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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid Högskolan i Gävle inom ramen för vår utbildning på 
Lantmäteriprogrammet, ekonomisk och juridisk inriktning. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng, hela utbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och leder till 
kandidatexamen. 
 
Vi vill tacka de personer som gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete.  
Ett stort tack först och främst till vår handledare Märit Walfridsson, programansvarig för 
lantmätarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Ett stort tack också till 
exploateringsingenjörerna Hanna Kulla, Alva Egebrant och Sara Arnemark, vid Gävle 
kommuns samhällsbyggnadskontor som formulerat den ursprungliga idén till arbetet och som 
varit värdefulla handledare. 
 
Vi vill också tacka de respondenter som vid intervjuer har representerat kommuner, 
byggherrar och banker i Gävle och Örebro kommun. Vi vill även tacka Bo Genfors från 
Konkurrensverket och Jammy Stridsjö från Boverket för deras medverkan i intervjuer.  
 
Tack också till Gunnar och Jacqueline Eketorp för värdefull korrekturläsning.  
 
Stockholm och Hudiksvall en strålande försommardag 2015. 
Samuel Eketorp och Stefan Sundin Bromhed. 
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Sammanfattning 
Denna studie har gjorts i syfte att utreda vilka effekter som kommun, byggherre och bank 
upplever då en exploateringsfastighet överlåts till en byggherre först efter att byggnationer 
påbörjats inom ramen för en kommunal markanvisning. Studien har gjorts på förslag av 
Gävle kommun som sökt svar på om en överlåtelsetidpunkt efter byggstart kan vara ett 
instrument att uppnå rätt resultat då exploatering görs på kommunalt ägd mark. 
 
För att belysa effekterna har studien gjorts genom jämförelse av hur aktörer upplever 
förfarandet som tillämpas av Örebro kommun med hur aktörer upplever förfarandet som 
tillämpas av Gävle kommun. I Örebro kommun genomförs marköverlåtelsen till byggherren 
först efter att byggnationer påbörjats på fastigheten. I Gävle kommun sker normalt 
överlåtelsen innan byggstart även om svävarvillkor ibland förekommer vilket fördröjer 
byggherrens möjlighet att erhålla lagfart. 
 
För att förstå hur aktörerna kommun, byggherre och bank upplever effekterna har (1) semi-
strukturerade, kvalitativa telefonintervjuer gjorts med aktörer på respektive orter. (2) Avtal 
om markanvisning har granskats för att förstå hur kommunerna reglerar sina respektive 
överlåtelsetidpunkter. 
 
Resultatet visar att tidpunkten för exploateringsfastighetens överlåtelse kan användas som 
instrument att förhindra spekulation med kommunalt ägd mark. Resultatet visar också att 
mindre byggherrar behöver mer egna medel för att klara ökade kostnader i 
exploateringsprocessens tidiga skeden som följd av att byggnationer behöver påbörjas innan 
finansiering genom byggnadskreditiv finns på plats. Av de svar som erhållits från banker 
indikeras att tidpunkten som sådan inte har någon betydelse för bankens möjlighet att ställa ut 
ett byggnadskreditiv, så länge banken kan erbjudas tillräcklig säkerhet. Utöver panträtt i fast 
egendom kan vissa banker godta en moderbolagsborgen som säkerhet. 
 
Som medel att förhindra markspekulation kan också köpets bestånd göras beroende av att 
byggnationer påbörjas på exploateringsfastigheten. I det fallet påbörjas överlåtelseprocessen 
innan byggstart med ett giltigt köpekontrakt och panträtt kan upplåtas i fastigheten med den 
lagfarna ägarens medgivande. Det kommunala målet att säkerställa rätt resultat förefaller 
snarare vara beroende av kommunala förvaltningars samordning och hur 
exploateringsprocessen bedrivs i sin helhet. 
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Abstract 
This study has been conducted to investigate how municipalities, developers and banks 
perceive the effects of having to commence construction as a prerequisite for vesting of the 
real estate to be developed, within the scope of municipal land allocations. The municipality 
of Gävle suggested the study as they sought to establish if the time of vestment, as an activity 
in the land developing process, could be used as an instrument to ensure the correct results of 
such a process. 
 
The study was conducted as a comparison between the municipalities of Gävle and Örebro 
and how stakeholders in the respective areas perceive the effects. In the municipality of 
Örebro real estate is vested to the developer once construction work on the property has 
commenced. In the municipality of Gävle the real estate is normally vested prior to 
commencement of construction work. In some cases, however, full ownership rights are 
delayed by means of contractual conditions requiring the developer to commence 
construction work for the contract to become fully valid, and thus allowing the developer to 
receive the title deed. 
 
To understand how the stakeholders municipality, developers and banks perceive the effects, 
(1) semi-structured qualitative telephone interviews have been conducted across the 
mentioned stakeholder groups in both locations. (2) Contracts of land allocation have been 
studied to understand how the time of vesting is regulated by both municipalities. 
 
The results show that the time of vesting of the real estate to be developed can be used as an 
instrument to prevent speculation with publicly owned property. The results also show that 
small scale land developers require more funds to cope with increased costs that result from 
the inability to receive building loans using the real estate as security for such funding. 
Interview answers from banks imply that the time of vesting the real estate to be developed is 
of no importance to them as long as sufficient security can be offered towards building loan 
funding. Apart from liens in real estate, parent company guarantees were mentioned as a 
possible alternative. 
 
As a means to prevent land speculation, contract clauses delaying the title deed to be 
transferred until commencement of construction, may be used. In this case the vesting 
process is initiated prior to commencement of construction using a valid contract, and a lien 
in the real estate to be developed can be offered to the bank with the permission of the 
municipality as the title deed holder. The aim of the municipality to ensure the correct results 
of the development process appears to be more dependent on how the council boards interact 
and how the land development process is carried out in its entirety. 
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Nyckelord 
Samhällsbyggnad, lantmäteriteknik, exploatering, kommunal markanvisning, 
fastighetsöverlåtelse, genomförandeavtal, planinstrument, bygglovinstrument. 
 
Keywords 
Infrastructure planning, surveying, land use development, municipal land allocations, vesting 
of real estate, contracts of implementation, planning instrument, building permit instrument.  
 
Definitioner 
Lagfart - bevis om ägande av fastighet. 

Panträtt i fast egendom – Rätt att uthämta medel ur fastighet som ställts som säkerhet för 

fordran.   

Svävarvillkor - villkor i köpehandling vilket förhindrar köpet att fullbordas innan villkoret är 

uppfyllt. 

Exploateringsfastighet - fastighet som är föremål för ett exploateringsprojekt.  

Byggnadskreditiv - kredit som ges portionsvis enligt plan eller mot uppvisande av kostnader 

för successiv finansiering av byggnadsprojekt.  

Byggherre - den som utför eller låter utföra markarbeten, byggnads- eller rivningsprojekt. 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Marköverlåtelse är ett av flera moment i exploateringsprojekt där kommunen försäljer mark 

till byggherren och inledningsvis tecknar ett avtal om markanvisning. För en byggherre som 

behöver kunna upplåta säkerhet i den fastighet som bebyggs, i syfte att erhålla 

byggnadskreditiv, är full äganderätt till denna fastighet en viktig faktor för genomförandet av 

en exploatering. Tidpunkten för marköverlåtelsen i en exploateringsprocess kan ha effekter 

på andra aktiviteter och målsättningar i exploateringsprocessen och detta är vad rapporten 

behandlar genom en jämförelse av de två kommunerna Gävle och Örebro. 

 

I Örebro kommun tillämpas ett förfarande där en förutsättning för förvärv av 

exploateringsfastigheten är att byggherren påbörjat byggnationer (Örebro kommun 2014). 

Gävle kommun har önskat att detta tillvägagångssätt vid markanvisning granskas i syfte att 

belysa eventuella fördelar och nackdelar som ett sådant förfarande kan ha. Forskningsläget 

kring markanvisningar och plan- och byggregler behandlar framförallt frågor om hur 

samhället skall möta den ökande bostadsbristen (Boverket, 2012; Ceasar, Kalbro & Lind, 

2012; Cars, Kalbro & Lind, 2013; Kalbro, Lindgren & Paulsson, 2012). Mycket av den 

forskning som gjorts beskriver detaljplaneprocessen, eller exploateringsprocessen i sin helhet. 

Mäntysalo, Saglie och Cars (2011) menar på det här temat att den demokratiska aspekten 

med konsensus bland medborgarna är onödigt ineffektiv och leder till en tidsspillan i 

planprocessen som samhället inte har råd med. 

 

1.2 Bakgrund 
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning om kommunala markanvisningar i kraft (SFS 

2014:899, Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar). Denna lag är en del av den 

nya lagstiftning som har sitt ursprung i ett antal utredningar som till slut utmynnade i ett 

lagförslag i proposition en enklare planprocess 2013/14:126. Detta har fått till följd att 

kommuner som inte redan har antagit sådana riktlinjer som lagen föreskriver behöver göra 

det, bland andra Gävle kommun.  

 

Gävle kommun inkom till Högskolan i Gävle med en förfrågan om att utreda eller granska 

det förfarande som Örebro kommun tillämpar för markanvisningar. Bakgrunden till frågan 
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från Gävle kommun var ett upplevt problem att säkerställa kvaliteten i 

exploateringsprocessen. Vad kommunen exakt menar med detta är oklart men tolkas att 

innebära att genomförda markanvisningar inte har lett till de resultat vad gäller gestaltning 

och utformning som kommunen vid ingången av sådana projekt förväntat sig. Kommunen 

såg möjligheten att använda tidpunkten för marköverlåtelsen, vid markanvisning, som ett 

instrument att öka sin kontroll över kvaliteten i exploateringsprocessen. Kontakt inleddes 

med Gävle kommun under våren 2015 där frågeställningar preciserades och ramar och former 

för arbetet framarbetades. 

 
1.3 Mål med studien 
Syftet med studien är att belysa hur överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet, inom 

ramen för en kommunal markanvisning, kan användas som ett instrument att styra och 

kontrollera resultatet av en exploatering. Målet är att studien ska vara till hjälp för beställaren 

- Gävle kommun - och andra kommuner som upplever en tilltagande efterfrågan på 

kommunal mark för exploatering.  

 

1.4 Frågeställningar 
Studien söker svar på följande frågor: 

 

1. Vilka mål har kommun, byggherre och bank i en exploateringsprocess i Gävle 

respektive Örebro kommun? 

 

2. Hur regleras överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet vid en  

markanvisning i Gävle respektive Örebro kommun? 

 

3. Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den  

överlåtelsetidpunkt som Gävle respektive Örebro kommun valt? 

 

4. Hur upplever kommun, byggherre och bank att resultatet av en   

Exploatering påverkas av den tidpunkt för marköverlåtelse som Gävle respektive 

Örebro kommun valt? 
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Syftet med frågorna är att belysa hur fastighetsöverlåtelsemomentet upplevs påverka dels 

aktörerna som nämnts och dels resultatet av exploateringen utifrån de målsättningar som 

aktörerna har. Forskningsproblemet inbegriper en rad olika typer av aspekter, allt ifrån 

juridiska till ekonomiska. Genom att med en kvalitativ metod med intervjuer och 

granskningar av avtal, söka svar på de frågor som formulerats ovan är förhoppningen att en 

övergripande bild av effekterna kan förmedlas.  

 

1.5 Avgränsningar 
Studien begränsas till att utreda förfaranden inom Gävle respektive Örebro kommun. Någon 

djupare utredning av juridiska förhållanden görs inte. Genom att höra och intervjua aktörer 

verksamma i respektive kommun försöker studien skapa en samlad bild av den effekt som val 

av tidpunkt för marköverlåtelse av kommunalt ägd mark i en exploateringsprocess har, dels 

på aktörerna kommun, byggherre och bank, men också för det slutliga resultatet av en 

exploatering. Studien behandlar inte byggande på arrenderad mark och vilka effekter viten 

har vid överlåtelse av en exploateringsfastighet vid markanvisningar. Studien behandlar 

forskningsfrågorna utifrån ett tjänstemannaperspektiv och behandlar inte i någon djupare 

mening politiska ställningstaganden. 

 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppbyggd enligt följande: I introduktionen presenteras och motiveras bakgrund, 

mål, frågeställningar och avgränsningar. Ett efterföljande kapitel behandlar teorin som 

omgärdar forskningsproblemet. Här beskrivs markanvisningens roll i exploateringsprocessen, 

rättsregler och principer som reglerar kommunal markanvisning. Här beskrivs också något i 

allmänhet om kommuners och byggherrars målsättningar med markanvisningar. I 

resultatkapitlet görs den jämförelse mellan kommunerna Gävle och Örebro som studien har 

som verktyg att belysa forskningsproblemet med. Utifrån resultaten förs en diskussion i 

diskussionskapitlet där även slutsatser av studien presenteras. För den intresserade 

presenteras även en sammanställning av intressanta forskningstrådar som löpt utanför 

studiens avgränsning i form av förslag till fortsatta studier. Till rapporten hör bilagor som 

närmare beskriver intervjuresultat och de intervjuguider som legat till grund för intervjuernas 
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genomförande. Läsaren rekommenderas att läsa dessa tillsammans med resultatet och 

diskussionen.  
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2. Teori 
2.1 Inledning 
Sveriges kommuner har fört en aktiv markpolitik sedan 1960-talet och framåt då mark 

förvärvades för framtida bebyggelse och är därför stora markägare. När marken sedan sålts 

till byggherrar har detta varit en intäktskälla för kommunen samtidigt som det har varit 

möjligt att kontrollera byggandet (Kalbro & Lindgren, 2015). 

 

2.2 Markanvisningens roll i exploateringsprocessen 
Markexploatering är en process där markanvändningen förändras och uppförande av ny 

bebyggelse sker i ett område. Det är en process som sträcker sig från initiering tills projektet 

är slutfört och inkluderar många aktörer och aktiviteter. Marktillgången är en nyckelresurs 

vid exploatering och som sådan får markägaren en central roll i exploateringsprocessen 

(Olander och Landin, 2008). Exploateringsprocessen skiljer sig åt från fall till fall och därför 

måste markexploateringen anpassas till de förutsättningar som råder i det enskilda fallet. Vid 

genomförandet av ett markexploateringsprojekt menar Kalbro och Lindgren (2015) att det 

framför allt är två faktorer som är av särskild betydelse, nämligen ägarförhållandena och 

fastighetsägarens/byggherrens roll, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Typfallen av exploateringar. Källa: Kalbro och Lindgren (2015) 
 Byggherren deltar inte i 

detaljplanearbetet 
Byggherren deltar i 
detaljplanearbetet 

Privatägd mark Typfall 1 Typfall 2 

Kommunalt ägd mark Typfall 3 Typfall 4 
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Den här studien uppehåller sig endast kring typfall 3 och 4, då kommunen inledningsvis äger 

marken. Ett begrepp som snabbt blir relevant är därför markanvisning. Ceasar et al. (2012, s 

36) definierar begreppet markanvisning enligt följande citat: 

 

”En markanvisning är en ensamrätt att, under viss tid, förhandla med en 

kommun om att förvärva kommunal mark för bebyggelse, och att genomföra 

avsedd bebyggelse”. 

