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Förord 

En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för 
ekonomisk tillväxt och välfärd. Stora delar av den mark som i dag 
kan upplåtas för bostadsproduktion ägs av kommunerna. I drygt en 
tiondel av kommunerna ägs i själva verket all mark som är aktuell 
för bostadsbyggande av kommunen, och drygt 75 procent av dem 
äger delar av de områden som kan eller ska bebyggas. Hur 
kommunerna väljer att hantera sina markområden är därför en 
central bostadspolitisk fråga. Till detta kommer att stora värden 
som tillhör kommunens invånare omsätts när mark anvisas. Hur 
dessa frågor hanteras är därför också väsentligt för tilltron till 
kommunal verksamhet. 

Mot denna bakgrund är det naturligt att Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi (ESO) – med sitt uppdrag att bidra till 
att bredda och fördjupa underlaget för samhällsekonomiska 
avgöranden – intresserar sig för området. I denna rapport till ESO 
analyserar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind både hur de 
kommunala markförsäljningarna – s.k. markanvisningar – hanteras 
och hur de bör hanteras. Med utgångspunkt i ekonomisk teori och 
empiriska undersökningar analyserar de problem med olika anbuds-
former, ofullständiga kontrakt, prissättning och transaktions-
kostnader för olika markanvisningsmetoder.  

Författarna framhåller bl.a. att det inte finns någon universal-
metod för markanvisningar som bör användas i alla situationer. 
Tvärtom finner de goda skäl för att systematiskt tillämpa en 
kombination av de två vanligaste metoderna - s.k. direktanvisningar 
respektive anbudsanvisningar. I många kommuner måste dock 
tydligheten och öppenheten i tillämpningen av metoderna 
förbättras. Kommunernas beslut bör motiveras tydligare och 
kopplas till etablerade och kända principer för de system som 
används. Författarna ifrågasätter också lämpligheten i att anvisa 
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mark via kommunala bolag eftersom det ofta medför bristande 
möjligheter till offentlighet och insyn. 

Arbetet med denna rapport har följts av en referensgrupp 
bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har 
letts av generaldirektör Yvonne Gustafsson, ledamot i ESO:s sty-
relse. Som alltid i ESO-sammanhang ansvarar författarna själva för 
innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. Det är min för-
hoppning att rapporten ska utgöra ett bra underlag i den fortsatta 
diskussionen om den svenska bostadspolitiken. 
 
 
 
 
Stockholm i januari 2013 
 
Lars Heikensten 
Ordförande för ESO 



5 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................. 9 

Summary .......................................................................... 13 

1  Inledning ................................................................... 17 

1.1  Bakgrund .................................................................................. 17 

1.2  Rapportens syfte och disposition ........................................... 18 

2  Planering och plangenomförande1 ................................ 21 

2.1  Bebyggelseutformning ............................................................. 21 
2.1.1  Detaljplan och bygglov ................................................. 22 
2.1.2  Historisk utveckling av plan- och 

tillståndssystemet ......................................................... 24 
2.1.3  Processen för att upprätta detaljplaner ....................... 26 
2.1.4  Plan- och genomförandeprocessen – fyra typfall ....... 28 
2.1.5  Planprocessens tidsåtgång ............................................ 28 

2.2  Ansvar för infrastruktur .......................................................... 30 

2.3  Plangenomförande och markförvärv ...................................... 32 

2.4  Genomförandeavtal ................................................................. 32 

3  Markanvisning ........................................................... 35 

3.1  Definitioner av ”markanvisning” ............................................ 35 

3.2  Markanvisningens innebörd .................................................... 36 

3.3  Markanvisningsavtal och kriterier vid val av byggherre ........ 38 



Innehåll  2013:1 
 
 

6 

3.3.1  Generella och specifika villkor i 
markanvisningsavtal ...................................................... 38 

3.3.2  Formella och informella kriterier vid val av 
byggherre ....................................................................... 39 

3.4  Lagstiftning som berör markanvisningar ................................ 40 
3.4.1  Kommunallagen ............................................................ 41 
3.4.2  EU:s statsstödsregler .................................................... 41 
3.4.3  Lagen om offentlig upphandling .................................. 43 

3.5  Metoder vid fördelning av markanvisningar ........................... 43 
3.5.1  Anbudsanvisning – jämförelse av byggherrar.............. 44 
3.5.2  Direktanvisning ............................................................. 45 
3.5.3  Kombinationer av anbuds- och direktanvisning ......... 46 

3.6  Markanvisningens koppling till planprocessen ....................... 46 

3.7  Värdeutveckling under plan- och 
genomförandeprocessen .......................................................... 50 

4  Markanvisningar i praktiken Erfarenheter från 
kommuner och byggherrar ........................................... 53 

4.1  Kommunenkäten ...................................................................... 53 
4.1.1  Kommunernas markägande .......................................... 54 
4.1.2  Bostadsbyggande på kommunal mark ......................... 55 
4.1.3  Antal projekt och bostäder som markanvisats ............ 56 
4.1.4  Markanvisningarnas storlek/omfattning ..................... 58 
4.1.5  Antalet byggherrar som tilldelats markanvisning ....... 58 
4.1.6  Markanvisningsmetoder ............................................... 59 
4.1.7  Tidpunkten för markanvisning .................................... 60 
4.1.8  Tid mellan projektinitiering och markanvisning ......... 61 

4.2  Byggherreenkäten ..................................................................... 62 
4.2.1  Kategorisering av byggherrar ....................................... 63 
4.2.2  Skillnader mellan kommuner ........................................ 65 
4.2.3  Markanvisningssystemets funktion och 

transparens ..................................................................... 65 
4.2.4  Betydelsen av kontakter och tidigare projekt ............. 66 
4.2.5  Konkurrenspåverkan och resursåtgång ....................... 66 

4.3  Diskussion av empiriska resultat ............................................. 67 



 2013:1 Innehåll 
 
 

7 

4.3.1  Kommunernas markinnehav och 
bostadsbyggande ........................................................... 67 

4.3.2  Begreppet markanvisning och dess användning ......... 68 
4.3.3  Storlek/omfattning på markanvisningar ..................... 69 
4.3.4  Markanvisningarnas fördelning till byggherrar ........... 70 
4.3.5  Direktanvisning kontra anbudsanvisning .................... 70 
4.3.6  Markanvisningarnas tidpunkt i relation till 

detaljplaneprocessen ..................................................... 71 
4.3.7  Skillnader i kommunernas markanvisningssystem ..... 71 
4.3.8  Byggherrarnas syn på markanvisningssystemet .......... 72 
4.3.9  Transparensen i markanvisningssystemet ................... 73 
4.3.10 Kontakter och tidigare genomförda projekt ............... 73 
4.3.11 Markanvisningssystemets resursåtgång och 

konkurrenspåverkan ..................................................... 74 
4.3.12 Sammanfattning av empiriska resultat ......................... 74 

5  Markanvisningar – ekonomisk teori ............................... 77 

5.1  Fullständiga och ofullständiga kontrakt: Kan allt 
utryckas klart och tydligt? ....................................................... 77 

5.2  Värdering av projekt, förväntningar och strategiska 
aspekter ..................................................................................... 81 

5.3  Olika anbudsformer ................................................................. 84 

5.4  Transaktionskostnader för olika 
markanvisningsmetoder ........................................................... 85 

5.5  Marknadsvärde och prissättningsprinciper ............................ 86 
5.5.1  Tolkning av marknadsvärde/marknadspris ................. 86 
5.5.2  Pris på markanvisning och pris på mark när flera 

tomter upplåts i ett område.......................................... 88 
5.5.3  Slutsatser om prissättning ............................................ 89 

6  Hur bör ett markanvisningssystem utformas? ................. 91 

6.1  Krav på ett bra markanvisningssystem ................................... 91 

6.2  Övergripande system och beslut i enskilda situationer ......... 93 
6.2.1  Situation 1: En byggherre tar tidigt initiativ i ett 

mindre markområde ..................................................... 94 



Innehåll  2013:1 
 
 

8 

6.2.2  Situation 2: En byggherre tar tidigt initiativ i ett 
större markområde ........................................................ 96 

6.2.3  Situation 3: Kommunen initierar planering av ett 
större markområde ........................................................ 96 

6.2.4  Situation 4: Kommunen initierar planering av ett 
mindre markområde ...................................................... 97 

6.3  Hur kan man underlätta för nya och små företag? ................ 98 

6.4  Transparens i ett direktanvisningssystem ............................... 99 

7  Slutsatser och rekommendationer ............................... 101 

Referenser ....................................................................... 103 

Bilaga 1. Enkäter till kommuner ........................................ 107 

Bilaga 2. Enkät till byggherrar ........................................... 117 



9 

Sammanfattning 

En betydande del av den mark som är aktuell för nyproduktion av 
bostäder ägs – ofta sedan lång tid tillbaka – av kommunerna. Tolv 
procent av landets kommuner uppger att de äger all mark som är 
aktuell för planerat/pågående bostadsbyggande och tre fjärdedelar 
av kommunerna äger delar av den mark som är aktuell för 
bostadsbebyggelse. Det kommunala markägandet spelar alltså en 
central roll för bostadsbyggandet.  

Syftet med denna rapport är dels att redovisa hur kommunernas 
försäljning av mark för bostadsbebyggelse – s.k. markanvisningar – 
genomförs, dels ge förslag på hur anvisningarna bör genomföras. 
I rapporten redovisas hur markanvisningssystemet fungerar i sina 
huvuddrag och hur det är kopplat till utformningen av detaljplaner 
enligt plan- och bygglagen.  

Inom projektets ram har empiriska undersökningar gjorts. Det 
är dels enkäter till ett antal kommuner och byggherrar, dels 
intervjuer. Undersökningarna visar bl.a. att kommunernas mark-
innehav har – och kommer att ha – en central betydelse för 
bostadsbyggandet. Av de två huvudmetoderna för markanvisningar 
– anbudsanvisning/jämförelse av byggherrar respektive direktan-
visning – dominerar den sistnämnda och anvisningarna sker tidigt i 
detaljplaneprocessen. En tydlig synpunkt från byggherrarna är att 
många kommuner måste klargöra hur markanvisningar går till och 
förbättra transparensen.  

Kommunernas markanvisningssystem är starkt kopplade till den 
övergripande kommunala prövningen av bebyggelseprojekt, dvs. 
detaljplaneprocessen. Med utgångspunkt i ekonomisk teori visar vi 
att detta ger speciella förutsättningar i flera avseenden. Vi pekar på 
problem med ofullständiga kontrakt, värdering och prissättning av 
projekt, olika anbudsformer samt transaktionskostnader för olika 
markanvisningsmetoder. 
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Vi framhåller också att det inte finns någon universalmetod för 
markanvisningar som bör användas i alla situationer. Det finns 
goda skäl att använda en kombination av direktanvisning och 
anbudsanvisning/jämförelser mellan byggherrar baserade på dels 
priset som enda kriterium, dels andra parametrar. Vi menar då att 
kommunerna bör skilja på dels riktlinjer för det övergripande 
markanvisningssystemet, dels beslut i de enskilda markanvisnings-
fallen. Det övergripande systemet bör då klargöra: 

 att markanvisningar kommer att hanteras efter olika 
principer i olika situationer, 

 vilken princip som gäller i en viss typ av situation, 
 hur kommunen tänker agera för att uppfylla de kriterier 

man ställt upp – t.ex. gynna konkurrensen, göra det möjligt 
för nya aktörer att komma in på marknaden och se till att 
mindre aktörer har möjlighet att få markanvisningar. 

När det gäller markanvisningssystemets transparens och förutsäg-
barhet betonar vi följande punkter.  

 Beslut om markanvisningar i de enskilda fallen bör 
motiveras bättre och tydligare, mot bakgrund av de 
övergripande principerna. 

 Vilka byggherrar som ansökt om och erhållit mark-
anvisningar bör tydliggöras i form av t.ex. intressentlistor. 

 Förutsägbarheten ökar om kommunen i förväg kan gå ut 
med prislistor för direktanvisning av mark i olika lägen och 
kvalitet. Åtminstone bör det tydligt framgå efter vilka 
principer priset fastställs. I rapporten uppmärksammas flera 
problem i samband med prissättning av markanvisningar 
som bör utredas och klargöras ytterligare.  

