Nej, mycket dåligt            
           
Totalt  68  40  14  6  5  
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Bilaga 4. Uppringda kommuner 
  Kommun  Svar   

1  Vallentuna    

2  Järfälla   

3  Botkyrka   Ja  

4  Täby   Ja  

5  Tyresö    

6  Stockholm     

7  Sundbyberg  Ja   

8  Vaxholm     

9  Nynäshamn   Ja   

10  Knivsta    

11  Uppsala  Ja   

12  Gnesta   Ja   

13  Katrineholm     

14  Linköping     

15  Mjölby    

16  Habo   Ja   

17  Göteborg    

18  Malmö     

19  Västerås    

20  Örebro  Ja   

21  Helsingborg    

22  Norrköping    

23  Jönköping    

24  Umeå   Ja 

25  Lund    

26  Borås    

27  Huddinge    

28  Eskilstuna    

29  Gävle     

30  Sundsvall    

31  Nacka     

32  Halmstad    

33  Södertälje    

34  Botkyrka    

35  Karlstad  Ja   

36  Växjö  Ja   

37  Haninge    

38  Kristianstad     

39  Kungsbacka    

40  Luleå  Ja   

41  Solna     

42  Skellefteå     
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Bilaga 5. Svarande kommuner 
1  Anonym   45  Grums  

2  Anonym  46  Grästorp  

3  Anonym  47  Göteborg  

4  Anonym  48  Götene  

5  Anonym  49  Hagfors  

6  Anonym  50  Hallstahammar   

7  Anonym  51  Halmstad  

8  Anonym  52  Heby  

9  Anonym  53  Hedemora  

10  Anonym  54  Helsingborg  

11  Anonym  55  Hultsfred  

12  Anonym  56  Håbo  

13  Anonym  57  Härryda  

14  Anonym  58  Hässleholm   

15  Anonym  59  Höganäs  

16  Anonym  60  Högsby  

17  Anonym  61  Jönköping  

18  Anonym  62  Kalix  

19  Anonym  63  Karlsborg  

20  Anonym  64  Klippan  

21  Anonym  65  Laholm  

22  Anonym  66  Ljungby  

23  Anonym  67  Ljusnarsberg  

24  Anonym  68  Ludvika  

25  Anonym  69  Lund   

26  Anonym  70  Markaryd   

27  Anonym  71  Mjölby   

28  Anonym  72  Mora  

29  Anonym  73  Motala  

30  Alingsås  74  Mullsjö  

31  Alvesta  75  Munkfors  

32  Aneby   76  Nacka   

33  Arvika   77  Norrköping   

34  Askersund   78  Nykvarn  

35  Bjuv  79  Osby  

36  Bollebygd  80  Oskarshamn  

37  Bräcke  81  Ovanåker  

38  Burlöv  82  Pajala  

39  Dorotea   83  Robertsfors  

40  Eda   84  Ronneby  

41  Ekerö  85  Sala  

42  Enköping   86  Sandviken  

43  Gagnef  87  Simrishamn  

44  Gislaved   88  Sjöbo  
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89  Skara  112  Tranås  

90  Skellefteå  113  Trollhättan  

91  Skinnskatteberg  114  Täby   

92  Skurup  115  Umeå  

93  Skövde  116  Upplands Väsby  

94  Smedjebacken  117  Upplands-Bro  

95  Sollefteå  118  Vaggeryd  

96  Sollentuna   119  Vilhelmina  

97  Solna  120  Vänersborg  

98  Sorsele  121  Västervik   

99  Stockholm   122  Västerås   

100  Strängnäs  123  Växjö  

101  Sundsvall  124  Ydre  

102  Sunne   125  Ystad  

103  Svalöv   126  Åmål  

104  Svedala  127  Åre  

105  Säffle  128  Åsele  

106  Söderköping  129  Älmhult  

107  Sölvesborg  130  Älvdalen  

108  Tanum  131  Älvkarleby  

109  Tibro  132  Österåker  

110  Tidaholm   133  Östra Göinge   

111  Tierp      

  
 

 