 

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) definierar begreppet 

markanvisning i 2st 1§: 

 

”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.” 

 

Begreppet markanvisning har vuxit fram genom kommuners praxis och har tidigare inneburit 

just den definition som Ceasar et al. (2012) ger. Lagen om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar antyder dock att ett avtal om markanvisning inte innehåller någon rätt att 

genomföra den avsedda bebyggelsen. Sveriges kommuner och landsting (2014) menar att den 

rätten idag ges i ett separat avtal och att avtal om markanvisning enbart reglerar rätten att 

förhandla om marköverlåtelse. Begreppet markanvisning är alltså under ombildning mot ny 

innebörd och det är viktigt för den fortsatta studien att begreppet har olika betydelse beroende 

på vem som tillfrågas. 

 

Markanvisning kan ske tidigt eller sent i ett exploateringsprojekt (Ceasar et al., 2012). Vid 

sena markanvisningar menar Ceasar et al. (2012) att förhandlingsmomenten i princip handlar 

om exploateringsfastighetens pris samt genomförande. Mot bakgrund av vad Kalbro och 

Lindgren (2015) säger förefaller sena markanvisningar främst förekomma i typfall 3 där 

kommunen både äger marken och utformar detaljplanen. Kalbro och Lindgren (2015) menar 

vidare att det vid dessa typfall utformas en flexibel detaljplan som anger huvuddragen för den 
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bebyggelse som är planerad för exploateringsområdet. Tidiga markanvisningar, menar Ceasar 

et al. (2012), innehåller mer omfattande moment av förhandling och inleds innan 

detaljplaneprocessen startar, typfall 4 (Kalbro & Lindgren, 2015). 
 

Som nämnts i avsnitt 1.2 har ny lagstiftning trätt i kraft som angår kommunala 

markanvisningar (SFS 2014:899, Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar). Enligt 

lagens 2 § skall:  
 

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

kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.” 

 

Genom markanvisningspolicyn kan utomstående intressenter förbereda sig för en 

markanvisningsprocess i en specifik kommun. Standardförfaranden i frågor som prissättning 

och värdering av exploateringsfastigheter kan framgå likaväl som en övergripande 

processbeskrivning (Ceasar et al., 2012). Av markanvisningspolicyn framgår de formella 

kriterierna mot vilka kommunen bedömer, innan mark anvisas till byggherren, byggherrens 

ekonomiska förutsättningar att genomföra ett projekt samt om de olika kvalitets-och 

miljökriterier kommer att uppfyllas (Ceasar et al., 2012). 
 

De förfaranden kommunen använder vid markanvisning är i huvudsak anbudsförfarande och 

direktanvisning (Kalbro & Lindgren, 2015). Då mark överlåts genom anbudsförfarande sker 

det genom att det högsta budet antas. Markanvisningstävling är en variant av 

anbudsförfarandet där anbudet innehåller både markpris och förslag om utformning av den 

framtida bebyggelsen (Kalbro & Lindgren, 2015). Vid direktanvisning kan kommunen välja 

byggherre utan anbudsförfarande men marken ska först genomgå en oberoende 

expertvärdering innan markanvisning sker (Kalbro & Lindgren, 2015). 
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2.3 Rättsregler och principer vid kommunal markanvisning 
Förutom lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunal markanvisning så finns det flera 

lagar och principer som styr vad kommunerna får reglera. Att dessa regler följs utgör för 

kommunen och dess medborgare ett kvalitetsmärke. 

 

I regeringsformen (SFS 2011:109) som är en av Sveriges grundlagar finns flera 

grundläggande rättsprinciper som legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och 

likhetsprincipen. Där framgår det av legalitetsprincipen att den offentliga makten i Sverige 

ska utövas under lagarna. Kommunernas myndighetsutövning måste ha stöd i lagstiftningen 

(Proposition 2013/14:126). Objektivitetsprincipen förutsätter att kommunerna iakttar 

saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Kommunala beslut får inte grundas på egna värderingar 

utan ska grundas på gällande lagstiftning. Likhetsprincipen kräver att alla ska beaktas lika 

inför lagen. Kommunen får vid markanvisning inte särbehandla en byggherre A med andra 

avtalsvillkor än vad som tillämpas för en annan byggherre B. Beslutsfattandet ska för övrigt 

bygga på principer och regler som är förutbestämda (Kalbro & Lindgren, 2015). 

 

I kommunallagen (SFS 1991:900) finns regler om vad som gäller då kommunen försäljer fast 

egendom. Kommunen får inte ge ekonomiskt stöd till enskilda utan stöd av lag enligt 2 kap. 1 

§ kommunallagen. Med likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen framgår det att 

kommuner ska behandla sina medlemmar lika, undantag får göras om sakliga skäl föreligger. 

Kommunallagen 2 kap. 8 § förbjuder kommuner att ge inriktat näringslivsstöd utan att 

synnerliga skäl föreligger. I 8 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen framgår att kommunernas mål 

är att ha god ekonomisk hushållning och en förvaltning av sina medel som ger en god 

avkastning. Det betyder att kommunen vid försäljning av fastigheter måste sälja till 

marknadspris. 

 

I avtalslagen (SFS 1915:218) finns reglerna i 29 och 36 §§ om rättstridigt tvång och oskäliga 

avtalsvillkor som även de gäller vid kommunal markanvisning till skydd för en svagare part. 

 

I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns en ny lag om tekniska egenskapskrav, 8 kap. 4 § 

a, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Enligt denna lag får kommunen vid planläggning 
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inte ställa tekniska egenskapskrav på ett byggnadsverk som är mer långtgående än de krav 

som finns reglerat i Boverkets föreskrifter, plan-och bygglagen (SFS 2010:900), eller plan- 

och byggförordningen (SFS 2011:338)(Prop. 2013/14:126). Det framgår vidare i regeringens 

proposition (2013/14:126) att det finns en osäkerhet om hur lagen skall tolkas vid kommunal 

markanvisning eftersom den nya bestämmelsen inte gäller då kommunen handlar som 

fastighetsägare eller byggherre. Det har även uttryckts en oro bland intresseorganisationer 

som representerar byggherrarna över att markanvisningar kan komma att göras genom 

kommunalägda bolag för att på så vis komma undan från förbudet om tekniska 

egenskapskrav.  

 

Kommunen måste också förhålla sig till EG-rättens regler om statsstöd. Sveriges kommuner 

och landsting (2007) beskriver att artikel 87.1 EG-fördraget förbjuder en kommun att ge stöd 

till vissa verksamhetsutövare i sådan omfattning att det riskerar skapa en obalans i 

konkurrenssituationen som i sin tur kan komma att påverka handeln mellan EG-

medlemsländer. Vidare beskriver Sveriges kommuner och landsting (2007) att ett 

tröskelvärde för sådant stöd uppgår till 100 000 Euro per tre år i följd. Ett stöd som 

understiger detta värde omfattas inte av reglerna om statsstöd. 

 

2.4 Avtal om markanvisning 
Markanvisningen regleras genom ett avtal där initiativet kan tas av såväl byggherre som 

kommun (Ceasar et al., 2012). Vad som kan ingå i ett avtal om markanvisning och vilka en 

kommuns ståndpunkter är i olika frågor som rör markanvisningar skall som tidigare nämnts 

enligt 2§ Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) kommuniceras 

genom en markanvisningspolicy 
 

Ingen reglering finns vad gäller innehållet i ett markanvisningsavtal och de riktlinjer en 

kommun har antagit för sin markanvisningsverksamhet är just riktlinjer och ej lagligen 

bindande. Det här menar Sveriges kommuner och landsting (2014) är en nödvändighet för att 

en kommun skall kunna anpassa sitt förfarande till exploateringsprojekt av olika karaktär. 

Ceasar et al. (2012) pekar på att avsaknaden av lagreglering kring markanvisningssystem ger 
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en spridning av förfaranden eftersom kommuner har skilda förutsättningar och varje projekt 

är unikt. 

 

Huruvida ett markanvisningsavtal används som köpeavtal eller som löfte om framtida köp 

beror på innehållet. Ceasar et al. (2012) menar att markanvisningsavtal ibland är ett inledande 

avtal om köp av fastighet. Även om detta synsätt fortfarande förekommer menar Sveriges 

kommuner och landsting (2014) att begreppet markanvisning enligt dess definition inte 

längre kan omfatta själva överlåtelsen och menar vidare att det finns skäl att benämna avtalet 

för överlåtelsen på något annat sätt, förslagsvis marköverlåtelseavtal. Avtal om 

markanvisning som inte uppfyller jordabalkens formkrav men som reglerar en framtida 

överlåtelse av fast egendom är inte bindande i fråga om fastighetsöverlåtelser (Grauers, 

2012).  

 

2.5 Äganderättens övergång 
För att ett fastighetsförvärv ska vara giltigt krävs det att köpekontraktet uppfyller formkraven 

enligt 1 § 4 kap. Jordabalken (SFS 1970:994). Detta innebär att fastighetsbeteckning ska 

framgå, avtalet ska vara undertecknat av köpare och säljare. I avtalet ska även köpeskillingen 

framgå och dessutom ska avtalet innehålla en överlåtelseförklaring. 

 

Då ett köpekontrakt upprättats kan förvärvaren söka lagfart genom att köpekontraktet skickas 

till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. Om det i köpekontraktet nämns att ett köpebrev 

ska upprättas kan förvärvaren endast erhålla vilande lagfart i väntan på att köpebrevet 

inkommer i original till fastighetsinskrivningen. Ett fastighetsförvärv kan hållas svävande 

med villkor som måste uppfyllas enligt 4 §, 4 kap. Jordabalken (SFS 1970:994). Dessa 

svävarvillkor kan endast göras gällande i två år från den dag då kontraktet upprättades. Enligt 

6 §, 4 kap. Jordabalken (SFS 1970:994) ska vid upprättande av köpebrev även 

svävarvillkoren skrivas in för att fortsätta gälla.  

 

Vid markanvisning förekommer ibland att köpet görs beroende av villkor som innebär att 

köpet återgår om inte villkoren uppfylls (Grauers, 2012). Detta innebär att byggherren inte 

kan få full lagfart på fastigheten, utan erhåller i dessa fall endast vilande lagfart på 
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fastigheten, 13p, 7§, 20 kap. Jordabalken (SFS 1970:994; Jensen, 2012). Grauers (2012) 

menar att dessa svävarvillkor och även återgångsklausuler används av kommuner i syfte att 

förhindra markspekulation. Byggherren kan dock erhålla panträtt trots att denne inte har full 

lagfart om ett medgivande från fastighetsägaren har gjorts enligt motsatsvis tolkning av 1p, 

4§, 22 kap. Jordabalken (SFS 1970:994). Det bör noteras att byggnader som uppförs på 

fastighet som byggherren ännu ej blivit lagfaren ägare till uppförs på ofri grund och är lös 

egendom enligt 4§, 2 kap. Jordabalken (SFS 1970:994). 

 
2.6 Effekter av marköverlåtelse efter byggstart 
I förlängningen leder ett undertecknat markanvisningsavtal till en överlåtelse eller upplåtelse 

av mark (Ceasar et al., 2012). Därför regleras ofta tidpunkten för denna överlåtelse eller 

upplåtelse i markanvisningsavtalet. Marköverlåtelsen har stor betydelse för byggherren 

eftersom det påverkar möjligheten att erhålla lagfart på fastigheten. Lagfarten är viktig för 

byggherrens möjlighet att kunna pantsätta fastigheten och erhålla byggnadskreditiv, en vanlig 

form av finansiering för nybyggnadsprojekt (Jensen, 2012; Ceasar et al., 2012). Statskontoret 

(2012) menar att exploateringsprojekt är kostnadstyngda tidigt i processen. De menar vidare 

att byggherrar behöver möta denna egenskap med en stor andel eget kapital eller annat som 

kan ställas som säkerhet för finansiering och att detta kan vara svårt för byggherrar som ännu 

inte hunnit etablera sig på marknaden. 

 

2.7 Kommunens mål med markanvisningen 
Statskontoret (2012) slår fast att kommunal mark är av central betydelse för 

bostadsbyggande. Det här är viktigt eftersom det härigenom rör sig om en offentlig resurs 

som skall förvaltas på ett sätt som är bra för kommunens medlemmar. 

 

För att nå en hållbar samhällsplanering menar Campbell (1996) att tre typer av intressen skall 

balanseras och vägas mot varandra: (1) ekonomisk hållbarhet, (2) social rättvisa och (3) 

hållbarhet ur miljösynpunkt. I den svenska lagstiftningen bemöts detta förhållningssätt i 

samhällsplaneringen av kommunens ansvar att ta hänsyn både till allmänna och enskilda 

intressen, 1§, 2 Kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
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Enligt Boverket (2012) har kommunernas strategi för planering förändrats från planberedskap 

till planeringsberedskap, detaljplaner upprättas inte längre i samma omfattning för att vara 

produktionsförberedd. Idag har kommunerna i större utsträckning en strategisk beredskap, 

markberedskap och personalberedskap när en detaljplan behöver upprättas. 

 

Vilka möjligheter en kommun har för att styra utformning och användning av ett markområde 

regleras av det kommunala planmonopolet där framförallt följande instrument finns att tillgå: 

 

● Detaljplan: Reglerar markanvändningen och fastställer vilka rättigheter och 

skyldigheter som gäller för kommun och fastighetsägare. Detaljplanen ligger sedan 

till grund för bedömning och godkännande av bygglov.   

 

● Exploateringsavtal: Reglerar överenskommelser om ansvar för utförande och 

finansiering av olika åtgärder mellan kommun och byggherre (Kalbro & Lindgren 

2015). 

Vid markanvisningar kan kommunen ställa mer långtgående krav på en byggherre eftersom 

förhandlingssituationen baserar sig på att kommunen äger marken (Kalbro & Lindgren 2015). 