 I vissa kommuner anvisas marken genom kommunala 
bolag, med generellt sett sämre möjligheter till offentlighet 
och insyn jämfört med kommunala myndigheter. Från 
principiella utgångspunkter kan därför ifrågasättas om 
bolagsformen är lämplig att hantera markanvisningar (om 
inte de offentligrättsliga reglerna tillämpas även på bolags-
formen).  

Nyckelorden är då tydlighet och förutsägbarhet för byggherrarna. 
Hur går jag tillväga om jag är intresserad att få en markanvisning? 
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Vilka krav ställs på mig? Det naturliga forumet för denna 
information är kommunens hemsida.
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Summary 

A considerable proportion of the land for new housing is owned – 
and has often long been owned – by municipalities. Twelve per cent 
of the municipalities in Sweden state that they own all the land on 
which residential development is planned or in progress and three 
quarters of the municipalities own part of the land considered for 
residential development. Municipal ownership of land therefore 
plays a key role in residential development.  
The purpose of this report is to describe how municipalities 
proceed when selling land for residential development – how they 
conduct ‘land allocation’ – and to submit proposals on how land 
allocation should be conducted. 

The report describes the main features of the land allocation 
system and how it is linked to the preparation of detailed 
development plans under the Planning and Building Act.  

The project has included empirical studies in the form of 
surveys of selected municipalities and developers, as well as 
interviews. The studies show that municipal land ownership is – 
and will continue to be – of crucial importance for residential 
development. While there are two main methods of land allocation 
– allocation by tender/comparison of developers and direct 
allocation – the latter dominates and allocation takes place in an 
early stage in the detailed development plan process. The 
developers clearly consider that many municipalities need to clarify 
the land allocation process and make it more transparent. 

Municipal land allocation systems are closely linked to the 
broader examination of development projects at municipal level, 
i.e. the detailed development plan process. Proceeding from 
economic theory, we show that this results in special conditions in 
several respects. We point to problems concerning incomplete 
contracts, valuation and pricing of projects, different types of 
tenders and transaction costs for different land allocation methods. 
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We also emphasise that there is no single universal method of land 
allocation that should be used in all situations. Strong arguments 
exist for using a combination of direct allocation and allocation by 
tender/comparison of developers, based either on price as the sole 
criterion or on other parameters. Thus, in our opinion, 
municipalities should distinguish between guidelines for the 
general land allocation system and decisions in individual land 
allocation cases. The general system should then clarify: 

 that land allocation will be managed according to different 
principles in different situations, 

 which principle will apply in a given type of situation, 
 how the municipality intends to meet the criteria established – 

e.g. to favour competition, to enable new actors to enter the 
market and to ensure that smaller actors are able to obtain land 
allocations. 

With regard to the transparency and predictability of the land 
allocation system, we stress the following points.  

 Land allocation decisions in individual cases should be better 
and more clearly explained, in the context of the general 
principles. 

 Stakeholder lists or similar should be made available to show 
clearly which developers have applied for and obtained land 
allocations.  

 The municipality could increase predictability by publishing 
price lists for direct allocations of land in different locations 
and of different quality in advance. At the very least, the 
principles determining prices should be made clear. The report 
draws attention to a number of problems associated with land 
allocation pricing where further investigation and clarification 
is desirable.  

 In certain municipalities, land is allocated through municipal 
companies, which generally offer poorer opportunities for 
access and transparency compared with municipal authorities. 
It is therefore questionable as a matter of principle whether the 
corporate form is appropriate for managing land allocation 
(unless public law regulations are also applied to the corporate 
form).  
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The key words are therefore clarity and predictability for 
developers. How should I proceed if I am interested in obtaining a 
land allocation? What is required of me? The natural forum for this 
information is the municipal website. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marken har en särställning i stads- och bostadsbyggandet. Varje 
markområde är i princip unikt och utbudet av mark kan inte ökas 
vid en ökad efterfrågan på bostäder. Detta är en förklaring till att 
marken/markanvändningen – till skillnad mot bostadsbyggandets 
övriga produktionsfaktorer som material, arbetskraft och kapital – 
är begränsad av lagregleringar, t.ex. plan- och bygglagen och 
miljöbalken. För att marken ska kunna bebyggas måste den först 
prövas lämplig genom en offentlig plan- och tillståndsprocess.  

En betydande del av den mark som är aktuell för nyproduktion 
av bostäder ägs – ofta sedan lång tid tillbaka – av kommunerna. Det 
kan illustreras med följande siffror. Tolv procent av landets kom-
muner uppger att de äger all mark som är aktuell för planerat/på-
gående bostadsbyggande, och 76 procent av kommunerna äger 
delar av den marken.1 Det kommunala markägandet spelar en 
central roll för bostadsbyggandet.  

Om detta kommunala markägande är bra eller dåligt kan givetvis 
diskuteras.2 Å ena sidan kan försäljning av mark ge kommunen 
intäkter och ekonomiska incitament som i sin tur kan leda till en 
högre planeringsaktivitet och ökat bostadsbyggande. Det kan också 
skapa förutsättningar för en mångfald i stadsbyggandet genom att 
många byggherrar får tillgång till byggbar mark. Risken för att det 
uppstår privata markmonopol undviks.3 Å andra sidan kan det 
finnas potentiella nackdelar. Kommunen kan frestas att styra plan-
läggning och byggande till den egna marken, trots att privatägd 
                                                                                                                                                               
1 Boverket (2012), Bostadsmarknaden 2012-2013. Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 
2012. 
2 Se Kalbro, Lind & Lundström (2009), En flexibel och effektiv bostadsmarknad. Problem och 
åtgärder. 
3 Det kan exemplifieras med att Stockholm har tilldelat 81 olika byggherrar markanvisningar 
mellan 2007-2011. I Malmö är motsvarande siffra 37 byggherrar. Göteborgs markanvisningar 
har de senaste två åren gått till 22 byggherrar. Se även avsnitt 4.1.5. 
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mark skulle vara lämpligare i ett större samhällsperspektiv. Det 
finns också en risk att kommunen skulle kunna gynna vissa 
byggherrar, dvs. sätta konkurrensen ur spel.  

I rapporten fördjupar vi oss dock inte i denna intressanta fråga, 
utan konstaterar helt enkelt faktum. Kommunerna har ett 
betydande markinnehav av stor betydelse för bostadsbyggandet. 
Det ställer krav på ett väl fungerande, transparent och effektivt 
system för försäljning och fördelning av mark – s.k. markan-
visningar – till byggherrar. 

1.2 Rapportens syfte och disposition 

Rapportens huvudsyften är dels att redovisa hur kommunernas 
försäljning4 av mark för bostadsbebyggelse genomförs, dels ge 
förslag på hur ett markanvisningssystem bör utformas. 

Det bör då poängteras att rapporten inte har som ambition att 
presentera en ”universalmetod” för markanvisningar. Målet är 
snarare att, utifrån olika kommunala förutsättningar och mål-
sättningar ge förslag, baserade i ekonomisk teori, som kan tänkas 
förbättra de system och metoder som används för närvarande.5  
Rapporten är, förutom detta inledande avsnitt, uppdelad i sex 
kapitel. 

 För att sätta in markanvisningssystemet i ett större 
sammanhang beskrivs i kapitel 2 den samhälleliga struk-
turen för planering och genomförande av bebyggelse-
projekt. Här behandlas bl.a. plan- och bygglagens system 
för planer och tillstånd och processen för att upprätta 
detaljplaner. 

 I kapitel 3 redovisas markanvisningssystemet mer i detalj. 
Här klargörs innebörden av en markanvisning, markan-
visningsavtal och de huvudmetoder som kan användas vid 
tilldelning av mark till en byggherre – anbudsanvisning och 
direktanvisning.  

                                                                                                                                                               
4 Ett alternativ är att kommunen upplåter marken med tomträtt. Valet mellan äganderätt och 
tomträtt har dock inte någon avgörande betydelse för markanvisningssystemets principiella 
utformning. 
5 Det bör också nämnas att rapportens syfte är att ge en beskrivning av markanvisnings-
systemet från en principiell utgångspunkt – inte att granska olika kommuners tillämpning av 
systemet. Rapporten redovisar inte vad som kan tänkas vara bra eller dåligt i respektive 
kommun, utan pekar på de för- och nackdelar som observerats totalt sett. 
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 Kapitel 4 innehåller resultat från de empiriska under-
sökningar som gjorts inom projektets ram. Dels enkäter till 
ett antal kommuner och byggherrar, dels intervjuer. Här 
redovisas bl.a. omfattningen av bostadsbyggande på kom-
munal mark, antal byggherrar som erhållit markanvisningar 
och vilka markanvisningsmetoder som då använts. Av 
byggherreenkäten framkommer ett antal generella syn-
punkter på markanvisningssystemets funktionssätt, 
transparens m.m. 

 I kapitel 5 behandlas allmän ekonomisk teori som är rele-
vant för markanvisningssystemet. Problem som analyseras 
är ofullständiga kontrakt, värdering av projekt och 
strategiska aspekter, prissättning på mark samt olika 
anbudsformer. 

 I kapitel 6 diskuterar vi, mot bakgrund av empiriska resultat 
och ekonomisk teori, vilka krav som bör ställas på ett bra 
markanvisningssystem. Det är riktlinjer för dels systemet 
som helhet, dels beslut i enskilda markanvisnings-
situationer. En fråga som behandlas är hur man kan 
underlätta för nya och/eller små byggherrar att komma in 
på marknaden.  

 Det avslutande kapitel 7 innehåller några sammanfattande 
kommentarer och rekommendationer för hur ett markan-
visningssystem bör utformas.
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2 Planering och 
plangenomförande6 

Kommunernas6 markanvisningar utgör endast en del av processen 
för planering och genomförande av bebyggelseprojekt. För att sätta 
in markanvisningssystemet i detta större sammanhang ges här en 
bakgrund till den lagstiftning som påverkar processen och som 
huvudsakligen reglerar tre problemområden:  

 Hur ska markanvändning och bebyggelse utformas?  
 Vem ska ansvara för finansiering och förvaltning av den 

infrastruktur – gator, grönområden, va-, energi- och 
telesystem m.m. – som kompletterar bebyggelsen?  

 Hur ska befintlig fastighetsindelning och ägarstruktur 
anpassas till ny bebyggelse och infrastruktur, och vilken 
ersättning ska betalas? 

I det följande beskrivs översiktligt vad som gäller för dessa tre 
områden. 

2.1 Bebyggelseutformning 

Markanvändning och bebyggelse regleras i plan- och bygglagen 
(2010:900, PBL). PBL innehåller bestämmelser om tre typer av 
planer på kommunal nivå:7 

                                                                                                                                                               
 
6 Detta avsnitt bygger i huvudsak på Kalbro & Lindgren (2010), Markexploatering. 
7 PBL innehåller också bestämmelser om regionplaner som kan användas för att samordna 
planeringen i flera kommuner när det gäller t.ex. trafikleder, bebyggelse och grönområden. 
Regionplanering är främst aktuell i storstadsregionerna där flera kommuner berörs av 
övergripande bebyggelse- och infrastrukturfrågor. 
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 Den kommuntäckande översiktsplanen ska ange grund-
dragen i markanvändning och bebyggelseutveckling samt ge 
vägledning för efterföljande planer och tillstånd. I planen 
ska s.k. riksintressen redovisas. För mindre områden kan 
planen göras mer detaljerad genom en s.k. fördjupad över-
siktsplan.8  

 Med detaljplaner kan markanvändning och byggande 
regleras på ett bindande sätt liksom fastighetsindelning, 
gemensamhetsanläggningar m.m. 

De tillstånd som kan ges enligt PBL är bygglov, rivningslov och 
marklov. PBL:s plan- och tillståndssystem sammanfattas i figur 
2.1. 

Figur 2.1 Plan- och tillståndssystemet i PBL. 

Översiktsplan

Detaljplan

Bygglov, marklov, rivningslov

 
 
 

Tillståndsprövningen i form av bygglov m.m. kan baseras på: enbart 
översiktsplanen eller föregås av en detaljplan. Vid denna prövning 
är översiktsplanen endast vägledande, medan detaljplanen är 
rättsligt bindande för beslut om lov. 

2.1.1 Detaljplan och bygglov 

Vid bebyggelseexploateringar, av betydelse, måste en detaljplan 
upprättas.9 Två huvudfunktioner hos planen är dels att lägga fast 
rättigheter/skyldigheter för kommunen och byggherrar. Dels att 

                                                                                                                                                               
8 3 kap. 23 § PBL. 
9 4 kap. 2 § PBL. 
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förfarandet då planen upprättas ska ge insyn och inflytande för 
fastighetsägare/allmänhet/myndigheter m.fl.  