Då begränsas inte kommunen i sina förhandlingar till det kommunala planmonopolet som vid 

exploateringsavtal. 

 

2.8 Byggherrens mål med markanvisningen 
Med utgångspunkten att en byggherre agerar rationellt enligt den teori som Lind och 

Lundström beskriver (2009) torde den ekonomiska vinningen vara det centrala målet för 

byggherren. Förutsättningarna för att ett exploateringsprojekt skall ge sådana ekonomiska 

vinningar rör byggherrens möjlighet att sälja in projektet och finna framtida kunder. I detta 

ligger ett antal variabler där konjunkturen och storleken på efterfrågan är centrala. Lind och 

Lundström (2009) menar att för såväl kontorsfastigheter som bostäder tillgodoses en stor del 

av behovet av ett befintligt bestånd. Först när efterfrågan går utöver detta bestånd är det 

intressant att börja bygga. Författarna menar vidare att det i sin tur gör att förhållandevis små 

nedgångar gör att efterfrågenivån snabbt når den nivå som täcks av det befintliga beståndet. 

Med hänsyn till den tid som en exploateringsprocess tar i anspråk är det tydligt att 



 

13 

 

förutsättningarna för ett lyckat projekt ur en exploatörs perspektiv handlar mycket om att 

hamna i rätt fas med dessa svängningar. I kontrast till vad som sägs ovan kan nämnas att det 

befintliga beståndet för närvarande tingar oerhört höga priser i kombination med ett mycket 

lågt byggande vilket regeringskansliet (2013) menar är en paradox. Samhällsdebatten på det 

här området präglas idag av diskussioner kring en nationell och betydande bostadsbrist vilket 

gör att vad Lind och Lundström (2009) beskriver måste tolkas som ett teoretiskt resonemang 

utifrån hur fastighetsmarknaden ser ut idag. 

 

En exploateringsprocess som riskerar dra ut på tiden riskerar också ställas inför andra 

förutsättningar än vad som kunde förutses i det inledande skedet med förändrade kalkyler 

som följd. Därför är en viktig kvalitetsaspekt för en byggherre att processen från idé till 

genomförande går snabbt. Markanvisningsförfarandet skiljer sig åt från kommun till kommun 

och innehåller många förhandlingar. Statskontoret (2012) menar att det oftast är först i slutet 

av markanvisningsprocessen som byggherrarna kan göra en bedömning om projektet är 

lönsamt eller inte. Byggherrarna efterfrågar därför en ökad transparens och förutsägbarhet i 

markanvisningsprocessen (Statskontoret, 2012).   

 

Ceasar et al. (2012) beskriver att en viktig aspekt för byggherrar är deras möjlighet att vinna 

framtida markanvisningar. I en enkätstudie (Ceasar et al., 2012) framkom att byggherrar 

upplevde tidigare vunna markanvisningar som betydelsefulla för att vinna även framtida 

markanvisningar. Det här betyder att en vunnen markanvisning inte bara har ett värde som 

motsvarar det projekt som markanvisningen i fråga avser, utan även har betydelse för 

byggherreföretagets framtida ekonomi.   
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3. Metod 
3.1 Introduktion 
Detta kapitel är en redogörelse för de vetenskapliga metoder som valts att användas i studien 

för att ge svar på de övergripande frågeställningarna som givits i första kapitlet. 

Den empiriska forskningen har som mål att undersöka hur de två kommunerna hanterar 

framför allt marköverlåtelsen inom ramen för en markanvisning. Det har gjorts tidigare 

studier på området vilket framgår av det första kapitlet. För den här studien krävs dock att 

primärdata inhämtas som är specifik för Gävle respektive Örebro kommun. 

 

3.2 Forskningsstrategi 
Markanvisningsprocessen berör flera olika aktörer med olika intressen och målsättningar och 

studien har sökt svar på hur både aktörer och resultat påverkas av en överlåtelsetidpunkt efter 

byggstart vid markanvisning. För att inhämta så många synpunkter som möjligt på respektive 

process valdes en kvalitativ forskningsstrategi. Innan inhämtningen av primärdata påbörjades 

var det fortfarande oklart vilken information som behövdes för att genomföra studien. Allt 

eftersom inhämtad information granskades framkom nya aspekter som gav upphov till nya 

frågor. Kvalitativ metod lämpar sig där det på förhand är osäkert vilka aspekter av ett 

forskningsproblem som är viktiga att studera (E-delegationen, u.å.). Det här stämmer väl in 

på den forskningssituation författarna ställts inför. 

 

Examensarbetet har planerats till den sista perioden av ett läsår. Det här har, under 

förutsättning att arbetet lämnas in i tid, begränsat studien till en genomförandetid av 10 

veckor. Urval av respondenter har gjorts med en kombination av strategiskt urval och 

författarnas bekvämlighet. Biggam (2015) menar att ett urval baserat på bekvämlighet är fullt 

acceptabelt då forskningen är av utforskande och undersökande karaktär utan anspråk på att 

ge en fullständig bild av det fenomen som undersöks. Givet den tidsram som begränsat den 

här studien och de många aspekterna på huvudfrågan görs inga sådana anspråk. 

Efter inledande kontakt med Gävle kommun i egenskap av beställare identifierades att 

följande typer av respondenter behövde höras: (1) kommunala tjänstemän med god insyn i 

Gävle respektive Örebro kommuns markanvisningsprocesser, (2) stora och små byggherrar 

som har varit eller är verksamma i Gävle kommun, (3) stora och små byggherrar som har 
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varit eller är verksamma i Örebro kommun och (4) banker. Gävle kommun tillhandahöll 

kontaktuppgifter till lämpliga tjänstemän att intervjua, både i Gävle kommun och i Örebro 

kommun. Örebro respektive Gävle kommun lämnade även kontaktuppgifter till byggherrar 

verksamma på de respektive orterna. Dessa kontaktuppgifter lämnades baserat på författarnas 

önskan att intervjua både stora, nationellt verksamma byggherrar och mindre, lokalt 

verksamma byggherrar. Författarna kompletterade urvalet med en egen sökning efter 

byggherrar verksamma i Örebro då det var svårt att nå de byggherrar som kommunen 

lämnade kontaktuppgifter till. En sökning gjordes på branschforumet byggsök som är en 

gratistjänst från Sverige Bygger där vi fann kontakter till tre byggherrar varav två valde att 

delta i studien. 

 

Frågan om den sena uppkomsten av byggherrens äganderätt motiverade att även höra banker. 

Här visade det sig dock svårt att dels göra urvalet och dels nå de respondenter som valts ut. 

En byggherre behöver idag inte hämta finansiering genom en bank på den ort där 

byggverksamheten sker. I någon mening har författarna dock haft uppfattningen att en bank i 

Gävle i större utsträckning haft kontakt med Gävle kommuns markanvisningsverksamhet än 

banker på andra orter. Av den här anledningen valdes banker ut i de kommuner för vilka 

markanvisningsprocesserna studerats. 

 

Boverket erbjuder för närvarande banker en bankgaranti vid finansiering av 

bostadsbebyggelse. I syfte att höra hur denna garanti påverkas av ett sådant förfarande för 

överlåtelse som tillämpas i Örebro intervjuades en anställd vid Boverket. Under studiens 

genomförande uppkom en del frågor som rörde konkurrens mellan byggherrar och vissa 

frågor kring kommunal upphandling av byggnadsverk. För att belysa dessa frågor 

intervjuades en sakkunnig på Konkurrensverket. 

 

I tabell 2 på nästa sida anges vilka intervjuer som gjorts samt vilka intervjuer som sökts och i 

de fall intervjuer gjorts, omfattningen på intervjumaterialet i tid. 
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Tabell 2. Sammanställning av genomförda intervjuer och respondenter som sökts för intervju. 
Genomförda intervjuer och tillfrågade respondenter 
Tjänstemän, Örebro Datum för genomförd intervju eller orsak till 

varför intervju ej genomförts 
Intervjulängd, min: sek 

Tjänsteman 1 2015-04-27 36:23 
Banker, Örebro   
Bank 1 2015-05-11 10:04 
Bank 2 Oanträffbar  
Bank 3 Ej inom bankens affärsområde  
Bank 4 Oanträffbar  
Bank 5 Ej intresserad av att medverka  
Bank 6 Oanträffbar  
Byggherrar, Örebro   
Liten byggherre 1 2015-05-06 23:01 
Liten byggherre 2 2015-05-06 41:57 
Liten byggherre 3 Ej intresserad av att medverka  
Stor byggherre 1 Ej intresserad av att medverka  
Stor byggherre 2 Oanträffbar  
Tjänstemän, Gävle   
Tjänsteman 2 2015-05-04 15:22 
Banker, Gävle   
Bank 7 2015-05-04 05:39 
Bank 8 2015-05-06 11:59 
Bank 9 Ej inom bankens affärsområde  
Bank 10 Ej intresserad av att medverka  
Bank 11 Oanträffbar  
Byggherrar, Gävle   
Liten byggherre 4 2015-05-06 32:49 
Liten byggherre 5 2015-05-04 15:00 
Stor byggherre 3 2015-05-04 07:50 
Stor byggherre 4 Oanträffbar  
Konkurrensverket   
Tjänsteman 3 2015-05-12 13:14 
Boverket   
Tjänsteman 4 2015-05-12 07:38 
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3.3 Inhämtning av data 
För att besvara frågeställningarna har det varit viktigt att skapa en bild av hur processerna är 

utformade. För detta ändamål har exempel på förekommande avtal inhämtats från respektive 

kommun. Dessa avtal har granskats parallellt med en omfattande inhämtning av kvalitativ 

data genom telefonintervjuer. Motivet till två former av datainhämtning har varit att Biggam 

(2015) menar att forskare bör använda sig av mer än en datainsamlingsmetod för att kunna 

triangulera resultatet. Triangulering innebär att olika källor används för att på så vis få ett 

rikare och mer robust resultat med bättre reliabilitet. 

 

3.3.1 Granskning av förekommande avtal 

Gävle och Örebro kommun har tillhandahållit exempel på avtal som förekommer i deras 

respektive processer. Dessa avtal har granskats mot ett antal frågor som har uppkommit 

genom de allmänna studierna kring markanvisning som gjorts i det inledande kapitlet: (1) När 

tillåter avtalen att byggherren får lagfart? (2) Är avtalen beroende av att bygglov utfärdas? (3) 

Är avtalen beroende av att detaljplan antas? Avtalen finns tillgängliga för examinator och 

opponent på förfrågan. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Inhämtning av data har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer, en process som 

enligt Rabionet (2011) består av 6 steg: (1) bestämma intervjutyp, (2) etablera etiska 

riktlinjer, (3) skapa intervjuguide, (4) genomföra och protokollföra intervjun, (5) bearbeta 

svarsmaterialet och slutligen (6) presentera resultatet. 

 

3.3.2.1 Intervjutyp 

Kommunernas olika förfaranden har granskats genom att intervjua nyckelpersoner i 

respektive kommunal exploateringsorganisation. Hedin (1996) menar att kvalitativ metod 

lämpar sig då uppfattningar om företeelser och verklighet behöver dokumenteras och där 

målsättningen inte är att finna likheter mellan respondenters svar utan snarare olikheter och 

skillnader. Den semi-strukturerade intervjuformen ger utrymme för respondenterna att lämna 
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omfångsrika svar (Rabionet, 2011) utan att behöva passa in i en på förhand bestämd 

svarsstruktur. Intervjuformen ger också utrymme för att ställa följdfrågor för att förtydliga 

och bättre förstå respondenternas svar. 

 

3.3.2.2 Etiska riktlinjer 

Rabionet (2011) menar att det är viktigt att etiska riktlinjer etableras inför en intervju i syfte 

att underlätta interaktionen mellan intervjuare och respondent. Enligt Kvale (2008) 

genomsyras intervjusituationen av etiska och moraliska ställningstaganden. Allt i från syfte 

till hur respondentens svar kan komma att användas behöver klarläggas, menar Kvale (2008). 

Etiska dilemman som kan uppstå i den här studien är om de frågor som ställs på något sätt rör 

tillvägagångssätt eller praxis hos respondenterna som saknar stöd i lag eller som bevisligen 

går emot något regelverk. I ett sådant fall är det viktigt att klarlägga och poängtera att syftet 

med studien inte är att kritisera eller söka efter sådana situationer. 

 

3.3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguider har skapats för respektive typ av respondent: (1) kommunala tjänstemän, (2) 

byggherrar verksamma i Gävle, (3) byggherrar verksamma i Örebro, (4) banker i Gävle, (5) 

banker i Örebro samt (6) Boverket och (7) Konkurrensverket. Exempel på intervjuguider med 

frågor är bifogade examensarbetet. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 3.  

 

3.3.2.4 Genomförande 

Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer. Anledningen till detta har varit att det 

effektiviserat informationsinhämtningen tidsmässigt. Telefonintervjuer har potential att ge ett 

material likvärdigt med platsbundna intervjuer (Sturges och Hanrahan 2004). Båda 

författarna har varit närvarande och deltagit vid telefonintervjuerna och haft möjlighet att 

ställa kompletterande frågor. Intervjuerna har spelats in. Respondenterna har i vissa fall 

besvarat frågor som förekommit senare i protokollet. Vid dessa tillfällen har avvikelser gjorts 

från intervjuguidens form och/eller innehåll för att inhämta ett så rikt material som möjligt 

från det samtal som för tillfället har förts. I vissa fall har intervjusvaren gjort att det funnits 

anledning att ändra på ordningen i intervjufrågorna för att på bästa sätt ta till vara det förda 
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samtalet. Det här har lett till att vissa intervjuer antagit formen av ett friare samtal än en 

semistrukturerad intervju. Intervjuguiderna har dock alltid legat till grund för intervjuernas 

huvudsakliga innehåll och riktning. 

 

3.3.2.5 Bearbetning 

De inspelade intervjuerna har översatts till text. Tillvägagångssättet har varit så att en 

författare tillika intervjuare har lyssnat på ljudfilen och manuellt översatt ljudfilen till text. 

Vid överföringen har målet varit att ordagrant tolka det inspelade materialet. Stakningar och 

grova grammatiska brister som kan förekomma då en respondent söker efter en formulering 

har justerats varsamt med fokus primärt på att bevara innebörden i respondentens svar och 

sekundärt att bevara respondentens språkliga ton. Efter genomförd överföring har författare 2, 

tillika intervjuare 2 lyssnat på ljudfilen och samtidigt läst det färdiga transkriptet för att finna 

eventuella fel.  

 

3.3.2.6 Presentation 

En tematisk analys har gjorts av intervjumaterialet efter den modell som Blomqvist och 

Hallin (2014) beskriver. Observationer av intervjusvar kopplade till forskningsfrågornas 

teman har gjorts och styrkts med signifikanta citat. Observationer som återkommer i flera av 

respondenternas svar har presenterats bara en gång per ort. Syftet med detta är att läsaren inte 

skall förledas tolka resultatet kvantitativt. I presentationen har svaren anonymiserats i syfte 

att inte påverka några professionella relationer mellan respondenterna. Forskningsfrågorna 

har inte ställts direkt till respondenterna. Analyserna av intervjutranskripten presenteras i 

bilagorna 1 och 2. Dessa analyser ligger till grund dels för den jämförelse mellan 

kommunerna som görs i resultatkapitlet men också för den diskussion som förs i 

diskussionskapitlet. Intervjutranskripten i sin helhet finns tillgängliga för examinator och 

opponent på förfrågan. 
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3.4 Begränsningar 
Undersökningen begränsas till att inhämta primärdata från tre av exploateringsprocessens 

aktörer nämligen kommuner, byggherrar och banker samt två statliga verk: Boverket och 

Konkurrensverket. 

 

Urvalet av byggherrar i enkätundersökningen gjordes av Gävle kommun och Örebro kommun 

där bedömningen av vilka byggherrar som var lämpliga gjordes av respektive kommuns 

exploateringsingenjör. En begränsning av resultatet kan utgöras av att dessa byggherrar inte 

är slumpmässigt utvalda, detta ger en osäkerhet om de är representativa för hela mängden. 

Ceasar et al. (2012) menar att byggherrar som vunnit markanvisningar i regel är positivt 

inställda och att byggherrar som inte vunnit några markanvisningar eller förlorat i 

markanvisningstävlingar i regel är negativt inställda. Kontakter som tillhandahållits av 

kommunerna är av förklarliga skäl till sådana byggherrar som vunnit markanvisningar och 

därför riskerar synpunkter från dessa byggherrar spegla en övervägande positiv bild av de 

effekter som kommunernas respektive markanvisningsförfarande har på respektive aktör.    

 

Mättnad har uppnåtts i intervjusvaren, gruppen byggherrar i Örebro undantagna. 

Intervjumaterial från byggherrar i Örebro härstammar endast från mindre byggherrar. Större 

nationellt verksamma byggherrar med engagemang i Örebro saknas i detta underlag vilket är 

en brist i studien. Ett rikare material med nationellt verksamma byggherrar med engagemang 

i Örebro kommun hade varit eftersträvansvärt. I intervju med en nationellt verksam 

byggherre med engagemang i Gävle kommun kommenterades en överlåtelsetidpunkt efter 

byggstart på ett sätt som varit av annan karaktär än de kommentarer som lämnats av mindre 

byggherrar. 
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4. Resultat 
I detta kapitel besvaras studiens fyra frågeställningar mot bakgrund av vad som framkommit i 

studierna av förfaranden i Gävle och Örebro. I tabellerna 3 till 6 nedan presenteras den 

jämförelse som gjorts av Gävle respektive Örebro kommuns förfaranden och hur aktörerna 

kommun, byggherre och bank upplever effekterna av de förfaranden som tillämpas. För 

utförligare synpunkter och observationer samt citat hämtade från intervjutranskript hänvisas 

till bilagorna.  

 
Tabell 3. Analys av svar på tema 1 
Tema 1 
Vilka mål har kommun, byggherre och bank i en exploateringsprocess? 

Parameter eller 
observation 

Gävle Örebro 

Kommunens mål Ingen klar och tydlig målsättning 
framkom i intervjumaterialet. 
Handledare vid kommunen gav 
uttryck för vikten att utformning 
och gestaltning följde vad som 
avtalats.  

Kommunen har ett uttalat mål att 
förhindra markspekulation. 

Byggherrars mål Ekonomisk vinning. Ekonomisk vinning. 

Bankers mål Banken har ingen målsättning 
kopplad till exploateringen som 
sådan. De är endast intresserad av 
tillräcklig säkerhet för utställda 
byggnadskreditiv. 

Banken har ingen målsättning 
kopplad till exploateringen som 
sådan. De är endast intresserad 
av tillräcklig säkerhet för 
utställda byggnadskreditiv. 
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Tabell 4. Analys av svar på tema 2 
Tema 2 
Hur regleras överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet vid en 
markanvisning? 

Parameter eller 
observation 

Gävle Örebro 

Överlåtelsetidpunkt som 
tillämpas 

Överlåtelsen påbörjas innan 
byggstart och avslutas i regel 
innan byggstart. Svävarvillkor 
om byggstart förekommer. 

Överlåtelsen sker i sin helhet 
efter byggstart. 

Granskade avtals 
förhållande till bygglov 
(avtal om markanvisning 
och reservationsavtal) 

Inget av de avtal som granskats 
har något uttryckligt förhållande 
till bygglov. Ett avtal kräver dock 
byggstart innan överlåtelse och 
underförstått är alltså att bygglov 
måste ha utfärdats innan 
överlåtelse kan ske. 

Bygglov skall ha utfärdats i 
enlighet med det förslag som 
överenskommits mellan kommun 
och byggherre i ett tidigare 
skede. 

Granskade avtals 
förhållande till detaljplan 
(avtal om markanvisning 
och reservationsavtal) 

I två av de granskade avtalen 
föreligger en gällande detaljplan 
för de anvisade områdena. I ett av 
avtalen som granskats är 
giltigheten beroende av att 
detaljplan antas. 

På avtalet anmärks vilken 
detaljplan som gäller för det 
anvisade området. Detaljplanen 
upprättas innan marken 
reserveras för byggherren. 
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Tabell 5. Analys av svar på tema 3 
Tema 3 
Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den 
överlåtelsetidpunkt som respektive kommun valt? 

Parameter eller 
observation 

Gävle Örebro 

Kommunens upplevda 
effekter av vald 
överlåtelsetidpunkt 

Kommunen tycker att det 
fungerar bra att överlåta marken 
innan byggstart utan 
återgångsklausuler eller 
svävarvillkor om byggstart. 
Denna typ av regleringar har 
dock förekommit vilket 
framkommer av avtal och intervju 
med banker. Hur kommunen 
upplever effekterna av dessa 
regleringar framkommer inte i 
intervjumaterialet.   

Kommunen upplever att de har 
god kontroll över sina 
exploateringar genom den 
tidpunkt för överlåtelse som 
används. 

Byggherrars upplevda 
effekter av vald 
överlåtelsetidpunkt 

Byggherrarna har inga 
svårigheter att möta kommunens 
önskan om överlåtelsetidpunkt. 
Samförstånd verkar råda mellan 
kommunen och såväl små som 
stora byggherrar. 

Intervjuade byggherrar ställer sig 
inte helt positiva till 
överlåtelsetidpunkten efter 
byggstart. 
Nackdelarna med att inte äga den 
tillgång som bebyggs upplevs 
besvärande. 
Mer egna medel krävs för att 
genomföra ett 
exploateringsprojekt med 
byggstart innan överlåtelse av 
exploateringsfastighet (cirka 25 
procent enligt en respondent). 
Den högre ekonomiska tröskeln 
kan fungera som filter mot 
oseriösa aktörer. 
Byggherrarna finner ändå 
ekonomiska lösningar för att 
genomföra projekten. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 5 forts. Analys av svar på tema 3 
Tema 3 
Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den 
överlåtelsetidpunkt som respektive kommun valt? 

Parameter eller 
observation 

Gävle Örebro 

Bankernas upplevda 
effekter av vald 
överlåtelsetidpunkt 

Bankerna anmärker inte på något 
särskilt så länge tillräcklig 
säkerhet kan lämnas.  
I fall där svävarvillkor om 
byggstart förhindrar full lagfart 
för byggherren vill banken att 
kommunen skall lämna sitt 
medgivande till pantsättning. 

Banken träder in som finansiär 
först när byggherren fått full 
lagfart på 
exploateringsfastigheten och 
upplever därmed inga andra 
effekter än vad som är normalt i 
förhållande till övriga 
överlåtelsetidpunkter. 
Den bank som intervjuats 
uppfattar att byggherrarna löst 
finansieringen av de tidiga 
skedena på annat sätt än genom 
vanligt byggnadskreditiv. 
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Tabell 6. Analys av svar på tema 4 
Tema 4 
Hur upplever kommun, byggherre och bank att resultatet av en exploatering 
påverkas av den tidpunkt för marköverlåtelse som respektive kommun valt? 

Parameter eller 
observation 

Gävle Örebro 

Hur kommunerna 
upplever att resultatet 
påverkas av valt 
överlåtelsetidpunkt 

Kommunen ger en något 
svårtolkad bild av hur de 
upplever att resultatet påverkas. I 
intervjumaterialet framkommer 
att kvaliteter som 
överrenskommits återfinns i de 
färdigställda projekten. Studien 
utgår dock ifrån en problematik 
där handledarna vid kommunen 
beskriver att överenskomna 
kvaliteter inte återfinns i de 
färdigställda projekten och att 
detta i någon mening behöver 
åtgärdas. 

Kommunen upplever att det är 
ytterst ovanligt att 
exploateringsprojekt, för vilka 
reservationsavtal tecknats, 
stannar upp eller avbryts. Detta 
stämmer med kommunens 
huvudsakliga målsättning. 

Hur byggherrarna 
upplever att resultatet 
påverkas av vald 
överlåtelsetidpunkt 

Tidpunkten för överlåtelse som 
för närvarande tillämpas 
förefaller inte påverka resultatet. 
Tidpunkten då byggstart medges 
verkar vara av större betydelse 
vilket innebär att 
exploateringsprocessen förlopp 
innan byggstart är av större 
betydelse för resultatet ur ett 
byggherreperspektiv. 

Byggherrarna som intervjuats ger 
inte någon klar bild över hur 
resultatet påverkas av en 
överlåtelsetidpunkt efter 
byggstart. 

Hur bankerna upplever 
att resultatet påverkas 
av vald 
överlåtelsetidpunkt 

Inget framkommer om hur 
bankerna upplever att resultatet 
påverkas av vald 
överlåtelsetidpunkt. 

Inget framkommer om hur 
bankerna upplever att resultatet 
påverkas av vald 
överlåtelsetidpunkt. 
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5. Diskussion och slutsatser 
5.1 Diskussion kring metod 

5.1.1 Övergripande strategi 

Den övergripande strategin för att belysa hur tidpunkten för marköverlåtelse påverkar 

aktörerna kommun, byggherre och bank var att studera förfaranden i Gävle respektive Örebro 

kommun och jämföra dessa. Studien har i första hand försökt identifiera effekter som de båda 

kommunernas olika förfarande har på de deltagande aktörerna. Forskningsproblemet som 

växte fram under lång tid har många fastighetsrättsliga och förvaltningsrättsliga inslag. 

Lämpligen hade dessa aspekter studerats mer avgränsat genom jämförelser med tidigare 

rättsfall och rättspraxis för att på så vis mer definitivt kunna avgöra om något förfarande är 

mer lämpligt än ett annat. Detta var dock inte möjligt att genomföra med hänsyn till den 

tidsram studien förhållit sig till. 

 

5.1.2 Inhämtning av primärdata 

Intervjuguider har använts som flexibla verktyg för att leda intervjuerna i rätt riktning. Det 

har varit svårt att förutse respondenternas svar och därför har det varit svårt att på förhand 

bestämma följdfrågor. Detta har varit särskilt påtagligt då banker intervjuats. Vad gäller 

intervjufrågor har författarna noterat att vissa av de ställda frågorna inte fört studien närmare 

svar på forskningsfrågorna. Det kan konstateras att genomförandet av kvalitativa intervjuer är 

ett hantverk som kräver känsla och erfarenhet för att metoden skall komma till sin rätt: rätt 

frågor måste ställas och frågorna måste ställas på rätt sätt.  

 

Tidsvinsten med telefonintervjuer och följaktligen möjligheten att genomföra fler intervjuer 

övervägde de informationsförluster som kan förväntas vid den typen av intervju. Ett rikare 

resultat i de enskilda intervjusvaren hade sannolikt kunnat erhållas genom platsbundna 

intervjuer. Mättnad bedöms ha nåtts i överlag. Det hade dock varit eftersträvansvärt att 

intervjua en större byggherre verksam i Örebro: i detta avseende saknar studien mättnad. 

Författarna bedömer att resultatet uppnår de krav som ställs för att anses vara reliabelt. 
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5.1.3 Bearbetning 

Bearbetning av intervjumaterialet har gjorts från ljud till text. I vissa fall har dålig hörbarhet 

resulterat i att enstaka ord inte kunnat transkriberas. Genom att båda författarna deltagit i 

transkriberingen bedömer författarna att intervjutranskripten varit av sådan kvalitet att de 

kunnat utgöra en källa för studien. 

 

5.1.4 Analys 

I analysen av kvalitativt material finns alltid en risk att personliga inställningar påverkar 

resultatet. För att minimera denna risk har analyserna av intervjumaterialet gjorts i 

diskussionsform författarna emellan.   

Ett frågetecken kring analysen rör det om markanvisningen som begrepp som ju konstaterats 

i inledningen är under omvandling. Det har därför varit svårt att helt fastslå vad en respondent 

menat då denne använt sig av begreppet markanvisning. 

 

5.1.5 Presentation 

Respondenterna har haft många olika synpunkter och beskrivit dessa på mer eller mindre 

effektiva sätt. Presentationen har därför gjorts i reducerad form där respondenternas svar 

sammanställts runt forskningsfrågornas teman för att effektivt förmedla resultatet. 

 

5.1.6 Urval av respondenter 

Trots att urvalet av respondenter som representerade kommuner, byggherrar och banker 

gjordes i ett tidigt skede uppstod problem med att få vissa av dessa respondenter att medverka 

i telefonintervjuer. Mer tid till förfogande hade kunnat leda till kontakt med fler respondenter 

och större möjligheter att följa upp intressanta ledtrådar och därmed möjligen ett rikare 

resultat. Författarna bedömer att metoden för urval av respondenter har möjliggjort en 

rättvisande bild av de processer och dess effekter som studerats. 
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5.2 Diskussion kring resultat 

5.2.1 Inledning 

Resultatet visade att överlåtelsetidpunkten inte hade så stor betydelse som instrument för att 

styra utformning och gestaltning men är ett möjligt instrument för att förhindra 

markspekulation. Resultatet visade att markanvisning generellt var något som byggherrarna 

hade åsikter om. Byggherrarna hade ekonomisk vinning som sin främsta drivkraft och ville 

därför genomföra sina projekt på kort tid från initiering till färdigställande. Det visade sig 

också att de exploateringar som gjordes i Örebro kommun huvudsakligen var av typfall 3 

(Kalbro & Lindgren, 2015, se avsnitt 2.2). 