Kommunala markanvisningar är alltid sammankopplade med 
detaljplaner. En markanvisning avser alltid en detaljplan eller delar 
av en plan.  

Vad regleras i detaljplaner? 

En detaljplan – som består av plankarta och planbestämmelser – av-
gränsar tre typer av områden:10  

 allmänna platser, dvs. gator och parker/grönområden 
 kvartersmark för bebyggelse 
 vattenområden (i förekommande fall) 

Därutöver ger detaljplanen utrymme för en långtgående reglering 
av markanvändningen, bebyggelsens omfattning/placering/ut-
formning/utförande samt av mark- och genomförandefrågor. I 
PBL finns en lista på regleringsmöjligheter som omfattar 15 huvud-
rubriker.11  

Bygglov 

Vilka åtgärder som kräver bygglov är på ett uttömmande sätt 
reglerat i lagstiftningen.12 Inom detaljplan ska bygglov för upp-
förande av nya byggnader beviljas om följande förutsättningar är 
uppfyllda:13  

 åtgärden stämmer med detaljplanen14  
 åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL om byggna-

ders placering, yttre utformning, lämplighet för avsett 
                                                                                                                                                               
10 4 kap. 5 § PBL. Dessutom ska detaljplanen ha en s.k. genomförandetid. Under denna tid, 
som kan vara mellan 5 och 15 år, får planen endast i undantagsfall ändras mot 
fastighetsägarnas vilja, se 4 kap. 39 § PBL. 
11 4 kap. 6-20 §§ PBL. Det finns dock begränsningar för regleringens omfattning. Planen får 
inte vara mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syfte. Plan-
bestämmelserna ska utformas så att det tydligt framgår hur byggandet regleras (4 kap. 32 § 
PBL). Vidare ska planutformningen ta skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- 
och fastighetsförhållanden (4 kap. 36 § PBL). Slutligen ska regleringen baseras på en 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen (2 kap. 1 § PBL). 
12 9 kap. 2-9 §§ PBL samt 6 kap. 1-4 §§ plan- och byggförordningen (PBF). 
13 9 kap. 30 § PBL. 
14 Kravet på att bygglov måste överensstämma med detaljplanen är inte absolut. En ”liten 
avvikelse” som är förenlig med planens syfte får godtas. 9 kap. 31 § PBL. 
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ändamål, tillgänglighet och krav på tomters anordnande 
(om inte dessa frågor prövats redan i detaljplanen).  

2.1.2 Historisk utveckling av plan- och tillståndssystemet 

Grunderna i det svenska plan- och tillståndssystemet är i princip 
oförändrade sedan 1931 års stadsplanelag. Visserligen har planer 
och tillstånd fått nya benämningar (och i delar nytt innehåll), men 
grundstommen i systemet är ändå densamma.  

I praktiken har plan- och byggverksamheten förändrats i väsent-
liga avseenden. Karaktäristiskt för 1931 års lag var att stadsplanerna 
(dagens detaljplaner) omfattade stora områden där bebyggelsen 
uppfördes under relativt lång tid. Det kan belysas med stadsplanen 
för Örby, i södra Stockholm, med drygt 30 kvarter för villa-
bebyggelse. 

Figur 2.2 Stadsplan för Örby från 1947 

 

 
 
I samband med 1987 års PBL blir det tydligt att detaljplaner i stor 
utsträckning används för att pröva och reglera enstaka projekt, där 
projektidén formuleras innan arbetet med detaljplanen påbörjas. 
Det kan exemplifieras med en plan för Skarpnäcks Gård med ett 
40-tal radhus.  



 2013:1 Planering och plangenomförande 
 
 

25 

Figur 2.3 Detaljplan för Skarpnäcks Gård från 2005 

 
 
 

Denna utveckling har inneburit att projektinitieringen har flyttats 
uppåt i plansystemet. Detaljplanen har, från att ha varit just en plan 
för framtida bebyggelse, övergått till att bli en första tillstånds-
prövning av ett konkret projekt. En tillståndsprövning som sedan 
följs upp med ytterligare en prövning i form av bygglov. Det görs i 
regel inte några detaljplaner i förväg numera.15  

En annan förändring som skett är att detaljplanerna har blivit 
alltmer detaljerade.16 Det har dessutom, under den senaste tioårs-
perioden, blivit mycket vanligt att detaljplanerna kombineras med 
s.k. gestaltningsprogram.17 Dessa program kan vara mycket detalje-
rade med bilder, illustrationer och ritningar som beskriver 

                                                                                                                                                               
15 Detta konstaterar också Boverket i ett uppdrag från regeringen (S2011/10456) om att 
kartlägga kommunernas planberedskap. ”Begreppet planberedskap har använts sedan 1960-
talet och avsåg då den beredskap kommunen hade i form av byggklara detaljplaner som 
väntade på att kunna genomföras. Man talade om planer i byrålådan. Eftersom verkligheten 
ser helt annorlunda ut i dag har begreppet till stor del förlorat sin betydelse…” Boverket 
anser att det i dag är bättre och mer ändamålsenligt att tala om planeringsberedskap. 
16 Det uppmärksammades också av plan- och byggkommittén som menade att planerna 
borde kunna göras mer översiktliga (SOU 2005:77). 
17 Se Tornberg (2006), Om program för gestaltningsfrågor. Dess nyttjande i stat och kommun. 
Andra benämningar på dessa program kan vara kvalitetsprogram, stadsmiljöprogram, 
designprogram, arkitekturprogram, designmanual, gestaltningsprinciper m.m. 
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byggnaders och anläggningars utformning, färgsättning, material 
m.m.18 

2.1.3 Processen för att upprätta detaljplaner 

Förfarandet vid upprättande av detaljplaner ska ge de som berörs av 
planen inflytande och rättssäkerhet. Samtidigt ska planärendet 
kunna behandlas snabbt och effektivt. Förfarandet blir en 
kompromiss mellan två målsättningar som ibland är svåra att 
förena. 

Planprocessen är utförligt reglerad i 5 kap. PBL och är 
densamma oavsett om bebyggelse ska uppföras på kommunal eller 
privat mark. Vi fördjupar oss inte närmare i dessa bestämmelser, 
utan nöjer oss med en schematisk beskrivning av processens 
huvudmoment i figur 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
18 Se Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012), Detaljplaner i praktiken. Är plan- och bygglagen i 
takt med tiden? Författarna ifrågasätter bl.a. om den ”dubbla tillståndsprövning” som sker, 
genom både detaljplan och bygglov, verkligen är nödvändig i alla situationer. 
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Figur 2.4 Processen för att upprätta en detaljplan 

 
 
Rätt att överklaga en detaljplan och ett bygglov har ”den som 
beslutet angår”. Vilka som då avses är inte uttryckligen angivet i 
PBL, utan detta är en generell rätt som ges i 22 § förvaltningslagen 
(1986:223, FL).19 

                                                                                                                                                               
19 Se 13 kap. 9 § PBL. Enligt praxis och förarbeten till PBL anses beslut om detaljplaner angå: 
ägare till de fastigheter som ligger inom, eller gränsar till, planområdet och de 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt hyresgästorganisation som berörs av 
planen. Om detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan, eller innebär att 
strandskydd upphävs, får planen överklagas av sådana ideella föreningar som anges i 
miljöbalken, t.ex. Svenska Naturskyddsföreningen. Planer och bygglov överklagas först till 
länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Om prövningstillstånd beviljas kan 
också Mark- och miljööverdomstolen (Svea hovrätt) komma att pröva ärendet. Mark- och 
miljööverdomstolen kan i vissa fall tillåta att ett beslut överklagas till Högsta domstolen, om 
det är ”av vikt för ledning av rättstillämpningen” (5 kap. 5 §, lagen om mark- och 
miljödomstolar). 

Översiktsplan

Planprogram

Samråd om programmet
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2.1.4 Plan- och genomförandeprocessen – fyra typfall 

Planering och plangenomförande måste anpassas till förut-
sättningarna i det enskilda projektet. Byggandet kan t.ex. ske på 
obebyggd mark eller som förnyelse/förtätning av redan bebyggda 
områden som innerstadskvarter, industriområden och fritidsbe-
byggelseområden. Framför allt två faktorer har särskild betydelse 
för hur processen organiseras: (1) Vem äger marken? Kommunen 
eller byggherren? (2) Vad är byggherrens roll i planprocessen? 
Deltar byggherren aktivt vid utformning av detaljplanen eller inte? 

Mot bakgrund av dessa faktorer kan man urskilja fyra olika 
typfall. 

Figur 2.5 Fyra typfall för planering och plangenomförande 

Byggherren 
äger marken

Kommunen
äger marken

Byggherren medverkar
inte aktivt i detaljplanearbetet

Byggherren och kommunen tar 
gemensamt f ram detaljplanen

Fall 1 Fall 2

Fall 3 Fall 4

 
 

 
Kommunala markanvisningar är givetvis enbart aktuella då 
kommunen äger mark, dvs. i fall 3 och 4. Skillnaden mellan dessa 
fall är således om kommunen själv utformar detaljplanen eller om 
det sker i samverkan med byggherren. Denna skillnad har betydelse 
för hur markanvisningen genomförs. Till detta återkommer vi i 
bl.a. kapitel 3. 

2.1.5 Planprocessens tidsåtgång 

Markanvisningsförfarandet är, som sagt, starkt sammankopplat 
med detaljplaneprocessen. Det kan därför vara av intresse att ge en 
bild av processens tidsåtgång. 
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Den s.k. Stadsbyggnadsbenchen, en sammanslutning av åtta 
kommuner i Stockholmsregionen20, redovisar tidsåtgången för 
drygt 150 detaljplaner, från aktiv projektstart till dess att planen 
vinner laga kraft, inklusive väntetid innan projekten aktivt startar. 
Där framgår att tidsåtgången för normalplanen (medianvärde) är 
2,5 år, se figur 2.6.21 

Figur 2.6 Tidsåtgång – inklusive väntetid innan aktiv projektstart till 

antagande och eventuellt överklagande av drygt 150 detaljplaner 

Dagar

(Källa: Stadsbyggnadsbenchen) 

2,5 år

 
 

 
Som framgår av figuren är tidsvariationen stor – från några månader 
till ca tio år. En övergripande förklaring till variationen är att 
byggprojekten varierar i komplexitet. Det kan t.ex. gälla behov av 
utredningar, hantering av intressekonflikter, politisk handläggning 
och detaljplanernas detaljrikedom. Dessutom har kommunens eget 
arbete inverkan på tidsåtgången. I mångt och mycket handlar det 
om kommunens tillgängliga resurser och organisation för att 
genomföra planprocessen och dess olika moment.22  

                                                                                                                                                               
20 Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands Väsby 
kommun. 
21 Om tidsåtgång för väntetid och överklagande exkluderas är medianvärdet ca två år. I 
Fastighetsägarnas kommunundersökning (2008) med svar från 217 kommuner, är den 
genomsnittliga tiden från planstart till dess att planen vinner laga kraft ca 12 månader. Men 
spridningen mellan planerna är stor, från någon månad upp till 5-6 år. 
22 Organisationen i ett antal kommuner har studerats av Backman & Rogvall (2012), 
Planering av planeringen. Kommuners arbete med prioritering och tidsplanering av detaljplaner. 
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2.2 Ansvar för infrastruktur 

Lagstiftningen om infrastruktur är uppbyggd av flera speciallagar: 
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg, 
vattentjänstlagen, ellagen, lagen om elektronisk kommunikation 
och anläggningslagen, som reglerar olika typer av infrastruktur.  

Det finns naturligtvis skillnader mellan dessa lagar eftersom de 
reglerar olika typer av anläggningar. Men ett gemensamt drag är 
ändå att de behandlar två grundläggande frågor: (1) Vem ska vara 
huvudman för anläggningen, dvs. ansvarig för byggande och drift? 
(2) Hur ska anläggningen finansieras, dvs. vem ska betala för 
byggandet respektive driften? 

I det följande belyses huvuddragen i den lagstiftning som 
vanligen har betydelse vid utbyggnad av bostadsområden. Även om 
det finns lagstiftning regleras frågor om ansvar, finansiering m.m. 
normalt även i s.k. genomförandeavtal mellan kommunen och 
byggherren, dvs. avtal som behandlar genomförandet av en detalj-
plan (se avsnitt 2.4).  