 

5.2.2 Effekterna av överlåtelse efter byggstart 

Av intervjun med Örebro kommun framgick att ett centralt övervägande var att stävja 

byggherrars spekulation med mark. Fastighetsmarknaden i Örebro beskrevs som “het” och 

kommunen såg en risk att byggherrar anskaffade mark i hopp om framtida värdeökningar 

snarare än i syfte att bebygga dem. Metoden att kräva byggstart innan en överlåtelse av 

exploateringsmarken föreföll vara ett kraftfullt verktyg att uppnå detta. Att 

exploateringsprojekt byggstartade verkar ha varit en klar effekt av tillvägagångssättet. 

 

Överlåtelse av exploateringsfastigheten efter byggstart fick till följd att byggherrar behövde 

investera mer egna medel i exploateringsprojekten för att klara av de inledande kostnaderna. 

En byggherre anmärkte att upp till 25 procent mer eget kapital behövdes för att möta detta 

krav. Siffran skall läsas med försiktighet eftersom den härrör från bara en källa. 

Byggnadskreditiv kunde erhållas innan fastigheten var i byggherrens ägo om byggherren 

antingen hade ett bolag av den omfattningen att en moderbolagsborgen kunde ställas som 

säkerhet eller att byggherren kunde lämna panträtt i andra fastigheter som denne ägde. 

Modellen påverkade alla byggherrar på samma sätt, men olika byggherrar hade olika 

möjlighet att möta kravet. Främst verkade små byggherrar få det svårare att finansiera sina 

projekt eftersom de i många fall var beroende av att ställa fastigheten som säkerhet för att 

erhålla byggnadskreditiv. De accepterade ändå de krav som kommunen ställde eftersom det 
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ofta var deras enda sätt att vinna en markanvisning och ett för företaget värdefullt 

byggprojekt. 

 

Som motvikt till denna negativa effekt beskrev både Örebro kommun och ett flertal 

byggherrar, både i Örebro och i Gävle att det också fanns ekonomiska fördelar av en så sen 

överlåtelse som möjligt. Under förutsättningen att byggherren fann ekonomiska medel att 

klara de tidiga kostnaderna innebar överlåtelsen efter byggstart att den ekonomiska 

belastningen av ett fastighetsförvärv fördröjdes.  

 

I det inledande skedet av studien var en stor fråga hur banker ställde sig till att byggherrar 

erhöll full lagfart först efter byggstart. Efterhand intervjuer genomfördes blev det uppenbart 

att bankerna inte beviljade byggnadskreditiv om det inte erbjöds tillräcklig säkerhet. En bank 

pekade på att en moderbolagsborgen kunde vara godtagbar säkerhet i vissa fall. I de fall detta 

var möjligt föreföll inte finansieringen vara beroende av tidpunkten för 

exploateringsfastighetens överlåtelse. I de fall exploateringsfastigheten användes som 

säkerhet med byggstart innan överlåtelse av fastigheten konstaterade den tillfrågade banken i 

Örebro att byggherren funnit finansiering på annat sätt.  

 

Då en fastighet bebyggs av annan än fastighetsägaren blir bebyggelsen på ofri grund. Har 

dock en överlåtelse påbörjats innan byggstart men blivit svävande genom villkor om påbörjad 

byggnation, upphör ju svävarvillkoret att gälla så fort byggnationen är påbörjad. Följden blir 

ett liknande påtryckningsmedel som den sena överlåtelsen, men utan den problematik som 

kan uppstå kring byggnader som lös egendom. Ett problem som kvarstår är att svävarvillkoret 

i det fallet förhindrar byggherren att erhålla full lagfart innan byggnation påbörjas. Upplåtelse 

av panträtt i fastigheten kan dock åstadkommas genom att ägaren till fastigheten medger 

detta.  

 

Det var intressant att det vid intervjun med Gävle kommun inte framgick att förfarandet med 

svävarvillkor tillämpades. Både en av bankerna som intervjuades och i granskningen av avtal 

har detta visat sig vara ett tillvägagångssätt som använts. Varför detta tillämpats i Gävle och 

vilka effekter de upplevde av förfarandet har inte framgått därför att bevis om detta först 
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framkom i moment efter intervjun med Gävle kommun. Motiven till detta förfarande i Gävle 

kommun står därför som en obesvarad fråga.  

 

Det var också intressant att Gävle kommun i intervjun menade att de var nöjda med de 

effekter som förfarandet med överlåtelse innan byggstart utan svävarvillkor gav. I den här 

studiens tidiga skeden då samtal fördes med Gävle kommun var uppfattningen snarare att de 

eftersträvade effekterna framför allt kring utformning och gestaltning uteblev. Dessa spridda 

uppfattningar påminner om att metoden inte är kvantitativ och svar som ges från en person 

inte nödvändigtvis behöver representera allas uppfattning i samma organisation. Det 

påminner också om att resultaten skall tolkas med försiktighet, särskilt resultaten som härrör 

från Örebro kommun då kontakt bara togs med en respondent. Den svårtolkade bilden kan 

utöver att olika uppfattning råder hos Gävle kommun, ha sin orsak i brister i hur studien 

utförts. Med mer tid hade detta kunnat utredas bättre. 

 

Den stora byggherren verksam i Gävle såg inte Örebros modell som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för säkerställa att en fastighet verkligen bebyggs. Byggherren menade att ett 

bindande kontrakt enligt jordabalkens regler behövde ligga till grund för förhållandet mellan 

kommunen och byggherren för att byggherrens jurister skulle godkänna att byggnationer 

påbörjades.  Ett sådant avtal som gjorts beroende av påbörjade byggnationer verkade vara en 

acceptabel kompromiss. Efter tecknande av ett sådant köpekontrakt behövde byggherren 

endast uppfylla de villkor som var avtalade för att få full lagfart till skillnad mot det 

förfarande Örebro tillämpade. Där hade äganderättsövergången av den fasta egendomen över 

huvud taget inte påbörjats innan byggstart, även om ett civilrättsligt avtal band parterna.  

 

5.2.3 Överlåtelsetidpunkten som instrument att styra resultatet 

I studien gjordes en ansats att beskriva hur resultatet av exploateringar av kommunalt ägd 

mark påverkats i förhållande till de mål som huvudaktörerna kommun, byggherre och bank 

uppfattades ha. Här var det intressant att se att de två studerade kommunerna hade olika fokus 

eller olika målsättningar i sina exploateringsprojekt. 
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Vid kontakt med Örebro kommun framkom tydligt att kommunens mål var att kommunal 

mark skulle bebyggas och att förhandlade markanvisningar ledde till att bebyggelse faktiskt 

uppfördes. Detta skall ses i ljuset av att många beskrev fastighetsmarknaden i Örebro som het 

och att priserna därmed varit stadigt uppåtgående. I kontakten med Gävle kommun kunde 

inga sådana tydligt formulerade målsättningar skönjas. Istället uppfattades Gävle kommun ha 

ett stort intresse av att den uppförda bebyggelsen var vad som överenskommits i avtal. 

 

Resultatet visar att överlåtelsetidpunkten efter byggstart i Örebro kommun används som ett 

påtryckningsmedel för att säkerställa byggstart och undvika markspekulation. Framgången av 

en exploatering kan mätas av ett flertal olika faktorer där det faktiska genomförandet är en av 

dessa faktorer. Av de svar som lämnades av Örebro kommun framgick att kommunens 

möjligheter att styra resultatet låg i de tidiga skedena av markanvisningen. Som nämnts i 

teoriavsnittet är möjligheterna att styra resultatet ur ett utformnings- och 

gestaltningsperspektiv kopplade till planinstrumentet och bygglovsinstrumentet. I svar från 

byggherrar verksamma i Örebro framkom att en god samordning mellan de förvaltningar som 

representerade dessa olika instrument var en nyckel till framgång. Även Örebro kommun 

menade att processen fram till byggstarten var av mycket stor betydelse för utfallet av 

exploateringsprojekt i kommunen.  

 

En byggherre hade en åsikt om Örebro kommuns val av byggherre. Byggherren menade att 

en noggrannare kontroll av byggherrarna i ett initialt skede behövdes. Syftet med detta skulle 

vara att sortera bort de byggherrar som inte hade tillräcklig god ekonomi eller av andra 

anledningar inte kunde antas klara av att fullfölja ett exploateringsprojekt. Byggherren som 

framförde åsikten menade att en noggrannare kontroll skulle spara tid och pengar för de som 

hade möjlighet att genomföra dessa projekt genom att inte behöva konkurrera med oseriösa 

aktörer. En ekonomisk tröskel som kriterium för att bli tilldelad kommunal mark ansågs 

behövas. Förfarandet med överlåtelse av exploateringsfastigheten efter byggstart ger upphov 

till just denna typ av ekonomisk tröskel vilket framkommit i andra intervjusvar i studien. 

Möjligen riskerar denna typ av filtrering av byggherrar hindra mindre eller oetablerade 

byggherrar på ett orättvist sätt från att komma åt kommunal mark för bebyggelse. Beroende 

på vilka målsättningar kring konkurrens och mångfald i byggnationer en kommun har inom 

ramen för sin markanvisningsverksamhet kan detta upplevas som ett större eller mindre 
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problem. Oavsett hur problematiken uppfattas är bruket av den här typen av medvetet använd 

ekonomisk tröskel ett konkurrensetiskt beslut som är upp till de politiska makthavarna att 

fatta efter noggranna överväganden.  

5.2.4 Överlåtelsetidpunkten i samspel med övriga aktiviteter 

Bland byggherrarna återkom önskemålet om en kort och effektiv exploateringsprocess. 

Anledningen till denna önskan uppfattades vara att detta skulle leda till en mindre kostsam 

process med bättre ekonomi för byggherrarna som följd. I avsnitt 4.2.2 konstaterades att 

byggherrar som hade behov av att lämna panträtt i exploateringsfastigheten kunde behöva 

cirka 25 procent mer egna- eller andra medel än byggnadskreditiv för att genomföra 

exploateringen då fastigheten överläts efter byggstart. Mot bakgrund av önskemålet om en 

kostnadseffektiv process och de ökade kostnaderna som överlåtelse efter byggstart verkar 

medföra kan förhållandet till övriga aktiviteter i exploateringsprocessen diskuteras.  

 

En byggherre anmärkte på ett projekt som denne varit inblandad i där en markanvisning 

gjordes på redan detaljplanerad mark. Detaljplanen visade sig vara oerhört detaljerad och 

ingående med en rad krav på olika typer av bebyggelse som skulle uppföras. Byggherren var 

sedermera tvungen att dra sig ur tillsammans med ett antal andra byggherrar eftersom de inte 

kunde möta kommunens krav på bebyggelsen och samtidigt nå en acceptabel ekonomi i 

projektet. Ett fortsatt engagemang i det projektet hade sannolikt lett till att byggherrarna 

skulle kräva detaljplaneändringar vilket skulle dragit ut på tiden och därmed också lett till 

ökade kostnader.  

 

Samma byggherre påpekade att det upplevdes vara ekonomiskt svårt att medverka i 

detaljplaneprocessen. Förvisso kan byggherren vid det typfallet få inflytande över 

utformningen av detaljplanen vilket en annan byggherre uttryckte som en fördel. Medverkan 

till detaljplan innebär dock för en byggherre att personella resurser binds upp under lång tid 

och att projektet i sin helhet får ökade kostnader. Förfarandet ägnar sig därför kanske bäst åt 

mer etablerade byggherrar med mer egna medel att röra sig med.  

 

Hur exploateringsprocessen förlöper innan marköverlåtelsen eller byggstarten, kan antas 

bidra till- eller förmildra de negativa ekonomiska effekterna som en överlåtelse efter 



 

33 

 

byggstart visat sig ha. En exploateringsprocess där markanvisning sker på detaljplanerad 

mark med en specifik och detaljerad detaljplan eller där markanvisningsprocessen löper 

parallellt med en detaljplaneprocess som byggherren medverkar i ger båda negativa 

ekonomiska effekter för byggherren. Kombineras något av dessa förfaranden med en 

överlåtelsetidpunkt efter byggstart kan det antas att framför allt mindre byggherrar skulle 

uppleva detta som ett tungt och svårt förfarande att möta.  

 

5.3 Slutsatser 
Vilka mål har kommun, byggherre och bank i en exploateringsprocess i Gävle 

respektive Örebro kommun? 

Resultatet visar att Örebro kommun har en tydlig målsättning om att stävja spekulation med 

kommunalt ägd mark och att Gävle kommun inte har en lika tydligt formulerad målsättning 

men att de tycker att resultatet av en markanvisning ur ett utformnings- och 

gestaltningsperspektiv är viktigt. Resultatet visar också att vinsten är en viktig faktor för 

byggherrarna. För bankerna framkommer ingen specifik målsättning som är kopplad till 

markanvisningen men att de behöver tillräcklig säkerhet för utställda byggnadskreditiv. 

Sådan tillräcklig säkerhet kan vara en fastighet för mindre byggherrar eller en 

moderbolagsborgen för större byggherrar.  

 

Hur regleras överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet vid en markanvisning i 

Gävle respektive Örebro kommun? 

Överlåtelsetidpunkten regleras till efter byggstart i Örebro kommun. Hur detta definieras är 

inte fastställt hos kommunen men är ofta i samband med att markarbeten påbörjats. I Gävle 

kommun överlåts exploateringsfastigheten innan byggstart. I vissa fall villkoras överlåtelsen 

på så sätt att byggstart måste ske för att överlåtelsen skall fullbordas.  

 

Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den överlåtelsetidpunkt 

som Gävle respektive Örebro kommun valt? 

Örebro kommun upplever att de får en ökad kontroll över sina exploateringsprojekt med den 

modell som de tillämpar för markanvisning där överlåtelsetidpunkten efter byggstart är en 

nyckelfaktor. Byggherrar med engagemang i Örebro anger att de behöver investera mer eget 
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kapital eller finna annat kapital för att finansiera projektet innan finansiering genom 

byggnadskreditiv kan ske. De är inte positiva till förfarandet men menar att de finner 

lösningar och är i övrigt positiva till den vilja Örebro kommun uppvisar i att finna mark för 

exploateringsprojekt. Gävle kommun ger en mer svårtolkad bild av hur de påverkas, dels 

eftersom olika svar givits i intervju och vid handledarkontakt och dels eftersom olika 

förfaranden för marköverlåtelse tillämpas och intervjumaterialet endast ger svar på hur 

effekterna av en ovillkorad överlåtelse upplevs. Den svårtolkade bilden kan utöver att olika 

uppfattning råder hos Gävle kommun, ha sin orsak i brister i hur studien utförts.  

 

Hur upplever kommun, byggherre och bank att resultatet av en exploatering påverkas 

av den tidpunkt för marköverlåtelse som Gävle respektive Örebro kommun valt? 

Örebro kommun menar att byggnationer väldigt sällan avbryts efter en ingången 

markanvisning och att detta är en effekt av den överlåtelsetidpunkt som tillämpas. Byggherrar 

med verksamhet i Örebro antyder att det ökade kravet på kapital för finansiering av 

byggprojekt innan dess att byggnadskreditiv kan erhållas kan fungera som filter och förhindra 

att oseriösa aktörer ges utrymme. Detta kan förklara Örebro kommuns uppfattning om den 

låga graden av avstannade projekt efter markanvisningar i kommunen.  Gävle kommun ger en 

svårtolkad av samma orsaker som angivits i föregående slutsats.  

 

Sammantagen slutsats 

För att ge mindre byggherrar förutsättningar att verka på bostadsmarknaden behövs 

markområden med flexibla detaljplaner, eller en snabb detaljplaneprocess. Detta skulle 

påskynda exploateringsprocessen i sin helhet och minska risken för byggnadsprojekt att möta 

förändrade förutsättningar under projektets gång. 

 

Studiens resultat antyder att överlåtelsetidpunkten är ett effektivt verktyg att säkerställa att 

exploateringsprojekt byggstartar. Samma effekt bedöms kunna uppnås genom att 

köpekontrakt skrivs innan byggstart med svävarvillkor om byggstart. Överlåtelsetidpunkten 

bedöms inte kunna användas för att säkerställa rätt resultat avseende gestaltning och 

utformning.  
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5.4 Områden för fortsatta studier 
Detaljplanens detaljeringsgrad och byggherrens medverkan till detaljplan. 

Vissa byggherrar i studien ansåg att en färdig flexibel detaljplan var det bästa medan andra 

ansåg det vara av stor vikt att vara med och utforma detaljplanen. Ämnet har redan studerats i 

stor utsträckning, men de två olika inställningarna väcker frågan om det finns ett optimalt sätt 

att arbeta med detaljplaner utifrån ett mer kommunspecifikt perspektiv? 

 

Gestaltningsgrupper eller samverkansgrupper som verktyg att säkerställa rätt resultat. 

Ett begrepp som kom upp under studien var gestaltningsgrupp, som innebär att representanter 

från kommunens olika samhällsbyggnadsavdelningar samlas för ett möte med byggherren i 

ett tidigt skede av exploateringsprocessen. Detta tillämpas i Örebro och en byggherre ansåg 

att detta var ett bra sätt att arbeta. Detta väcker frågan hur en sådan grupp organiseras, hur 

arbetet struktureras och vilka frågor en sådan grupp kan behandla. 

 

Kommunens bedömning av byggherrar. 

I ett intervjusvar med en byggherre framkom att Örebro kommun inte gör någon bedömning 

av en byggherres ekonomiska status eller kapacitet eller kompetens vad gäller byggande. 

Påståendet lyfter frågan hur det faktiskt går till då en kommun väljer en byggherre för en 

markanvisning. 

 

Förhandlingsbalansen vid förändrad efterfrågan på mark. 

Gävle kommun har under senare år haft en ökande efterfrågan på byggbar mark från 

byggherrar. Hur möter en kommun som bedriver markanvisningsverksamhet en ökning i 

efterfrågan på kommunal mark? 
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Bilagor 
Innehåll 
Följande bilagor hör till arbetet:  

• Bilaga 1 Analysresultat av intervjuer och granskningar av avtal som hör till 
förfarandet som Örebro kommun tillämpar.  

• Bilaga 2 Analysresultat av intervjuer och granskningar av avtal som hör till 
förfarandet som Gävle kommun tillämpar.  

• Bilaga 3 Intervjuguider 
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Bilaga 1- Analysresultat Örebro 
    
I tabellerna 1-14 presenteras det underlag som legat till grund för den jämförelse som gjorts i 
resultatkapitlet.  

Tema 1 - Vilka mål har kommun, byggherre och bank i en exploateringsprocess i Örebro? 

 
Tabell 1. Analysresultat av Örebro kommuns intervjusvar, tema 1 

Kommunalt perspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Örebro kommun 
 

Respondenten beskriver att kort tid från 
initiering till byggstart är önskvärd. 
 
Stävjandet av markspekulation är 
värdefullt. 
 
Respondenten beskriver att kommunen 
har en målsättning om att ett visst antal 
bostäder byggs varje år. 
 
Det är viktigt att byggherrar uppfattar 
kommunen som en trygg motpart. 

”Ur kommunens perspektiv 
är det önskvärt att den här 
processen 
(exploateringsprocessen, 
förf. anm.) är så kort som 
möjligt.” 
 
”...värdefullt om vi kan 
bidra till att undvika 
markspekulation…” 
 
”Ju högre 
omsättningshastighet vi kan 
ha på vår mark desto mer 
byggande blir det ju, desto 
bättre förutsättningar har vi 
att nå våra mål om så 
många hundra bostäder som 
byggs varje år.” 
 
”Det skall inte tolkas som en 
risk att man inte äger 
marken innan man börjar 
bygga på den. Det har varit 
en viktig aspekt att jobba 
med, just att bygga upp det 
förtroendet.” 
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Tabell 2. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Örebro, tema 1 
Byggherreperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 1 
 

Respondenten har önskemål om förenklad 
kontakt med kommunens förvaltningar. 
 
Tidsaspekten är en viktig faktor för att 
skapa en billig produkt för slutkunderna. 
 
Respondenten har önskemål om snabbare 
process. 

”Då har man en 
kundansvarig på kommunen 
dit man vänder sig med alla 
dess frågor som berör 
nybyggnation...” (Angående 
hur kommunen skulle kunna  
förbättra kvaliteten ur ett 
byggherreperspektiv, förf. 
anm.) 
 
”...en kundansvarig på 
kommun som kan alla dess 
processer dit man skickar 
sina ansökningshandlingar 
vad det än är, den sköter 
också om 
markanvisningsaffären...” 
(Angående vad denne 
kundansvarige skall ha för 
egenskaper, förf. anm.) 
 
”...det (att kommunen har en 
kundansvarig, förf. anm.) 
skulle bland annat göra att 
det gick oändligt mycket 
fortare och blev mindre 
byråkrati och i slutändan en 
högre kvalitet och 
tidsaspekten skulle bli 
mycket kortare och 
bostäderna skulle i 
slutändan bli billigare för 
konsumenterna att köpa.” 
(Angående effekterna av att 
kommunen arbetar genom en 
kundansvarig, förf. anm.) 
 
”...tid är ju kapital hela 
tiden…” 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Byggherreperspektiv - forts. 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 2 
 

Vinsten är av överordnad betydelse. 
 
Respondenten vill inte bli tvingad att 
bygga hyresrätter. 
 
Det är viktigt att samhällsplaneringen ger 
förutsättningar för att bygga en bra 
produkt. 
 
Det är viktigt att detaljplanen inte är allt 
för detaljerad. 

”Vår vinst är ju det centrala. 
Har vi ingen vinst kan vi ju 
inte verka vidare, men för att 
få vinst så måste vi ha ett 
par faktorer” 
 
”Hyresrätter har i vissa 
lägen väldigt svårt att 
konkurrera” 
 
”...ett trivsamt område helt 
enkelt och så är det det här 
med dagis och skola som är 
viktigt att det finns i närhet 
till…” 
 
”...ett bra exempel på ett 
väldigt dåligt sätt att tilldela 
mark, där (BO 016, 
Linköping, förf. anm.) har 
man skrivit en detaljplan 
som är väldigt, väldigt 
specifik…” 
 
”...vi var tvungen att bygga 
tre stycken olika sorters 
radhus och vi kunde inte få 
in vårat typradhus som vi 
har för att få ned 
kostnaden…” (BO 016 
Linköping, förf. anm.) 

 
 
Tabell 3. Analysresultat av intervjusvar från banker i Örebro, tema 1 

Bankperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Bank 1 
 

Exploatörens återbetalningsförmåga och 
att exploatören har tillräcklig säkerhet är 
centrala faktorer för bankens 
riskbedömning. 
 
 

”...men det allra viktigaste 
ändå det är väl att försöka 
bedöma trovärdigheten och 
återbetalningsförmågan men 
visst har säkerheten en 
väsentlig betydelse.” 
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Tabell 4. Analysresultat av intervjusvar från Boverket, tema 1 
Bankperspektiv - Boverkets kommentar 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Boverket 
 

Panträtt inget absolut krav för boverkets 
bankgaranti. 
 

”Och det är väl det 
vanligaste, antingen 
pantbrev och eller 
moderbolagsborgen.” 
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Tema 2 - Hur regleras överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet vid en 
markanvisning i Örebro kommun? 
 
Tabell 5. Resultat av granskning av avtal om markanvisning, Örebro kommun 
Avtal 
gällande 
fastighet 

Tidpunkt då 
byggherren kan erhålla 
lagfart 

Avtalets förhållande till 
bygglov 

Avtalets 
förhållande till 
detaljplan 

Törsjö 2:54 Efter byggstart Bygglov skall ha beviljats 
enligt ingiven förstudie 

Gällande detaljplan 
föreligger 

 
Tabell 6. Analysresultat av Örebro kommuns intervjusvar, tema 2 
Kommunalt perspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Örebro kommun 
 

Örebro kommun inleder sin process med 
en kostnadsfri förstudie där exploatören 
får utreda sin idé. 
 
När exploatörens idé är utredd, 
presenterad och godkänd reserveras mark 
i ett reservationsavtal mot en 
reservationsavgift. 
 
 
 

”Det första steget är en 
förstudie som är en 
kostnadsfri exklusivitet att 
under en viss tid få utreda 
sin idé. “ 
 
”Nästa steg är teckna ett 
reservationsavtal.” 
 
”I princip är det ett 
optionsavtal på marken. 
Man betalar en handpenning 
och givet vissa villkor har 
man rätt att förvärva den 
här marken.” 
 
”Villkoren är att man skall 
söka bygglov på marken och 
man skall börja bygga på 
marken och man skall 
förstås bygga det vi har 
kommit överens om.” 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Kommunalt perspektiv - forts. 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Örebro kommun 
 

Byggnationer påbörjas innan överlåtelse. 
 
Kommunens möjlighetet till inflytande 
ligger i tidiga skeden av markanvisningen.  

”...exploatören skall ha 
engagerat sig på ett 
betydande sätt i 
byggnadsarbetena och vi 
brukar säga att det är när 
markarbetena är 
påbörjade...” 
 
”Vår möjlighet till inflytande 
har vi tidigt i projektet innan 
exploatören har tagit på sig 
allt för mycket kostnader och 
har kommit allt för långt.” 

 
Tabell 7. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Örebro, tema 2 

Byggherreperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 2 
 

Respondenten noterar att byggnationer 
påbörjas innan marken överlåtits. 

“Vi påbörjar faktiskt 
byggena innan vi köper 
vilket är en märklig 
situation…” 

 
Tabell 8. Analysresultat av intervjusvar från banker i Örebro, tema 2 

Bankperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Bank 1 
 

Respondenten noterar att banken kommer 
in i ett senare skede. 
 

”...min bild är att när vi 
kommer in i projektet så har 
byggherren startat något 
projektbolag som äger 
marken...” 
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Tema 3 - Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den 

överlåtelsetidpunkt som Örebro kommun valt? 

 
Tabell 9. Analysresultat av Örebro kommuns intervjusvar, tema 3 

Kommunalt perspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Örebro kommun 
 

Modellen för marköverlåtelse ger önskade 
effekter för kommunen. 
 
Örebro kommun noterar att mindre 
byggherrar borde vara de som har svårast 
att möta krav om påbörjade byggnationer 
innan överlåtelse. 
 
Kommunen noterar att större byggherrar 
med utländskt kapital är de som ställer sig 
mest tveksamma. 
 
Kommunen noterar att vissa byggherrar 
ser avkastningsmässiga fördelar med 
överlåtelse efter byggstart. 

”Vi kan behålla kontrollen i 
större omfattning på hela 
kedjan.“ 
 
”Frågan dyker ju upp 
särskilt hos aktörer som har 
ett begränsat eget kapital…” 
 
”...man ska lägga ut 
handpenningen och man ska 
till och med engagera sig i 
ett bygge utan att ha tillgång 
till marken och kunna 
belåna den.” 
 
”De som ifrågasätter detta 
starkast har varit ganska 
starka aktörer men det är 
nya aktörer på marknaden 
och de som har ifrågasatt 
det främst har varit sådana 
som har haft extern 
finansiering och kanske inte 
från Sverige ens, utan 
kapital från annat land än 
Sverige.” 
 
”Det finns ju också 
exploatörer som har en del 
eget kapital som tycker det 
är ganska bra rent 
avkastningsmässigt att man 
flyttar fram transaktionen så 
sent som möjligt” 
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Tabell 10. Analysresultat av intervjusvar från Konkurrensverket, tema 3 
Konkurrensverkets perspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Konkurrensverket 
 

Respondenten kommenterar situationen 
om att någon reglering runt byggnation på 
ofri grund inte finns i reservationsavtalet. 
 
Respondenten föreslår en 
arrendeupplåtelse som möjlig förbättring. 

”Så går det till i kommunala 
förvaltningar ibland, men 
detta är ju ett privaträttsligt 
avtal.” 
 
”...(Norrköpings kommun, 
förf. anm.) som har den 
modellen där man inte gör 
något överlåtelseavtal innan 
det är klart i stort sett, men 
där dom reglerar detta 
genom arrendeavtal.” 

 
Tabell 11. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Örebro, tema 3 

Byggherreperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 1 
 

Respondenten tycker att kommunen drar 
sin egen riskminimering för långt. 
 
Respondenten ser fördelar med modellen 
som filter mot oseriösa aktörer. 
 