Gator och vägar 

För gator och grönområden, allmänna platser i en detaljplan, är 
kommunen ansvarig för byggande och drift, om det inte finns 
”särskilda skäl” att överlåta ansvaret till någon annan.23 När det 
gäller finansiering av gatorna svarar normalt byggherren för 
anläggningskostnaderna, medan drift och underhåll betalas av 
kommunerna.24  

För vägar på kvartersmark, entrévägar, gångvägar etc., är fastig-
hetsägaren ansvarig för såväl byggande, drift och finansiering. 

Vid större bostadsprojekt bygger normalt exploatören an-
läggningarna. Den fortsatta förvaltningen överlåts sedan till de 
boende. Beroende på upplåtelseformen till bostäderna – äganderätt 
eller bostadsrätt – sköts sedan förvaltningen av en bostadsrätts-
förening eller en gemensamhetsanläggning.25  

                                                                                                                                                               
23 4 kap. 7 § PBL. När det gäller permanentbostadsområden ska normalt kommunen vara 
huvudman. I vissa fall kan en allmän plats vara en ”allmän väg” enligt väglagen. I detta fall är 
Trafikverket ansvarig för vägen. 
24 Reglerna om kommunala gatukostnader finns i 6 kap. PBL. 
25 Enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614) respektive anläggningslagen 
(1947:1149). 
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Vatten- och avloppsanläggningar 

För större vatten- och avloppsanläggningar, allmänna va-anlägg-
ningar26 , ansvarar kommunen.27 Anläggningarna lokaliseras huvud-
sakligen i de kommunala gatorna. Kommunens va-verksamhet kan, 
i motsats till vad som gäller för kommunala gator, helt finansieras 
med avgifter från fastighetsägare/brukare. Det sker genom uttag av 
dels en engångs- eller anläggningsavgift, dels en årlig bruknings-
avgift.28 

För enskilda va-anläggningar är situationen densamma som för 
enskilda vägar på kvartersmark, se ovan. 

El- och telekommunikationer 

Verksamheten för el- och telekommunikationer är i hög grad 
privatiserad.29 Det gäller också fjärrvärme. Finansieringen av dessa 
anläggningar sker genom delsanslutningsavgifter, dels årliga abon-
nemangsavgifter.  

En kommentar 

Kriterierna för vem som ska ansvara för vägar och va-anläggningar i 
detaljplaner är inte helt glasklara.30 Det betyder att det finns ett 
visst utrymme vid utformningen av detaljplaner att bestämma vad 
som ska vara en kommunal gata/allmän plats och vad som ska vara 
enskilda vägar på kvartersmark. Indirekt får det betydelse för 
lokaliseringen av kommunala va-ledningar. 

Vid kommunala markanvisningar är det således inte enbart 
bebyggelsens utformning som står i fokus. Även ansvar och 
finansiering av infrastruktur måste beaktas.  

                                                                                                                                                               
26 Om va-försörjningen måste ordnas (1) till skydd för miljö och hälsa, (2) i ett större 
sammanhang, se 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412, LAV). 
27 Det kan ske genom att kommunen äger va-anläggningen eller har rättslig kontroll över en 
juridisk person som är ägare till anläggningen, se 3 § LAV. 
28 29 § LAV. 
29 Vissa delar av verksamheten är reglerad i ellagen (1997: 857) respektive lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation. 
30 I skrivande stund pågår en statlig utredning om översyn av bestämmelserna om 
genomförande av detaljplaner (dir. 2011:104). I utredningsuppdraget ingår bl.a. att titta på 
ansvaret för gator/allmänna platser. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 31 
december 2012. 
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2.3 Plangenomförande och markförvärv 

Det finns ett starkt samband mellan markanvändningen och 
fastighetsstrukturen. När markanvändningen förändras är det ofta 
nödvändigt att fastighets- och/eller ägarstrukturen anpassas till det 
nya användningssättet, genom markförvärv inriktade på plan-
genomförandet. Till stor del är det då fråga om att anpassa fastig-
hetsindelningen till den nya infrastrukturen, (jfr ovan). Det kan i 
sista hand göras med stöd av tvångsregler. 

Vi ska inte fördjupa oss i det relativt omfattande regelsystem 
som gäller för dessa markförvärv, inklusive ersättningsbestämmel-
ser.31 Nedanstående tabell återger översiktligt de förvärvssituat-
ioner som vanligen uppstår vid genomförandet av en detaljplan. 
 

Ändamål med förvärvet Lagstiftning                     

Allmänna platser, kommunalt huvudmannaskap Plan- och bygglagen
Allmänna traf ikanläggningar på kvartersmark Fastighetsbildningslagen

Allmänna platser, enskilt huvudmannaskap Anläggningslagen 
Enskilda vägar på kvartersmark Anläggningslagen
Väg för en fastighet Anläggningslagen

Allmänna ledningar Ledningsrättslagen
Enskilda, gemensamma ledningar Anläggningslagen
Ledningar för en fastighet Fastighetsbildningslagen

Anläggningar på kvartersmark, t.ex. parkering Anläggningslagen
och lekplatser

Tomtmark för allmänt bebyggande, t.ex. daghem Plan- och bygglagen
Tomtmark för enskilt bebyggande Fastighetsbildningslagen

 

2.4 Genomförandeavtal 

Som framgått är många rättigheter och skyldigheter för kommunen 
och fastighetsägare lagreglerade i PBL m.fl. lagar. I den praktiska 
verksamheten kompletteras denna lagstiftning med olika typer av 
avtal. En central avtalsrelation avser förhållandet mellan kom-
munen och byggherrar. Överenskommelser mellan dessa parter 
bekräftas i s.k. genomförandeavtal, som regelmässigt används när 

                                                                                                                                                               
31 För en närmare belysning av denna lagstiftning kan hänvisas till Sjödin, Ekbäck, Kalbro & 
Norell (2011), Markåtkomst och ersättning. 



 2013:1 Planering och plangenomförande 
 
 

33 

exploateringar genomförs av professionella byggherrar/exploa-
törer.32 

Genomförandeavtalen kan reglera bebyggelseutformning33, 
finansiering av infrastruktur, markförvärv, vem som ska ansvara för 
olika åtgärder i plangenomförandet m.m. Avtalen är inte 
lagreglerade och det finns inte någon fastställd terminologi för 
dem.34 Olika avtalsformer, i relation till detaljplaneprocessen, kan 
beskrivas som i figur 2.7. 

Figur 2.7 Genomförandeavtal i planprocessen 
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processen
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Vid kommunala markanvisningar tecknas vanligen ett inledande 
markanvisningsavtal och när detaljplanen är upprättad ingås ett 
slutligt avtal mellan byggherren och kommunen, dvs. en slutlig 
bekräftelse av valet av byggherre och de villkor som gäller för 
genomförandet av detaljplanen. Samtidigt sker då den definitiva 
marköverlåtelsen till byggherren. En fördjupad belysning av dessa 
avtal ges i kapitel 3.

                                                                                                                                                               
32 Se t.ex. Kalbro & Smith (2008), Exploateringsavtal – lagstöd, tillämpning och förslag till nya 
principer. 
33 De s.k. gestaltningsprogrammen, med mer eller mindre detaljerade riktlinjer för bebyggelse 
och anläggningar, är ofta kopplade till avtalen. Avtal och gestaltningsprogram utgör ett 
komplement till detaljplanen för att reglera bebyggelseutformning m.m. 
34 Det kan nämnas att utredningen om genomförande av detaljplaner (dir. 2011:104) har i 
uppdrag att titta på om och hur genomförandeavtalen bör lagregleras. 
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3 Markanvisning

I detta kapitel35 beskriver vi vad en kommunal markanvisning inne-
bär, villkor i s.k. markanvisningsavtal behandlas liksom lagstiftning 
som berör markanvisningar. Ett avsnitt tar upp metoder som kan 
användas för att fördela markanvisningar mellan byggherrar. Därtill 
beskrivs kopplingarna mellan detaljplaneprocessen och markan-
visningsförfarandet. Avslutningsvis behandlas markens värdeut-
veckling under detalj- och markanvisningsprocessen.  

3.1 Definitioner av ”markanvisning” 

Begreppet markanvisning, och relaterade benämningar som mark-
tilldelning, markfördelning etc., indikerar att mark överförs. En 
markanvisning skulle då innebära att kommunal mark säljs till en 
byggherre. 

Benämningarna är dock lite vilseledande. Det sker normalt inte 
någon överföring av mark i samband med själva markanvisningen.36 
Anvisningen är i stället en rätt för en byggherre att, under viss tid 
och givet vissa villkor, förhandla med kommunen om att i ett 
senare skede, förvärva ett markområde som ska bebyggas.37 En 
definitiv överföring av marken sker först när förhandlingen mellan 
byggherren och kommunen resulterat i en detaljplan, som 
byggherren åtar sig att genomföra.  

Att de flesta kommuner använder begreppet markanvisning på 
detta sätt speglas bl.a. av de tre största kommunernas definitioner: 

                                                                                                                                                               
35 Kapitlet bygger främst på information från intervjuer med kommun- och byggherrerepre-
sentanter samt kommunala dokument. Information från de enkäter som efterföljande kapitel 
grundas på har därtill använts i den mån den befunnits relevant. 
36 I några kommuner används begreppet markanvisning i samband med att marken säljs till 
byggherren. Detta var troligen den ursprungliga innebörden och namnet har levt kvar trots 
att planeringsprocessen har förändrats under åren (jfr avsnitt 2.1.2). 
37 Andra benämningar som förekommer i vissa kommuner är markreservation och preliminär 
markanvisning. 
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En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor 
ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genom-
förande av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett 
visst markområde som staden äger (Stockholms Stad). 
 
En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid 
och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förut-
sättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst 
markområde som staden äger (Göteborgs Stad). 
 
En markanvisning innebär rätt för en intressent att under begränsad 
tidsperiod, med vissa i förväg givna förutsättningar, få arbeta med att 
utveckla projekt inom ett avgränsat område (Malmö Stad). 

 
Även många andra kommuner använder sig av liknande 
definitioner. Men att begreppet inte är helt entydigt belyses av 
Täby kommuns markförsäljningspolicy. 

 
Begreppet ”markanvisning” används på olika sätt i olika kommuner 
och sammanhang och då det därmed tolkas på olika sätt används det 
inte i denna policy (Täby kommun). 

 
I rapporten har vi valt att definiera en markanvisning på följande 
sätt:38 
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. 

3.2 Markanvisningens innebörd 

En väsentlig del i markanvisningen är alltså byggherrens ensamrätt 
att förhandla med kommunen. Därigenom kan en byggherre lägga 
ner tid och resurser på ett projekt med vetskapen att kommunen 
dels har ett intresse av att projektet genomförs, dels inte förhandlar 
med någon annan byggherre om samma projekt.  

Målet med en markanvisning är att den ska leda fram till en 
detaljplan och en marköverföring. Syftet med förhandlingen är 
följaktligen att utforma ett bebyggelseprojekt som både bygg-

                                                                                                                                                               
38 Enligt vår definition kan i princip alla typer av bebyggelse innefattas. Själva proceduren för 
hur en markanvisning t.ex. utformas och tilldelas skiljer sig i praktiken inte åt beroende av 
om det anvisade projektet innehåller bostäder och/eller andra typer av verksamheter. I 
rapporten fokuseras dock enbart på markanvisningar avseende bostadsbebyggelse. 
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herren och kommunen är nöjd med, där byggherren också ska vara 
villig att betala det pris kommunen begär.  

I vilken mån kommunen sköter planläggningen själv eller om 
det görs tillsammans med byggherren, påverkar mycket av vad som 
innefattas i förhandlingen (jfr avsnitt 2.1.4). Vad förhandlingen 
avser beror mycket på när markanvisningen sker i detaljplane-
processen. Vid tidiga markanvisningar ingår i regel mer moment av 
förhandling, t.ex. om bebyggelseutformning. Vid sena anvisningar 
är det huvudsakligen bara markpriset och genomförandet som 
diskuteras.39 

Markanvisningar är normalt tidsbegränsade.40 När tiden har gått 
ut är kommunen inte längre bunden till byggherren och kan således 
genomföra en ny markanvisning. Ibland överskrids tidsgränsen på 
grund av en försenad detaljplaneprocess (som normalt ligger 
utanför byggherrens kontroll). Vanligen förlängs då tiden, om 
kommunen och byggherren är överens och samarbetet fungerar.  