 

”Då tycker jag personligen 
att man drar den processen 
för långt fram, det räcker 
mycket väl att bygglovet är 
på plats och man får 
startbesked…” 
 
”Det finns fördelar med att 
byggherren måste upp med 
kapital, driva sin förädling, 
utvecklingskostnad själv med 
egen plånbok, det sorterar 
bort en del lycksökare och 
gör branschen mer seriös.” 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Byggherreperspektiv - forts. 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 1 Det leder till finansiella nackdelar för 
byggherren. 
 

”...du ska ut med mer egna 
medel eller hitta andra 
upplägg för att få klart 
plattan och liknande, den är 
ju inte belåningsbar du 
gjuter ju plattan på någon 
annans mark...” 

Liten byggherre 2 
 

Respondenten poängterar att mängden 
eget kapital som krävs är omfattande. 
 
Respondenten beskriver att mindre 
aktörer är lösningsorienterade. 

”...det där skapar ett 
problem därför att man 
måste ha in väldigt mycket 
eget kapital, mer än man 
egentligen behöver, cirka 
25%.” 
 
”Vi små aktörer har inte råd 
eller vågar inte motsätta oss 
i samma grad som Skanska, 
NCC ,PEAB och dom andra, 
det spelar nog ingen roll 
vilken fråga du än tar upp 
utan vi är nöjda med att vi 
får en marktilldelning...” 
 
”...men med kommunen får 
man tyvärr bara gilla läget, i 
praktiken är det inga 
problem…” 

 
Tabell 12. Analysresultat av intervjusvar från banker i Örebro, tema 3 

Bankperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Bank 1 
 

Respondenten noterar att byggherrar 
inledningsvis använder egna medel för 
finansiering av de tidiga skedena. 
 

”I dom case vi tittat på så 
har dom (byggherrarna, förf. 
anm.) införskaffat 
fastigheten med någon form 
av egna medel” 
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Tema 4 - Hur upplever kommun, byggherre och bank att resultatet av en exploatering 

påverkas av den tidpunkt för marköverlåtelse som Örebro kommun valt? 

 
Tabell 13. Analysresultat av Örebro kommuns intervjusvar, tema 4 

Kommunalt perspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Örebro kommun 
 

Kommunen noterar att 
exploateringsprojekten inte tenderar att 
stanna av efter byggstart. 
 
Framgången överlag förefaller i större 
grad vara kopplad till processmodellen i 
sin helhet än marköverlåtelsetidpunkten. 

”Det är väldigt ovanligt att 
arbeten pausas när man har 
kommit så långt att man 
börjat anlägga plattan.” 
 
”Genom den här modellen 
med förstudie där man 
gestaltar och presenterar sin 
idé, där har vi en möjlighet 
att påverka gestaltning, 
utformning och detaljnivå på 
utförandet.” 
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Tabell 14. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Örebro, tema 3 

Byggherreperspektiv 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 1 
 

Respondenten förvånas över att ingen 
initial bedömning av byggherrens 
förmåga görs av kommunen i ett tidigt 
skede. 

”...det (bedömning av 
byggherrens förmåga och 
kapacitet, förf. anm.) gjorde 
man i princip ingenting, det 
gjorde man längre fram och 
det förvånade mig lite då 
kan det komma in en katt 
bland hermelinerna i början 
och rota runt och vara med 
långt fram som sen inte har 
varken kunskap, ekonomi 
och erfarenhet för att 
fullfölja projektet.” 

Liten byggherre 2 
 

Respondenten anmärker att byggherrarnas 
verksamhet fördröjs i ett kritiskt skede 
genom långsamma handläggningsrutiner. 

”...men det kan ta tid 
beroende på vem som 
handlägger det, allt från tre 
till åtta veckor, och avtalen 
ska signeras oftast av 
byggnadsnämdens 
ordförande och möjligtvis 
även kommunalrådet, och 
dom brukar inte vara helt 
lätta att få tag på för 
projekterings- och 
markhandläggarna…” 
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Bilaga 2 - Analysresultat Gävle  
 
I tabellerna 15-25 presenteras de resultat som belyser frågeställningarna utifrån situationen i 
Gävle. 
 

Tema 1 - Vilka mål har kommun, byggherre och bank i en exploateringsprocess i Gävle? 

 
Tabell 15. Analysresultat av Gävle kommuns intervjusvar, tema 1 

Kommunalt perspektiv - intervjudata 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle kommun 
 

Respondenten uttrycker att kvalitetsfrågor 
handlar om utformning och gestaltning. 
 
Respondenten uttrycker en önskan att 
processen skall vara smidig. 
 
Respondenten uttrycker en önskan att 
aktörer skall känna förtroende för 
kommunen som motpart. 

”Nu arbetar vi mer med 
kvalitetsfrågor.” 
 
”Sedan får man tävla om 
utformning och hur man 
tänker sig byggrätternas 
gestaltning och det som skall 
finnas med.“ 
 
”Det skall löpa lätt.” 
 
”...byggherren skall känna 
en trygghet i att ha 
kommunen som motpart…” 
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Tabell 16. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Gävle, tema 1 
Byggherreperspektiv - intervjudata 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 4 
 

En snabb exploateringsprocess förefaller 
vara en förutsättning för att nå goda 
resultat. 
 

”En bättre kommunikation 
eller en starkare ledning 
som håller ihop de olika 
förvaltningarna skulle 
förbättra 
exploateringstakten och 
korta ned ledtiderna i 
processen.” 
 
”Processen innan start är 
ganska lång, omfattande och 
krånglig.” 

Liten byggherre 5 
 

Respondenten har önskemål om en snabb 
exploateringsprocess. 
 
Att projektet kan byggstarta rätt tid på året 
är en viktig förutsättning för att nå 
ekonomisk effektivitet. 
 
Respondenten menar att det är positivt att 
vara delaktig i detaljplaneprocessen som 
byggherre. 
 

”Det kan vara ett helt annat 
läge med räntor om man 
väntar ett halvår till. Så det 
är väldigt viktigt att kunna få 
till det så fort det går.” 
 
”Har man hunnit göra 
plattorna innan det blir 
riktigt kallt går det utmärkt 
att montera prefabricerade 
element när det är vinter.” 
 
”Man kommer inte alltid på 
alla bra lösningar själv. 
Byggherren ser från den 
andra sidan som måste ta 
hänsyn till vad man tror 
marknaden vill ha med 
storlek och utformning och 
så vidare så att det går att 
sälja grejerna.” 
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Tabell 17. Analysresultat av intervjusvar från banker i Gävle, tema 1 
Bankperspektiv - intervjudata 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Bank 7 
 

Respondenten uttrycker ett krav att 
byggherren kan lämna fastigheten som 
säkerhet. 

”...vi vill ha fastighet som 
säkerhet.” 
 

Bank 8 
 

Respondenten uttrycker ett krav om att 
byggherren måste kunna  erbjuda 
tillräcklig säkerhet. 
 
Större byggherrar har ofta möjlighet att 
lämna annan säkerhet än fastighet. 

”Det är omöjligt att låna 
pengar om du inte kan ställa 
fastigheten som pant skulle 
jag vilja säga.” 
 
”...större exploatörer har 
inte behov av att ställa 
fastigheten som säkerhet 
utan kan lösa det på annat 
sätt medans mindre 
exploatörer är helt beroende 
av att kunna ställa 
fastigheten som säkerhet. 
Med större då menar jag 
JM, Skanska och liknande.” 
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Tema 2 - Hur regleras överlåtelsetidpunkten av en exploateringsfastighet vid en 
markanvisning i Gävle kommun? 
 
Tabell 18. Resultat av granskning av avtal om markanvisning, Gävle kommun 

Granskade avtal om markanvisning 

Avtal gällande 
fastighet 

Tidpunkt då 
byggherren kan 
erhålla lagfart 

Avtalets förhållande 
till bygglov 

Avtalets förhållande 
till detaljplan 

Alderholmen 4:1 Innan byggstart Ej uttryckligen reglerat Gällande detaljplan 
föreligger 

Fredriksskans 2:1 Efter byggstart Indirekt reglerat genom att 
byggstart krävs 

Avtalet beroende av att 
detaljplan antas 

Alderholmen 
4:1,5:1 

Innan byggstart Ej uttryckligen reglerat Gällande detaljplan 
föreligger 

 
Tabell 19. Analysresultat av Gävle kommuns intervjusvar, tema 2 

Kommunalt perspektiv - intervjudata 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle kommun 
 

Byggherren ingår avtal om 
markanvisning. 
 
Bygglovhandlingar tas fram i samråd 
mellan byggherre, Gävle kommun mark- 
och exploatering och Gävle kommun 
bygglov. 
 

”Det tecknas ett avtal om 
markanvisning.” 
 
”..och (byggherren förf. 
anm.) resonerar då 
tillsammans med oss och 
bygglovsavdelningen hur 
bygglovet tas fram och 
godkänns.” 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Kommunalt perspektiv - forts.  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle kommun 
 

Överlåtelse sker med full lagfart precis 
innan byggstart. 

”Byggherren betalar sällan 
en köpeskilling annat än i ett 
väldigt sent läge precis 
innan byggstart för att inte 
ligga ute med kapital och 
binda det.” 
 
”...sen skriver vi ett 
köpebrev på hela och 
lagfarten går över på 
byggherren.“ 

 
Tabell 20. Analysresultat av intervjusvar från banker i Gävle, tema 2 

Bankperspektiv  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle bank 7 
 

Respondenten vill att byggherren skall ha 
full äganderätt innan byggstart. 
 
Det förekommer köpeavtal med 
kommunen som säljare som är villkorade 
om byggstart inom två år. 

”...vi vill ha lagfarten först.” 
 
”Dom har ju ett förfarande 
här i Gävle kommun också 
där dom skriver in vissa 
punkter i kontraktet när dom 
säljer en fastighet bland 
annat att den ska bebyggas 
inom två år och att den inte 
får överlåtas en gång till 
obebyggd och det där ställer 
ju till ett problem när vi ska 
söka lagfart då…” 
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Tema 3 - Hur upplever kommun, byggherre och bank att de påverkas av den 
överlåtelsetidpunkt som Gävle kommun valt? 
 
Tabell 21. Analysresultat av Gävle kommuns intervjusvar, tema 3 

Kommunalt perspektiv - intervjudata 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle kommun 
 

Gävle kommun balanserar risk mot 
förtroende för byggherrar. 
 
Gävle kommun upplever att modellen 
fungerar bra. 
 
Respondenten tror att byggherrar har 
förståelse för kommunens tidpunkt för 
överlåtelse av fastighet 

”Vi vet att man kan lägga in 
skadeståndsklausuler och 
sånt om man inte uppfyller 
vissa villkor, men vad gäller 
byggnation av flerfamiljshus 
som Gävle strand och 
Luftslottet inne i staden, där 
har det fungerat bra. Vi har 
haft förtroende för 
varandra.” 
 
”Det fungerar bra.” 
 
”Vi har arbetat fram den här 
modellen och de har 
förståelse för att vi håller på 
lagfarter och sådant ända 
tills vi ser att det är ett 
projekt som verkligen blir 
förverkligat.” 

 
Data saknas data i intervjusvaren för att bedöma hur kommunen påverkas av en 
överlåtelsetidpunkt efter byggstart. 
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Tabell 22. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Gävle, tema 3 
Byggherreperspektiv  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 4 
 

Respondenten upplever inga problem med 
den tidpunkt som kommunen valt för 
överlåtelse av fastighet. 
 
Respondenten ställer sig tveksam till 
byggstart innan överlåtelse om det skulle 
bli aktuellt. 
 
Respondenten är positivt inställd till att 
förvärva fastigheten så sent det går. 
 
Bygglovet har betydelse ur finansiellt 
perspektiv. 
 

”Jag bedömer det som att 
Gävle kommun är väldigt 
lyhörda för exploatörens 
önskemål om tillträde och 
köp av fastighet.“ 
 
”Jag tror inte att många 
exploatörer är beredda att 
lägga ner pengar på 
omfattande markarbeten 
innan man är säker på att 
man kan bygga fastigheten 
med ekonomin säkrad. Jag 
tror inte det påskyndar 
byggprocessen.” 
 
”...betala senare är alltid 
positivt.” 
 
”...och innan man har 
bygglov kan man inte riktigt 
dra igång den finansiella 
processen med upphandling 
av projektekonomin med 
banker osv. ” 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Byggherreperspektiv - forts. 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 5 
 

Respondenten noterar att bygglov söks på 
en fastighet som byggherren inte äger. 
 
Respondenten noterar att det är en fördel 
att ha ett pantobjekt tidigt för mindre 
byggherrar. 
 
Tidpunkten för överlåtelsen är kopplad till 
andra aktiviteter på exploatörens sida. 
 
 

”Det verkar ju ganska 
ologiskt att söka bygglov på 
något man inte äger, men 
om man vet att man har ett 
markanvisningsavtal där 
man kommer kunna 
säkerställa att man blir 
ägare på den fastigheten.” 
 
”Självklart är det en fördel 
om man kan göra det 
(belåna för projektering, 
förf. anm.), det underlättar 
även för mindre byggherrar 
som inte heter Skanska och 
liknande.” 
 
”Man måste ju veta att man 
har kunder så man kan gå ut 
och marknadsföra det man 
vill erbjuda innan man har 
tillträtt så att man kan 
komma igång och bygga och 
har sålt redan innan tillträde 
sker.” 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Byggherreperspektiv - forts. 

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Stor byggherre 1 
 

Tidpunkten då fastigheten överlåts saknar 
betydelse för den stora byggherren ur 
finansiellt perspektiv. 
 
Respondenten ser juridiska hinder på 
frågan om att bygga innan överlåtelse av 
fastigheten. 
 
Överlåtelse villkorad av byggstart 
förefaller vara en väg framåt. 
 
Tidpunkten för överlåtelsen är kopplad till 
andra aktiviteter på exploatörens sida. 

”Vi har ju aldrig den 
(fastigheten, förf. anm.) som 
säkerhet för att bygga ett 
projekt. Vi har ju XX AB i 
ryggen som går i borgen så 
att vi får kreditivpengar och 
kan bygga för dem. Vi har en 
moderbolagsborgen, vi har 
inte någon fastighet. ” 
 
”Man måste ju i alla fall ha 
ett köpekontrakt då som man 
kan känna sig nöjd med. Det 
kommer våra jurister kräva. 
” 
 
”Det måste ju vara ett 
köpekontrakt av fast 
egendom enligt jordabalken 
så att det blir en giltig 
överlåtelse. Sen kan den 
kanske vara villkorad att 
man skall börja bygga.” 
 
”...vi förvärvar ju själva 
fastigheten först när vi 
själva har “rott” i land 
affären och sålt så många 
bostäder att vi vet att vi 
kommer att byggstarta 
projektet.” 

 
Tabell 23. Analysresultat av intervjusvar från banker i Gävle, tema 3 

Bankperspektiv  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Bank 7 
 

Banken lånar inte ut pengar innan 
byggherren kan lämna fastigheten som 
säkerhet. 

”...vi vill ha fastighet som 
säkerhet.” 



 

60 

 

 

Tema 4 - Hur upplever kommun, byggherre och bank att resultatet av en exploatering 

påverkas av den tidpunkt för marköverlåtelse som Gävle kommun valt? 

 
Tabell 24. Analysresultat av Gävle kommuns intervjusvar, tema 4 

Kommunalt perspektiv  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Gävle kommun 
 

Respondenten upplever att de når den 
kvalitetsnivå som Gävle kommun 
eftersträvar. 
 
Huruvida detta beror på den 
överlåtelsetidpunkt som Gävle kommun 
valt framgår inte av intervjusvaren. 

”...och uppnår de kvaliteter 
som vi föresatt oss när vi har 
utvärderat de här 
markanvisningstävlingarna. 
Vi har följt upp med bygglov 
och fått in de här 
kvaliteterna som vi har tänkt 
oss.” 
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Tabell 25. Analysresultat av intervjusvar från byggherrar i Gävle, tema 4 

Byggherreperspektiv  

Respondent Observationer Signifikanta citat 

Liten byggherre 4 
 

Respondenten upplever att Gävle 
kommun är tillmötesgående vad gäller 
byggherrars önskemål om tillträde. 
 
Olika ambitionsnivå hos kommunens 
olika förvaltningar förefaller vara ett 
problem. 
 
Respondenten upplever en bristande 
samordning mellan kommunala 
förvaltningar. 
 

”De (Gävle kommun, förf. 
anm.) är väldigt öppna för 
hur byggherrar och 
exploatörer vill att den här 
processen skall ske med 
tillträde till fastigheten och i 
vilket läge i processen. ” 
 
”...en brist som Gävle 
kommun har är att alla 
förvaltningar inte är med på 
samma bana. T.ex. 
bygglovsavdelningen är ju 
kanske inte inne på samma 
ambitionslinje.” 
 
”Nu är det ungefär som att 
man är överrens med en del 
inom Gävle kommun, t.ex. 
mark och exploatering, men 
sen vet du inte hur 
bygglovssidan kommer 
hantera samma ärende.” 

Liten byggherre 5 
 

Tidpunkten för fastighetsöverlåtelsen 
förefaller underordnad tidpunkten för 
byggstart. 
 

”Hade de (Gävle kommun, 
förf. anm.) varit lite raska 
där (avser en pågående 
exploatering, förf. anm.) 
hade de kunnat göra 
vägarna nästa sommar så att 
man fram mot nästa höst, då 
skulle byggherrarna som är 
redo kunna gå in och gjuta 
plattorna nästa höst.” 

Stor byggherre 1 
 

Inget framkommer i intervjumaterialet om 
hur tidpunkten för fastighetsöverlåtelsen 
påverkar kvaliteten för respondentens del. 
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Bilaga 3 - Intervjuguider  

Intervjuguide kommuner 

 
Presentation. 
Den här intervjun görs inom ramen för vårt examensarbete inom lantmäteriteknik på 
kandidatnivå. Intervjun är en del av en jämförande studie där markanvisningsförfaranden inom 
Örebro kommun jämförs med det förfarande som tillämpas i Gävle kommun med fokus på 
tidpunkten för exploateringsfastigheters överlåtelse från kommunen till byggherren. 
 
Intervjun kommer att spelas in och därefter översättas till text. Intervjutranskriptet kommer att 
biläggas det färdiga examensarbetet. Syftet är att intervjutranskriptet skall ligga till grund för 
jämförelsen mellan de två kommunerna. 
 
De två kommunerna har stor spridning i hur väl markanvisningsprocessen är dokumenterad och 
därför är det intressant ur vetenskapligt perspektiv att finna en lägsta gemensamma nämnare som 
kan jämföras. För den här studien har det visat sig att öppna intervjuer är den bästa metoden att 
jämföra de två kommunernas olika förfaranden. 
 
Intervjun är indelad i tre avsnitt: det första avsnittet handlar om själva markanvisningsprocessen 
med fokus på när en exploateringsfastighet överlåts till en byggherre. Det här avsnittet syftar till 
att skapa en bild av markanvisningsförfarandet som tillämpas i kommunen. Vi försöker också 
förstå varför förfarandet ser ut som det gör, dvs. vilka överväganden som ligger till grund för 
modellens utformning. Det andra avsnittet berör förhandlingen mellan byggherre och kommun. 
Här är vi intresserade av att se om det i förhandlingar om markanvisning framkommer att 
byggherrar har svårigheter att möta kommunens önskemål om tidpunkt för marköverlåtelse. Det 
tredje avsnittet rör valet av byggherre. Vi är speciellt intresserade att se om det finns någon 
koppling mellan kommunens modell för markanvisning på något vis påverkar konkurrensen 
mellan byggherrar. 
 
Det färdiga arbetet kommer överlämnas dels till Högskolan i Gävle för bedömning mot examen 
och lagring, dels till Gävle kommun i egenskap av beställare. Finns intresse kan det färdiga 
arbetet även lämnas till Örebro kommun. 
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Intervjufrågor 
Markanvisningsprocessen 

• Beskriv med dina egna ord den modell som xxxxx kommun tillämpar för 
markanvisning. 

Här kan kommunens representant översiktligt beskriva processgången vid markanvisningar. 
Direktanvisningar kontra Anbudsförfarande och markanvisningstävlingar. 
 

• Vilken typ av markanvisning förekommer mest i kommunen? Anbud, tävling eller 
direktanvisning? 

 
• Beskriv hur kommunen går tillväga när exploateringsfastigheten överlåts till 

byggherren? 
Avsiktsförklaring om framtida överlåtelse, köpekontrakt med svävarvillkor, tid för fysiskt 
tillträde kontra tid då säkerhet kan upplåtas i fastigheten. 
 

• Varför har kommunen valt att göra på det här sättet? Vilka överväganden har lett till 
den här modellen eller det här förfarandet? 

 
• Vilka kriterier använder kommunen för att avgöra när tidpunkten är inne att överlåta 

fastigheten? 
 

• Används något tidskriterium, visst statusläge i exploateringsprocessen? 
 

• Upplever kommunen att den valda modellen för markanvisning leder till en god 
kvalitet i genomförandet av exploateringsprojekten? 

 
• Har kommunen identifierat några konflikter mellan vald markanvisningsmodell och 

lagen om offentlig upphandling? 
 
Förhandling 

• Upplever kommunen att byggherrarna har några svårigheter att möta kommunens 
förslag om tidpunkt för marköverlåtelse? 

 
• Tycker kommunen att svävarvillkor/återgångsklausuler ger avsedd verkan? 

 
• Har återgång av köp skett under den tidsperiod denna överlåtelsemodell använts? 

 
Val av byggherre 

• Ser kommunen någon problematik kring konkurrens mellan byggherrar som 
härstammar från den överlåtelsetidpunkt som kommunen tillämpar? 

 
• Har kommunen någon uppfattning om byggherrar faller bort genom de förfaranden 

som kommunen använder? 
 

• Används ofta samma byggherrar eller sker någon rotation? 
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Intervjuguide byggherrar 

 
Presentation. 
Den här intervjun görs inom ramen för vårt examensarbete inom lantmäteriteknik på 
kandidatnivå. Intervjun är en del av en jämförande studie där markanvisningsförfaranden 
inom Örebro kommun jämförs med det förfarande som tillämpas i Gävle kommun med fokus 
på tidpunkten för exploateringsfastigheters överlåtelse från kommunen till byggherren. 
Intervjun kommer att spelas in och därefter översättas till text. Intervjutranskriptet kommer 
att biläggas det färdiga examensarbetet. Syftet är att intervjutranskriptet skall ligga till grund 
för jämförelsen mellan de två kommunerna. 
 
I den här jämförelsen är vi intresserade av att höra vad byggherrar tycker om framför allt 
tidpunkten då en exploateringsfastighet överlåts från kommunen till byggherren och hur det 
påverkar byggherrars möjlighet att finansiera och genomföra ett exploateringsprojekt. 
 
Det färdiga arbetet kommer överlämnas dels till Högskolan i Gävle för bedömning mot 
examen och lagring, dels till Gävle kommun i egenskap av beställare. Finns intresse kan det 
färdiga arbetet även överlämnas till respondenten.   
 
Intervjufrågor 

• Hur viktigt är det för er att tidigt kunna lämna exploateringsfastigheten som säkerhet 
för finansiering av exploateringen? 

 
• Om ni fick välja, när i en exploateringsprocess skulle ni vilja få äganderätt till en 

exploateringsfastighet? 
 

• Om ni var tvungna att påbörja markarbeten innan ni fått äganderätt till fastigheten, 
tror ni att ni skulle kunna finansiera ett exploateringsprojekt ändå? 

 
• Ser ni något positivt i att betala eller låna för fastigheten i ett senare skede? 

 
• Hur har finansieringen av projekten lösts? 

 
• Hur ser ert förtroende ut för kommunen vad gäller markanvisningsprocessen? 
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Intervjuguide banker 

 
Presentation 
Den här intervjun görs inom ramen för vårt examensarbete inom lantmäteriteknik på 
kandidatnivå. Intervjun är en del av en jämförande studie där markanvisningsförfaranden 
inom Örebro kommun jämförs med det förfarande som tillämpas i Gävle kommun med fokus 
på tidpunkten för exploateringsfastigheters överlåtelse från kommunen till byggherren. 
Intervjun kommer att spelas in och därefter översättas till text. Intervjutranskriptet kommer 
att biläggas det färdiga examensarbetet. Syftet är att intervjutranskriptet skall ligga till grund 
för jämförelsen mellan de två kommunerna. 
 
I den här jämförelsen är vi intresserade av att höra vad banker tycker om framför allt 
tidpunkten då en exploateringsfastighet överlåts från kommunen till byggherren och hur det 
påverkar byggherrars möjlighet att finansiera och genomföra ett exploateringsprojekt. 
 
Det färdiga arbetet kommer överlämnas dels till Högskolan i Gävle för bedömning mot 
examen och lagring, dels till Gävle kommun i egenskap av beställare. Finns intresse kan det 
färdiga arbetet även överlämnas till respondenten.   
 
Intervjufrågor 

• Hur viktigt är det för banken att byggherren kan lämna fastigheten som säkerhet för 
finansiering av ett exploateringsprojekt? 

 
• Har banken möjlighet att hjälpa en byggherre finansiellt innan denne har fått lagfart 

på fastigheten som skall exploateras? 
 

• Finns det möjlighet att lämna någon annan säkerhet än fastigheten? 
 

• Har byggherrens bakgrund någon betydelse i bankens riskbedömning? 
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Intervjuguide Boverket 

 
Presentation. 
Den här intervjun görs inom ramen för vårt examensarbete inom lantmäteriteknik på 
kandidatnivå. Intervjun är en del av en jämförande studie där markanvisningsförfaranden 
inom Örebro kommun jämförs med det förfarande som tillämpas i Gävle kommun med fokus 
på tidpunkten för exploateringsfastigheters överlåtelse från kommunen till byggherren. 
Intervjun kommer att spelas in och därefter översättas till text. Intervjutranskriptet kommer 
att biläggas det färdiga examensarbetet. Syftet är att intervjutranskriptet skall ligga till grund 
för jämförelsen mellan de två kommunerna. 
 
Syftet med den här intervjun är att söka svar på hur boverkets kreditsäkerhet till bankerna kan 
komma att påverkas av ett markanvisningsförfarande där en exploateringsfastighet överlåts 
till byggherren först efter att byggnationen påbörjats. 
 
Det färdiga arbetet kommer överlämnas dels till Högskolan i Gävle för bedömning mot 
examen och lagring, dels till Gävle kommun i egenskap av beställare. Finns intresse kan det 
färdiga arbetet även överlämnas till respondenten.   
 
Intervjufrågor  

• Kan Ni beskriva vad kreditgarantin har för syfte och hur den fungerar? 
 

• Är kreditgarantin beroende av att byggherren kan upplåta panträtt i 
exploateringsfastigheten eller kan annan säkerhet lämnas? Vad kan i så fall utgöra 
sådan annan säkerhet? 

 
• Ser boverket något hinder i att byggherren får möjlighet att upplåta panträtt i 

fastigheten först efter att byggstart inträffat?   
 

• Gör boverket någon egen riskbedömning i någon mening utöver den som banken gör? 
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Brev som underlag för intervju med Konkurrensverket 

 
Hej Bo, 
  
Jag blev hänvisad till dig av din kollega Henrik Grönberg som trodde du var lämplig att svara 
på våra frågor.  
 
Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som för närvarande skriver examensarbete inom 
lantmäteriteknik. Vi utreder vilka effekter en marköverlåtelse kan ha som inträffar först efter 
att en byggherre påbörjat byggnationer på kommunalt ägd mark.  
 
I denna studie har ett hypotetiskt resonemang uppstått om vad som händer om en sådan 
byggherre avbryter sitt projekt innan denne har förvärvat marken och vilka möjligheter 
kommunen har att lösa in det som denna byggherre i så fall lämnar efter sig. Vi tror att 
kommunens möjligheter att agera i den här situationen är starkt begränsade av lagen om 
offentlig upphandling. Vi har dock inga större kunskaper om den lagstiftningen och det hade 
varit intressant att höra konkurrensverkets syn på detta.  
 
Vi är också intresserade av att höra konkurrensverkets syn på att en kommun tillämpar ett 
förfarande för kommunal markanvisning som begränsar byggherrars möjligheter att kunna 
lämna anbud på exploateringsprojekt. Begränsningen i fråga innebär en större ekonomisk 
tröskel för byggherrar att ta sig över för att kunna genomföra projektet vilket får till följd 
mindre och kanske oetablerade byggherrar sorteras bort medan större aktörer inom 
byggbranschen ges en fördel.  
 
Om du hade tid att titta på våra frågor och kanske ha lust att ställa upp på en kort inspelad 
telefonintervju hade det varit mycket värdefullt för vår studie.  
 
 
 
 
 