Från byggherrens perspektiv är markanvisningen en option att få 
köpa kommunal mark. En markanvisning kan lämnas tillbaka om 
byggherren av någon anledning inte längre vill fullfölja förvärvet.41 
Normalt är detta inte kopplat till ersättnings- eller skadeståndskrav 
från kommunens sida.42  

Inte heller kommunen har någon formell skyldighet att fullfölja 
en markanvisning. Det följer av att kommunen, i egenskap av 
planmyndighet, upprättar detaljplanen och måste följa de regler 
som finns i PBL. Men eftersom kommunen har beslutat om 
markanvisningen finns det naturligtvis ett kommunalt intresse av 
att genomföra projektet. 

                                                                                                                                                               
39 Som framgår i avsnitt 4.1.7 sker en övervägande majoritet av markanvisningarna, oavsett 
kommun, i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Det bör även påpekas att vad som mer 
exakt ingår i förhandlingen skiljer sig åt mellan projekt såväl inom som mellan kommuner. 
40 I sammanhanget kan noteras jordabalkens regler om att ett löfte om att sälja mark inte är 
giltigt längre än två år (4 kap. 4 § JB). 
41 Denna utformning kan, beroende av hur en kommun bestämmer priset på marken, leda till 
en optionsdriven prisbild. Detta diskuteras vidare i främst kapitel 5. 
42 Eventuella utredningskostnader som byggherren lagt ner kvarstår dock. Beroende på 
vilken nytta kommunen har av dessa, skulle de kunna ses som en form av ersättning till 
kommunen. En avbruten markanvisning kan även tänkas påverka byggherrens relation till 
kommunen och minska sannolikheten att få ytterligare markanvisningar, dvs. det skulle 
kunna finnas indirekta sanktioner mot byggherren. Om kommunen väljer att ta ut en s.k. 
markanvisningsavgift (se not 47), kan även denna ses som en form av ersättning ifall markan-
visningen avbryts. 



Markanvisning  2013:1 
 
 

38 

3.3 Markanvisningsavtal och kriterier vid val av 
byggherre43 

Det inledande avtal som tecknas mellan kommunen och bygg-
herren vid en markanvisning benämns ofta markanvisningsavtal.44 
Avtalet är främst en bekräftelse av att kommunen valt en viss bygg-
herre, och att denne accepterar kommunens generella villkor för 
markanvisningen. 

3.3.1 Generella och specifika villkor i markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal innehåller dels generella villkor som gäller för 
alla markanvisningar i kommunen, dels specifika villkor som är 
anpassade till respektive bebyggelseprojekt. 

De generella villkoren framgår ofta45 i politiskt antagna 
dokument, s.k. markanvisningspolicys. Normalt regleras bl.a. mark-
anvisningens begränsning i tiden,46 förutsättningar för kommunen 
att återta en markanvisning inom tidsbegränsningen och 
möjligheten för byggherren att överlåta markanvisningen. Vidare 
ingår vanligen villkor om att byggherren ska stå för alla kostnader 
under detaljplaneprocessen, och att projekt som avbryts till följd av 
processen inte ger rätt till ersättning eller ny markanvisning. I 
många kommuner finns villkor att all projektering ska ske i samråd 
med kommunen och att byggstart ska ske inom viss tid efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft.47 

Mer projektspecifika villkor är av typen att byggherren ska 
använda en viss byggteknik, följa ett visst arkitektur- eller miljö-
program eller att bostäder ska ha en viss upplåtelseform.48 
                                                                                                                                                               
43 Parallellt med denna rapport har Statskontoret (2012) studerat kommunala mark-
anvisningar (se regeringsuppdrag S2011/10454/PBB). Där diskuteras villkor och kriterier 
mer ingående med bl.a. exempel från avtal i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Linköping och Västerås. 
44 Även här finns en flora av olika begrepp, t.ex. marktilldelningsavtal, föravtal, ramavtal, 
optionsavtal, intentionsavtal etc. 
45 Det gäller i synnerhet de befolkningsrika kommunerna och deras kranskommuner. 
46 Vanligen sätts gränsen till två år, enligt jordabalkens regler i 4 kap. 4 §, men som framgått 
tidigare, är det möjligt att förlänga tiden som i regel varar så länge som kommunen och 
byggherren är överens. 
47 Vissa kommuner tar även ut en markanvisningsavgift, som ska täcka kommunens 
kostnader så länge marken är obebyggd och låst, vilket i regel skrivs in i markanvisnings-
avtalet. 
48 Det bör poängteras att de projektspecifika villkoren ofta utelämnas i markanvisnings-
avtalet och i stället behandlas i efterkommande avtal som ligger närmare själva marköver-
föringen och genomförandet (se figur i avsnitt 2.4). De projektspecifika villkoren tar i regel 
sikte på själva genomförandet efter att den kommunala marken överlåtits. De överens-
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3.3.2 Formella och informella kriterier vid val av byggherre 

De kriterier som kommuner använder för att tilldela byggherrar 
markanvisningar kan karaktäriseras som dels formella, dels 
informella. De formella kriterierna framgår normalt av respektive 
kommuns markanvisningspolicy, medan de informella kriterierna 
är mer av typen ”underförstådda”.  

Till de formella kriterierna hör framför allt byggherrens 
(ekonomiska) möjlighet att genomföra ett projekt avseende såväl 
arbetet med detaljplanen som den efterföljande byggnationen.49 
Byggherren ska därtill kunna uppfylla olika kvalitets- och miljö-
kriterier. Här kan tidigare genomförda referensprojekt spela en 
roll. Vid markanvisningar för bostäder med hyresrätt anger många 
kommuner byggherrens långsiktiga intresse av den efterföljande 
förvaltningen, som ett kriterium. Andra kriterier som förekommer 
är bl.a. att byggherren ska ha skött sig vid tidigare markanvisningar, 
inte sitter på outnyttjade byggrätter eller har ett stort eget mark-
innehav. 

Många kommuner anger att markanvisningarna ska främja en 
god konkurrens. I praktiken torde detta innebära att en byggherre 
inte ska tilldelas alltför många markanvisningar under en viss 
tidsperiod.50 Att så inte sker underlättas av att vissa kommuner för 
register över vilka byggherrar som ansökt om markanvisning och 
vilka som tilldelats mark. 

Informella kriterier51 framgår, naturligen, inte av kommunala 
styrdokument. Men många byggherrar är ändå mer eller mindre 
medvetna om dessa.52 Det kan t.ex. röra sig om att en byggherre 
förväntas acceptera markanvisningar i sämre lägen för att även 

                                                                                                                        
stämmer i princip helt med villkoren i de exploateringsavtal som skrivs mellan en kommun 
och en byggherre, då marken är i privat ägo när projekt initieras. 
49 Förutom att tidpunkten för markanvisningen även här är av stor betydelse för en 
byggherres risktagande, är främst markanvisningens omfattning, dvs. primärt antalet 
bostäder, av än större betydelse. Vilken omfattning kommunen väljer påverkar naturligen 
den reella marknaden av antalet, ekonomiskt kapabla, byggherrar. 
50 Det får antas att många kommuner därmed använder någon form av fördelningsnyckel 
delvis baserad på tidigare markanvisningar, då det finns många potentiella byggherrar till en 
markanvisning. 
51 Snarare än krav skulle denna typ av kriterier kunna ses som att de ökar sannolikheten att 
tilldelas en markanvisning, om de uppfylls. Det är alltså inga absoluta krav. 
52 Givetvis lär vetskapen om dessa kriterier vara lägre hos nya och oetablerade byggherrar, 
vilka därmed kan tänkas drabbas särskilt. Det kan antas att uppfyllande av denna typ av 
kriterier är av större vikt för större och redan etablerade byggherrar. 
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kunna erhålla mark i attraktiva lägen.53 På motsvarande sätt kan 
uppförande av hyresbostäder skapa gynnsammare förutsättningar 
för att även tilldelas anvisningar gällande bostadsrättslägenheter. 
Även ansvarstagande, genom att uppföra bostäder trots en 
sviktande marknad, kan utgöra ett kriterium av denna informella 
typ. 

3.4 Lagstiftning som berör markanvisningar 

Det finns i dag inte någon specifik lagstiftning för tilldelningen av 
markanvisningar, dvs. bestämmelser om hur en kommun ska välja 
byggherre.54 För själva markförsäljningen gäller allmänna regler i 4 
kap. jordabalken (1970:94, JB) och kommunallagen (1991:900, 
KL). Dessutom finns bestämmelser som följer av EU-medlems-
kapet.  

Det är i synnerhet de kommunal- och EU-rättsliga reglerna som 
påverkat de tilldelningsmetoder som används vid markan-
visningar.55 När en markförsäljning kopplas samman med efter-
följande exploateringsåtaganden, vilket är vanligt, kan även lagen 
om offentlig upphandling (2007:1091, LOU) aktualiseras. Det 
ligger dock inte inom ramen för denna rapport att behandla denna 
fråga djupare och LOU kommenteras endast i korthet. 

Generellt kan sägas att de regler som finns för försäljning av 
offentlig egendom, inklusive mark och fastigheter, syftar till två 
saker: (1) Det offentliga ska hushålla med sina tillgångar och inte 
sälja egendom till ett pris som understiger egendomens värde. (2) 
Det offentliga ska inte kunna gynna vissa aktörer genom att sälja 
till ett pris som understiger egendomens värde.  

                                                                                                                                                               
53 För att säkerställa detta använder sig vissa kommuner av s.k. dubbla markanvisningar eller 
kopplade avtal. Detta innebär i princip att en markanvisning avser två olika projekt på två 
olika markområden. 
54 En reglering av förfarandet har diskuterats i flera omgångar sedan 1950-talet, då 
kommunalt markinnehav började lyftas fram som en nyckelfaktor för bostadsbyggandet. 
Frågan behandlades bl.a. i Byggkonkurrensutredningen (SOU 1972:40). I utredning 
Konkurrensen inom bygg/bosektorn (SOU 1990:62) konstaterades att det tidigare ansetts 
att frågan borde vara oreglerad, och att det inte heller för framtiden var önskvärt att 
markfördelningen, dvs. markanvisningsförfarandet, reglerades. 
55 Se t.ex. Madell & Lundberg (2008), Skall vi singla slant? – Om försäljningar av offentliga 
tillgångar. 
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3.4.1 Kommunallagen 

Kommunen är vid försäljning av fast egendom, dvs. mark, bunden 
av reglerna i KL. Av dessa följer bl.a. att kommunen ska behandla 
samtliga kommunmedlemmar lika. Kommunen får inte ge 
understöd åt enskilda utan stöd av lag eller ge individuellt inriktat 
näringslivsstöd utan att det finns synnerliga skäl.56 Det finns ett 
generellt krav på marknadsprissättning vid försäljningar, som kan 
härledas från KL:s bestämmelse om att en kommun ska ha en god 
ekonomisk hushållning.57  

Skulle kommunen ta ett beslut som åsidosätter dessa regler kan 
en kommunmedlem58 begära laglighetsprövning av beslutet. Det 
bör noteras att detta inte är möjligt när beslutet tas av ett 
kommunalt bolag vilket sker i vissa kommuner (se avsnitt 3.6). 

3.4.2 EU:s statsstödsregler 

Enligt EU:s statsstödsregler ska offentliga försäljningar av 
egendom ske till marknadspris för att inte försäljningen ska riskera 
att bedömas som otillåtet statsstöd.59 Försäljning av kommunal 
mark till ett pris som understiger marknadspriset är inte tillåtet om: 
(1) det innebär att ett visst företag ges en särskild förmån som 
snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlems-
staterna samt (2) att förmånen till ett företag under en treårsperiod 
överstiger ett tröskelvärde på 100 000 €.60 

EU-kommissionen har i ett meddelande utarbetat en vägledning 
för hur prissättningen vid överlåtelser av mark och byggnader bör 
ske för att utesluta eventuellt otillåtet statsstöd.61 Där anges i 
princip tre metoder som kan tillämpas. 

1. Överlåtelse genom anbudsförfarande 

I detta fall sker en marköverlåtelse genom ett offentliggjort och 
öppet anbudsförfarande, t.ex. via en auktion, där det bästa eller 

                                                                                                                                                               
56 2 kap. 1-2 §§ KL samt 2 kap. 8 § KL. 
57 8 kap. 1 § KL. 
58 Vari inräknas bl.a. byggherreföretag som äger mark inom kommunen. 
59 Artikel 107-109. 
60 För att det ska bli tal om otillåtet statsstöd i EU-rättslig mening krävs att båda dessa 
förutsättningar är uppfyllda. 
61 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av 
mark och byggnader (97/C 209/03). 
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enda anbudet antas. En försäljning till detta pris innefattar inte 
något statligt stöd. 

Det bör understrykas att det, i den mån annan lagstiftning 
tillåter det, inte finns något hinder mot att markförsäljningen 
kopplas samman med särskilda villkor för den framtida markan-
vändningen eller bebyggelsen, t.ex. bygg- eller miljökrav. Men 
villkoren måste vara tydliga så att tänkbara köpare, i det här fallet 
byggherrar, kan gör en rimlig värdering inför ett anbud. Villkoren 
får heller inte vara utformade så att enbart en specifik köpare kan 
uppfylla villkoren.62 

2. Överlåtelse utan anbudsförfarande - expertvärdering 

Marköverlåtelser kan också föregås av en expertvärdering som 
genomförs av en eller flera oberoende värderingsmän. Därigenom 
kan marknadsvärdet fastställas på grundval av, som kommissionen 
skriver, ”allmänt accepterade marknadsindikatorer och värderings-
standarder”. Det marknadspris som då fastställs anses vara det 
lägsta försäljningspris som kan avtalas, utan att det föreligger ett 
statligt stöd.63 

Även vid expertvärdering är det möjligt att koppla särskilda 
villkor till försäljning av marken, som ska ligga till grund för 
värderingen. Således ska t.ex. de begränsningar som följer av en 
detaljplan eller villkor om byggande av hyresrätter, beaktas vid 
värderingen.  

3. Anmälningsplikt 

Om en fastighetsförsäljning varken föregås av ett anbudsförfarande 
eller en oberoende expertvärdering ska medlemsstaten göra en 
anmälan till kommissionen. Kommissionen ges då en möjlighet att 
fastställa om statligt stöd förekommer och, om så är fallet, göra en 
bedömning av dess förenlighet med EU-reglerna. 

                                                                                                                                                               
62 Av EU-kommissionens meddelande framgår de närmare villkoren för hur förfarandet ska 
gå till för att en försäljning ska anses ha skett genom ett villkorslöst anbudsförfarande. 
63 Även här ger EU-kommission närmare riktlinjer med avseende på bl.a. krav på 
värderingsmannen, felmarginaler m.m. 
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3.4.3 Lagen om offentlig upphandling 

LOU är inte direkt tillämplig på rena markförsäljningar. Men när 
en markförsäljning också kopplas samman med särskilda villkor 
som tar sikte på byggande av olika anläggningar kan utförandet av 
anläggningarna kräva offentlig upphandling. Detta gäller i synner-
het uppförandet av allmänna anläggningar – dvs. sådan som efter 
genomförandet ligger under kommunalt ansvar. Hit hör t.ex. 
allmänna platser/gator i en detaljplan.64  

Det förkommer, till följd av detta, att kommuner medvetet 
kopplar ifrån byggandet av olika anläggningar, som kan omfattas av 
LOU, från markförsäljningen. Kommunen svarar därefter själv för 
utförandet av anläggningar i enlighet med upphandlingsreglerna i 
LOU. När det gäller övriga byggnadsarbeten på privat kvarters-
mark i detaljplanen, som byggherren svarar för, är LOU inte 
tillämplig.  

3.5 Metoder vid fördelning av markanvisningar 

Genom avsaknaden av direkta lagregler för markanvisningar har 
kommunerna stort utrymme att utforma egna förfaranden, an-
passade efter respektive kommuns förutsättningar i respektive 
projekt.65 

I kommunernas markanvisningspolicys finns olika benämningar 
på de metoder som används för att fördela markanvisningar till 
byggherrar.66 I stort kan dock, de olika benämningarna till trots, 
några huvudmetoder urskiljas.  

En grundläggande uppdelning kan göras mellan markanvisningar 
som sker via någon form av anbudsförfarande eller via ett direkt val 
av byggherre. Här har vi valt benämningarna anbudsanvisning 
respektive direktanvisning för dessa två övergripande metoder (jfr 
avsnitt 3.4.2). Metoderna kan därefter brytas ner i ytterligare 
varianter. 
                                                                                                                                                               
64 Se Sveriges kommuner och landsting (2003), La Scala-domens konsekvenser för 
kommunernas exploateringsavtal (cirkulär 2003:109). Det mer exakta rättsläget för hur och 
när LOU ska tillämpas i samband med markexploateringar är fortsatt oklart. 
65 En effekt av detta är att systemet med markanvisningar kan uppfattas som otydligt från ett 
byggherreperspektiv, vilket diskuteras mer i kapitel 4. Det kan även nämnas att redan i 
mitten av 1980-talet konstaterades i Sandblad (1984), Plangenomförande – Kommunen som 
avtalspart, markföretagare och förnyelsemotor att förfarandet fungerar ”på mycket olika sätt” i 
kommunerna. 
66 T.ex. anbudsförfarande, jämförelseförfarande, markanvisningstävling, arkitekttävling, 
direktanvisning etc. 
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3.5.1 Anbudsanvisning – jämförelse av byggherrar 

Utgångspunkterna vid en anbudsanvisning är dels att det finns ett 
intresse från två eller flera byggherrar att erhålla mark, dels att 
kommunen har kriterier för hur byggherrarnas anbud ska bedömas. 
I grunden handlar det om hur byggherrar, på ett eller annat sätt, 
ska jämföras och bedömas gentemot varandra.  

Förenklat kan tre huvudtyper av bedömningskriterier urskiljas:67 

1. Byggherrens betalningsvilja är det enda kriteriet, dvs. mark-
anvisning tilldelas den byggherre som är villig att betala högst 
pris.68  

2. Förutom priset bedöms också andra parametrar som t.ex. 
bebyggelseutformning.  

3. Markpriset är ”fast” och enbart andra parametrar ligger till 
grund för bedömningen.  

I princip används en eller flera av dessa typer i samtliga kommuner 
som tilldelar mark via markanvisning.69 Vanligast tycks vara att 
anbudsanvisningen bedöms utifrån en kombination av pris och 
andra parametrar (se avsnitt 4.1.6).  

Ibland sker en anbudsanvisning i flera steg. Inledningsvis kan 
anbuden då avse relativt enkelt utformade, och därmed mindre 
påkostade, med syftet att gallra ut ett antal bra förslag. I nästa 
omgång, som ställer högre krav på anbuden, kan slutligen en 
vinnare utses och tilldelas markanvisningen.70 Det förekommer 
även anbudsanvisningar som enbart är öppna för speciellt inbjudna 
byggherrar – t.ex. då byggprojekten är mycket komplicerade och 
kräver en hög specialistkompetens.  

                                                                                                                                                               
67 En fördjupad diskussion om de olika anbudsmetoderna ges i kapitel 5 och 6. 
68 Vid denna typ av anbudsanvisning torde det vara av särskild vikt att förutsättningarna för 
anbudet är mycket tydliga. 
69 De två senare typerna av anbudsanvisning benämns i många kommuner jämförelseför-
farande, markanvisningstävling eller arkitekttävling medan den första typen vanligen 
benämns anbudsförfarande. 
70 Anbudsanvisningar kan vara resurskrävande, vilket främst drabbar mindre aktörer. Det har 
i undersökningen framkommit fall då kommuner lämnat bidrag till byggherrar som deltar i 
en anbudstävling. Bidragen tycks dock primärt ha syftat till att få in mer genomarbetade 
förslag snarare än att underlätta för resurssvaga aktörer. 



 2013:1 Markanvisning 
 
 

45 

3.5.2 Direktanvisning 

Rent principiellt är de markanvisningar som sker utan någon form 
av uttrycklig jämförelse mellan byggherrar en form av direkt-
anvisning. I likhet med anbudsanvisningar tycks direktanvisningar 
förekomma, i olika varianter, i de flesta kommuner (se avsnitt 
4.1.6).  
 En variant är att byggherren själv söker upp lämplig 

kommunal mark och utformar ett förslag för området. Om 
kommunen bedömer att förslaget är genomförbart utförs 
vanligen en värdering av marken, givet den föreslagna be-
byggelsen. En prisförhandling inleds och, om en överens-
kommelse nås, tilldelas byggherren en markanvisning för 
markområdet. 

 I andra fall kan kommunen, genom t.ex. översiktsplanen 
eller specifika områdesprogram, peka ut områden som 
lämpliga för ny bebyggelse. Byggherrar kan därefter an-
söka/anmäla intresse om direktanvisning för dessa 
områden. 

 För mindre attraktiva områden kan kommunen kontakta 
byggherrar direkt för att undersöka intresset för markan-
visningar.  

 En annan situation för direktanvisningar är då en byggherre 
själv äger mark som kan bebyggas, men vill utöka sitt 
markinnehav med intilliggande kommunal mark. 

 En form av direktanvisningar, som främst avser markan-
visningar för hyresrätter, innebär att vissa kommuner ingår 
s.k. intentionsavtal med en byggherre. Dessa avtal bygger 
vanligen på att byggherren åtar sig att uppföra en viss 
mängd bostäder under ett antal år. Kommunen förbinder 
sig samtidigt att tillhandahålla mark via direktanvisning.71  

Prisbestämning  

Prisbestämningen vid direktanvisningar ska, i enlighet med EU-
reglerna, ske genom en oberoende expertvärdering. Utgångs-

                                                                                                                                                               
71 I och med att byggherren utlovas en viss tillgång på mark med byggrätt erhålls skalfördelar 
som kan pressa kostnaderna och därefter hyresnivån. Denna form av direktanvisning är även 
intressant ur konkurrenssynpunkt eftersom det i praktiken rör sig om omfångsmässigt 
(antal lägenheter) mycket stora markanvisningar. 
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punkten för denna värdering kan skilja sig åt beroende på vilket typ 
av bebyggelse och värdetidpunkt det är fråga om.72  

För flerbostadshus är priset normalt relaterat till tillåten 
m2/BTA i den slutliga detaljplanen. För enfamiljshus eller radhus 
med äganderätt bestäms vanligen ett visst pris per tomt.  

Ofta kopplas det överenskomna priset vid markanvisningen till 
prisindex/prisformler, som tar hänsyn till eventuella prisför-
ändringar fram till överlåtelsetidpunkten. Detta eftersom markan-
visningen i regel sker relativt lång tid innan detaljplan antas och den 
slutliga marköverlåtelsen sker.  

Det förekommer även att kommuner väljer att utföra 
värderingen av marken efter att markanvisningen tilldelats. Prisför-
handlingen utförs då i samband med att detaljplanen antas eller har 
vunnit laga kraft.73  

3.5.3 Kombinationer av anbuds- och direktanvisning 

För främst större markområden förekommer också kombinationer 
av anbuds- och direktanvisningar. Exempelvis kan byggherrar 
inledningsvis lämna in anbud, som vanligen bedöms utifrån endast 
betalningsvilja, på ett delområde i ett större utbyggnadsområde, där 
varje delområde ska markanvisas för sig. Byggherren med högst 
anbud tilldelas därefter det första området. Övriga delområden 
erbjuds sedan t.ex. de byggherrar som lämnat de lägre anbuden, 
genom direktanvisning. 

3.6 Markanvisningens koppling till planprocessen 

Detta avsnitt kopplar samman markanvisningsförfarandet med 
detaljplaneprocessen som redovisades i föregående kapitel (se figur 
3.1 nedan). Redovisningen utgår från principen att markan-
visningen sker i ett tidigt skede, dvs. innan den formella 
detaljplaneprocessen inletts. 
                                                                                                                                                               
72 Att det finns en del problematik att ta hänsyn till vid prissättning av markanvisningar 
diskuteras i slutet av detta kapitel samt i kapitel 5. 
73 Beroende av i vilken grad en detaljplan utformats tillsammans eller med en specifik bygg-
herre i åtanke kan det vara riskabelt att inleda en prisförhandling sent eller efter antagandet. 
Kommunen kan i detta fall tvingas acceptera ett lågt bud för att inte sitta med en plan som 
ingen annan byggherre kan eller vill genomföra. Samtidigt kan en byggherre på motsvarande 
sätt tvingas acceptera ett högt bud från kommunen i de fall de redan lagt ner stora kostnader 
under detaljplaneprocessen och därmed inte kan återlämna markanvisningen. 
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Inledning av markanvisningsförfarandet 

Projektinitieringen kan göras av såväl en byggherre som 
kommunen. 

Därefter bereder den eller de förvaltningsenheter som ansvarar 
för kommunens markanvändning det föreslagna projektets lämplig-
het med avseende på främst lokalisering av bebyggelsen.74 

Om projektidén accepteras kan en byggherre utses för att 
genomföra projektet, dvs. markanvisningen kan ske.75 

Figur 3.1  Markanvisningsförfarandet och dess koppling till 

detaljplaneprocessen 
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74 I detta skedde undersöks främst om det föreslagna projektet är förenligt med t.ex. 
översiktsplaner och andra kommunala dokument som är styrande för markanvändningen. 
Det kan även nämnas att det vanligtvis är ett flertal förvaltningsenheter som är involverade 
redan i inledningsskedet vilket redan där ställer krav på en effektiv samordning. 
75 Om det är en byggherre som haft den inledande idén till projektet är det vanligtvis även 
denna som får markanvisningen för hela eller åtminstone delar av projektet. 
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Beslutet om vilken byggherre som ska erhålla markanvisning 
fattas, beroende av den kommunala organisationen och projektets 
art, av en facknämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Underlaget för beslutet tas i regel fram av den förvaltning som är 
ansvarig för exploateringsverksamheten. I de fall marken tillhör ett 
kommunalt bolag fattas beslutet i stället av bolagets styrelse.76  

Som framgår av föregående avsnitt kan valet av byggherre base-
ras på två huvudmetoder: anbudsanvisning respektive direktan-
visning. 

Efter beslut om val av byggherre skrivs ett markanvisningsavtal 
mellan kommunen och byggherren. Därigenom bekräftas dels att 
kommunen tilldelat en specifik byggherre en markanvisning för ett 
visst projekt, dels att byggherren accepterat de kommunala villkor 
som utgör en förutsättning för markanvisningen. Därefter får den 
förvaltningsenhet som ansvarar för planläggningen i uppdrag att 
inleda den formella detaljplaneprocessen 

Markanvisningens koppling till detaljplaneprocessen 

Detaljplaneprocessens huvudmoment framgår av figur 3.1 och har 
något utförligare behandlats i föregående kapitel. Alla markan-
visningar måste passera denna process. Det är först genom detalj-
planen som byggrätten är rättsligt garanterad, vilket utgör grunden 
för försäljning av marken till byggherren. En markanvisning kan 
alltså inte avslutas innan det finns en detaljplan.  

När det gäller den tidsmässiga inplaceringen av markanvisningar 
i planprocessen kan man urskilja tre huvudvarianter: 

 Markanvisningen sker tidigt.77 Den kan ske redan innan det 
formella arbetet med detaljplanen har inletts. Om ett plan-
program upprättas kan markanvisningen ske i samband med 
detta arbete.  

                                                                                                                                                               
76 Av de sammanlagt 23 kommuner som bidragit med underlag till denna rapport är det 
endast en där majoriteten av marken förvaltas av ett bolag. Trots detta observerades inga 
principiella skillnader i förfarandet. I detta avsnitt gör vi därför ingen åtskillnad mellan 
markanvisningar beslutade av kommunen respektive kommunala bolag. Som framgått i 3.4.1 
går det dock inte att laglighetspröva beslut fattade av kommunala bolag. Det finns heller 
inget som hindrar bolaget från att fördela sin mark efter andra principer än den kommunala 
förvaltningen. Att s.k. bolagsanvisningar därmed rent generellt kan ge upphov till bristande 
transparens diskuteras i senare kapitel. 
77 Denna variant är den vanligast förekommande (se avsnitt 4.1.7) och, som redan påpekats, 
den variant som illustreras i figur 3.1. 
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 I vissa fall sker markanvisningen senare när arbetet med 
planförslaget har kommit en bit på väg.  

 Slutligen kan markanvisningen göras i ett sent skede eller 
när detaljplanen har vunnit laga kraft.78 

Det bör understrykas att detaljplanen är överordnad markan-
visningen vad gäller markanvändning, utformning av bebyggelsen 
m.m. Det betyder att samtliga markanvisningar som sker innan 
detaljplanen vunnit laga kraft är potentiellt dynamiska, dvs. kan 
behöva modifieras pga. förändringar i planutformningen.  

Avslutning av markanvisningen 

Om markanvisningen sker tidigt kommer markanvisningsavtalet att 
ersättas/kompletteras i samband med att detaljplanen antas. Detta 
nya avtal tar primärt sikte på genomförandet av detaljplanen efter 
det att marken förvärvats av byggherren dvs. det blir ett exploa-
teringsavtal (se avsnitt 2.4 samt 3.3). Ibland inbegriper detta avtal 
även själva marköverlåtelsen och fungerar därmed också som ett 
köpeavtal.  

I samband med marköverlåtelsen krävs vanligen att fastighetsin-
delningen förändras i enlighet med detaljplanen och det i markan-
visningen utpekade projektområdet. Det sker genom en fastighets-
bildning som utförs av lantmäteriet. Först därefter är det möjligt 
för byggherren att få lagfart på fastigheten och få den intecknad, 
vilket är av stor vikt ur finansieringssynpunkt.79 

I och med att detaljplanen vunnit laga kraft och fastighets-
bildning skett, förvärvar byggherren marken. Ofta ingår villkor om 
t.ex. byggstart inom viss tid. Detta markerar avslutningen på 
markanvisningsförfarandet och exploateringsprocessen övergår 
därmed till själva genomförandet, dvs. byggandet.  
 

                                                                                                                                                               
78 Vid markanvisningar som avser verksamheter, t.ex. industrier, är det vanligt att kommunen 
dessförinnan utarbetat flexibla detaljplaner. Markanvisningen sker därmed sent och i kan 
princip likställas med en vanlig markförsäljning. 
79 Det förberedande arbetet med fastighetsbildning (och bygglov) kan, med viss risk, inledas 
parallellt med detaljplaneprocessen och innan detaljplanen vunnit laga kraft. 
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3.7 Värdeutveckling under plan- och 
genomförandeprocessen 

Avslutningsvis ska vi presentera en modell för hur värdet på mark 
utvecklas under plan- och genomförandeprocessen. Värdet är 
beroende av om det sker en ren försäljning av mark eller om det 
sker en markanvisning. Utgångspunkten är då som i figur 3.2. 

Förutsättningen i figuren är att markförsäljning respektive 
markanvisning sker innan detaljplanearbete påbörjats. 

Figur 3.2 Schematisk bild av värdeutvecklingen, beroende på om marken 

säljs (blå kurva) eller om det sker en markanvisning (röd kurva) 
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Innan det finns idéer om en förändrad markanvändning bestäms 
fastigheternas värde av den pågående markanvändningen: obebyg-
gda eller bebyggda fastigheter. 

Försäljning av mark 

När en byggherre köper mark finns det normalt mer eller mindre 
realistiska förhoppningar om att bebyggelse kommer att uppföras i 
framtiden, det finns s.k. förväntningsvärden. Begreppet råmark 
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brukar då användas för denna mark. Hur förväntningsvärden i 
praktiken utvecklas fram till dess att detaljplanen antas kan dock 
diskuteras Är det som den heldragna kurvan i figuren, eller den 
streckade kurvan efter det att kommunen har beslutat om ett s.k. 
planbesked?80  

När detaljplanen antagits får byggherren en rättslig säkerhet för 
hur marken får användas (under planens genomförandetid). Där-
med sker en värdeökning och marken övergår från råmark till rå-
tomtmark. 

Efter utbyggnad av infrastruktur, gator, grönområden, va etc. 
och fastighetsbildning m.m., uppstår ett värde av byggklar tomt-
mark. Den slutliga värdenivån avser den bebyggda tomten, dvs. när 
bebyggelsen har färdigställts.  

Markanvisning 

Utgångspunkten i figur 3.2. är att markanvisningen avser byggklar 
tomtmark. Om anvisningen sker genom ett anbudsförfarande 
kommer byggherrens bud att baseras på en bedömning av vad 
denna mark är värd i framtiden, Detta givet bl.a. den detaljplan som 
förväntas och den marknadssituation som då råder.  

I princip är situationen densamma om marken tilldelas genom 
direktanvisning. Med undantag av att vi här får ett prissättnings-
problem som skiljer sig från det rena anbudsförfarandet (se avsnitt 
3.5.2). Till detta problem återkommer vi i kapitel 5.  

Kommentarer  

Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss att marknadsvärdet vid en 
försäljning av mark i ett relativt tidigt skede av planprocessen är 
(klart) lägre än priset för en markanvisning vid motsvarande 
tidpunkt. Om planeringen går i lås i enlighet med markan-
visningens intentioner kommer markvärdet att stiga och närma sig 
vad man är beredd att betala för markanvisningen. Därmed kan 
sägas att om man begär samma pris vid en markförsäljning som för 
en markanvisning så begär man i princip ett för högt pris för 
marken. 

                                                                                                                                                               
80 Att det finns skillnader mellan teori och praktik visar t.ex. Kjær Christensen (2010), When 
property values changes during urban development. 
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4 Markanvisningar i praktiken 
Erfarenheter från kommuner och 
byggherrar 

Detta kapitel belyser, i kvantitativa termer, ett antal frågor. Det 
gäller bl.a. omfattning av kommunernas markägande, antalet pro-
jekt/bostäder som har markanvisats, hur många byggherrar som 
tilldelats markanvisningar och vilka markanvisningsmetoder som då 
tillämpats. Dessutom redovisas erfarenheter och synpunkter från 
byggherrar angående deras syn på markanvisningssystemet. Av-
slutningsvis följer ett avsnitt där de, i vår mening, intressantaste 
uppgifterna från kapitlet sammanfattas och kommenteras.  

Data som presenteras baseras huvudsakligen på två enkäter, en 
till kommuner och en till byggherrar. Perioden som avses är 2007-
2011.81 

4.1 Kommunenkäten 

Enkäten innehåller sammanlagt 29 flervalsfrågor82 och har sänts till 
17 kommuner som har en efterfrågan på bostäder: Botkyrka, Gävle, 
Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Järfälla, Kungsbacka, 
Lerum, Linköping, Nacka, Norrköping, Skellefteå, Strängnäs, 
Tyresö, Umeå samt Örebro. 

Utöver dessa kommuner har företrädare från Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Lund, Växjö och Täby intervjuats.83 
Huvudsyftet med intervjuerna är att få information om hur olika 

                                                                                                                                                               
81 Enkäternas utformning framgår av bilaga 1 och 2. 
82 Till varje fråga gavs möjlighet att lämna kommentar. Det var även möjligt att hoppa över 
frågor vilket medfört att antalet svar varierar. 
83 Intervjuerna med företrädare för Malmö, Lund och Växjö utfördes som en del av 
examensarbete: Tjärnstig (2012), Kommunernas markanvisningar för bostäder: En studie av 
markanvisningar i Malmö, Lund och Växjö. 
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markanvisningssystem fungerar i praktiken. I olika omfång har 
även mer kvantitativa uppgifter inhämtats, vilka redovisas 
tillsammans med enkäten i detta avsnitt. Detsamma gäller vissa 
uppgifter vilka inhämtats från kommunala dokument och data-
underlaget till Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2012.  

4.1.1 Kommunernas markägande 

Kommunernas totala markinnehav är inte särskilt intressant från 
markanvisningssynpunkt. En stor del av marken är redan tagen i 
anspråk för allmänna platser i detaljplaner och grön- och frilufts-
områden som inte ska bebyggas utan snarare skyddas från be-
byggelse. 

Av större intresse är däremot hur mycket kommunal mark som 
är lämplig/aktuell för bostadsbyggande. Av Boverkets bostads-
marknadsenkät (2012) framgår att detta markinnehav är betydande. 
12 procent av kommunerna äger all mark som är aktuell för be-
byggelse och 76 procent av kommunerna äger delar av den mark 
som ska/kan bebyggas.84  

I vår enkät tillfrågades kommunerna om hur stor andel de äger 
av marken som är lämplig för framtida bebyggelse med bostäder. 
Av de 16 kommuner som besvarade frågan framgår att det 
vanligaste fallet är att kommunen äger mellan 41-60 procent av 
denna mark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
84 Enkäten besvarades av 275 kommuner. Sammantaget äger minst 242 kommuner mark för 
planerat/pågående bostadsbyggande. I många av dessa kommuner finns det inte någon större 
konkurrens om marken bland byggherrarna. I dessa kommuner är problemen med för-
delning av kommunal mark till byggherrar av mindre intresse. 
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Figur 4.1 Andel mark för framtida bostadsbebyggelse som ägs av 

kommunen (16 kommuner) 

 
 

 
I Stockholm, Göteborg och Malmö ägs ca 70, 55 respektive 50 
procent av marken inom kommungränserna av kommunerna. Även 
om en stor del av marken redan är tagen i anspråk för allmänna 
platser m.m., har samtliga kommuner mycket mark som kan 
bebyggas. Göteborg uppger att de har kring 6 500 ha i markreserv.85 
Stockholm anger i sin budget för år 2012 att kommunen 
(exploateringsnämnden) ska anvisa minst 5 000 bostäder under året 
och minst 4 000 under åren därefter. I Malmö är målsättningen att 
bygga ca 1 500 nya bostäder per år på kommunens mark. Detta ger 
en indikation på respektive kommuns markreserv. 

4.1.2 Bostadsbyggande på kommunal mark 

När det gäller det totala bostadsbyggandet år 2007-2011 i de 17 
kommunerna är bilden den följande:  

 sju kommuner har färdigställt mer än 1 500 bostäder,  
 tre kommuner har producerat mellan 1 000 och 1 500,  
 en mellan 500 och 1 000,  
 fem kommuner mellan 200 och 500 bostäder samt  
 en kommun som producerat mindre än 200. 

                                                                                                                                                               
85 Göteborg har mycket mark som förvaltas och markanvisas genom ett kommunalt bolag. 
Det är oklart om denna mark ingår i vare sig den angivna markreserven eller i angivelsen för 
det totala markägandet. 
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När det gäller andelen bostäder som uppförts på kommunal mark 
angav fem kommuner siffran 41-60 procent, fem kommuner 61-80 
procent och fyra kommuner svarade 81-100 procent. Samtidigt 
angav två kommuner 21-40 procent och en 0-20. 

Figur 4.2  Andelen bostäder som färdigställts på kommunal mark (17 

kommuner) 
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Frågan om andel färdigställda bostäder på kommunalägd mark de 
senaste fem åren ställdes även till Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Här uppskattades siffrorna till 80, 7086 respektive 50 
procent.  

4.1.3 Antal projekt och bostäder som markanvisats 

Av intresse är att se dels hur många projekt som markanvisats, dels 
hur många bostäder det rör sig om. Av figur 4.3 framgår att mer än 
hälften av kommunerna har genomfört mindre än tio markan-
visningar. Men det är också två kommuner som har markanvisat 
mer än 40 projekt mellan 2007-2011.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
86 45 % uppgavs ha skett på mark som tidigare ägdes av kommunen genom fastighets-
nämnden medan 25 % tidigare ägdes av ett kommunalt bolag. 
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Figur 4.3  Antalet markanvisningar med projekt omfattande mer än 5 

bostäder (17 kommuner) 
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Att relativt mycket bostäder har markanvisats framgår av figur 4.4. 
Tio av de undersökta kommunerna uppger att mer än 500 bostäder 
fördelats via markanvisning. I fyra kommuner har över 1 500 
bostäder markanvisats.  

Figur 4.4  Antal bostäder som markanvisats på mark som ägts av 

kommunen (16 kommuner) 
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I Stockholm markanvisades under 2007-2011 strax över 16 000 
lägenheter fördelat på 254 enskilda markanvisningar. I Malmö 
genomfördes under samma period 75 markanvisningar avseende 
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olika bostadsprojekt.87 Göteborg har under de senaste två åren 
utfört 36 markanvisningar avseende 3 077 bostäder.88  

4.1.4 Markanvisningarnas storlek/omfattning 

Vi saknar uppgifter om markanvisningarnas storlek, dvs. antalet 
lägenheter som anvisas vid varje enskild markanvisning, från de 
kommuner som besvarat enkäten. En indikation på antalet lägen-
heter ger dock siffror från Stockholm och Göteborg (se figur 4.5 
nedan). 

Figur 4.5  Antal markanvisningar av olika omfattning/antal lägenheter 

(Stockholm och Göteborg) 
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Av figuren framgår att huvuddelen av markanvisningarna, 191 av 
289 anvisningar (66 procent), ligger i intervallet 21-100 lägenheter.  

4.1.5 Antalet byggherrar som tilldelats markanvisning 

Från bl.a. konkurrenssynpunkt är det av intresse hur många 
byggherrar som fått markanvisningar. Av figur 4.6 framgår att åtta 

                                                                                                                                                               
87 I Malmö innehåller markanvisningsbesluten ofta byggrätten uttryckt i BTA snarare än 
antal bostäder/lägenheter vilket gör det svårt att uppskatta hur många bostäder de 75 
markanvisningarna innehållit totalt. 
88 Utöver dessa bostäder anvisar, som tidigare nämnts, ett kommunalt bolag i Göteborg sin 
mark till byggherrar. Dessa bostäder ingår inte i siffrorna ovan för Göteborg. 
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av kommunerna har markanvisat till 6-10 byggherrar och sju 
kommuner till mellan 11-20 byggherrar.  

Figur 4.6  Antalet byggherrar som har erhållit markanvisning (17 

kommuner) 
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I Stockholm har 81 olika byggherrar fått markanvisningar mellan år 
2007-2011.89 I Malmö är motsvarande siffra 37 olika byggherrar. 
Göteborgs markanvisningar har de senaste två åren gått till 22 olika 
byggherrar.90  

4.1.6 Markanvisningsmetoder 

Som framgått finns det två huvudmetoder för att fördela kommu-
nal mark till byggherrar: direktanvisning respektive anbudsan-
visning. 

I vår undersökning svarade samtliga 17 kommuner att de använt 
sig av direktanvisning. Anbudsanvisning i någon form uppgavs även 
ha förekommit i 16 av kommunerna. I Boverkets bostadsmarknads-
                                                                                                                                                               
89 Under första halvåret 2012 har Stockholm markanvisat totalt 24 projekt till 19 olika bygg-
herrar. 
90 Det bör observeras att byggherrar här, liksom generellt i markanvisningssammanhang, 
innefattar mer än enbart rena bygg/bostadsföretag. Det förekommer t.ex. att arkitektföretag 
eller olika former av projektspecifikt bildade konsortier mellan investeringsföretag, bygg-
företag och arkitektföretag etc. (ett exempel är Stockholmsbyggmästarna som består av elva 
byggföretag) ansöker/tilldelas en markanvisning. Det kan i samband med fördelningen av 
markanvisningar även nämnas att flera större bygg/bostadsföretag har hel- eller delägda 
dotterföretag (ofta nischade på t.ex. hyres- eller seniorbostäder) som ansöker/tilldelas 
markanvisningar parallellt med övriga företag inom koncernen. Således kan det finnas olika 
kopplingar mellan vad som i statistiken ser ut som unika byggherrar. 
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enkät ställdes frågan hur kommunerna vanligtvis väljer byggherre. 
Här svarade 106 kommuner direktanvisning och 74 kommuner 
anbudsförfarande.91  

Av de olika typerna av anbudsanvisning (se avsnitt 3.5.1) så 
svarade nio kommuner att de använt sig av anbud baserade på både 
betalningsvilja och andra parametrar. Sex kommuner uppgav att de 
använt anbud med fast pris och enbart baserade på andra 
parametrar. Tre kommuner har använt sig av anbud baserade enbart 
på byggherrens betalningsvilja.  

I Stockholm fördelas huvuddelen av alla markanvisningar via 
direktanvisning. Anbudsanvisningarna, som i regel baseras på bygg-
herrens betalningsvilja, används främst för att få information om 
aktuella marknadsvärden i olika områden.92 Av de 75 markan-
visningar som genomfördes i Malmö mellan år 2007-2011 för-
delades 31 via direktanvisningar och 44 genom anbudsanvisningar.93 
Göteborg använder, i likhet med Stockholm, huvudsakligen direkt-
anvisningar. Därtill används anbudsanvisningar som skiljer sig från 
både Stockholms och Malmös, eftersom de baseras på både 
betalningsvilja och andra parametrar.94  

I enkäten ställdes frågan vilken metod kommunen anser vara 
enklast att arbeta med. Elva svarade direktanvisning följt av fyra 
som svarade anbud baserat på enbart pris. 

4.1.7 Tidpunkten för markanvisning 

Som diskuterats i kapitel tre är tidpunkten för markanvisningen 
viktig, beroende på bl.a. byggherrens roll och uppgifter i detalj-
planeprocessen. I enkäten frågades därför när, i relation till plan-
processen, markanvisningen vanligen sker. 
 

                                                                                                                                                               
91 I Boverkets enkät, som besvarades av 254 kommuner, var svarsalternativen 1) anbuds-
förfarande, 2) direktanvisning, 3) tilldelar inte via markanvisning samt 4) annan metod. 
Förutom de som använt anbuds- och direktanvisning angav 70 kommuner att de inte tilldelar 
mark via markanvisning och 42 kommuner svarade ”annat”. Av kommentarer i enkäten 
framgår dock att flera kommuner som svarat ”annat” då avser markanvisningstävlingar, vilket 
enligt vår kategorisering av markanvisningsmetoder är en typ av anbudsanvisning. 
92 Exploateringskontoret, som är kommunens förvaltningsorgan vad gäller bl.a. markan-
visningar, uppger målsättningen att ca 10-15 % ska ske genom s.k. anbudsförfarande (se 
tjänsteutlåtande dnr. 420-9/2012). 
93 Anbudsmetoderna i Malmö benämns jämförelseförfarande respektive markanvisnings-
tävling och är båda varianter som täcks in av anbudsmetoden där markpriset är klart och 
andra parametrar avgör. 
94 Göteborg benämner anbudsmetoden markanvisningstävling. 
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Figur 4.7 Tidpunkt för markanvisning i förhållande till 

detaljplaneprocessen (16 kommuner) 

0

2

4

6

8

10

12

14

Antal kommuner

Tidigt i planprocessen,
eller före processen

Sent i planprocessen,
eller ef ter detaljplanen

 
 

 
Som framgår av figur 4.7 angav 12 kommuner att markanvisningen 
vanligen sker innan eller tidigt under arbetet med detaljplanen. 
Fyra svarade att det antingen sker senare under planarbetet eller 
efter att planen har vunnit laga kraft.95 

4.1.8 Tid mellan projektinitiering och markanvisning 

En annan fråga tog sikte på tidsåtgången från projektinitiering till 
markanvisning, dvs. hur lång tid det vanligen tar från initieringen 
tills att det sker en formell markanvisning genom beslut i någon 
kommunal nämnd.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
95 Detta med reservation för att vissa kommuner definierar markanvisning som själva 
marköverlåtelsen, vilket naturligtvis sker sent eller efter detaljplanen, och inte enligt den 
tolkning vi gör i rapporten (se not 36). Detta kan vara fallet i någon/några av de fyra 
kommuner som svarade ”sent” eller ”efter”. 
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Figur 4.8  Tidsåtgång mellan projektinitiering och formell markanvisning 

(16 kommuner) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0‐3 mån 4‐6 mån 7‐12 mån 13 mån  ‐

Antal kommuner

Tidsåtgång mellan projektinitiering och markanvisning

 
 
 
Här anger tio kommuner att det vanligen går mer än ett halvår, och 
tre kommuner att det tar längre än ett år. Fem kommuner upp-
skattar tiden till 4-6 månader medan en kommun anger en kortare 
tid än tre månader.96  

4.2 Byggherreenkäten97 

Byggherren utgör kommunens motpart vid beslut om mark-
anvisning. För att belysa hur byggherrar ser på markanvisnings-
systemet har 237 byggherrar tillsänts en enkät med 16 fler-
valsfrågor.98 De utvalda byggherrana hade antingen ansökt om 
och/eller tilldelats anvisningar i någon eller några av kommunerna 
Stockholm, Göteborg, Uppsala eller Helsingborg under de senaste 
tio åren. Totalt besvarades enkäten av 88 byggherrar, dvs. en 
svarsfrekvens på 37 procent.  

                                                                                                                                                               
96 Se reservationen i föregående fotnot. 
97 Enkäten utgör en del av ett examensarbete: Hansson Mihas (2012), Kommunernas mark-
anvisningar för bostäder – ett byggherreperspektiv. För utförligare redovisning av byggherre-
urval, metod, resultat etc. hänvisas till detta arbete. 
98 Urvalet bygger på en förfrågan till de fyra kommunerna om vilka byggherrar som, under 
den senaste tioårsperioden, ansökt om och/eller tilldelats markanvisning. Totalt uppgavs 445 
olika ”byggherrar”. Av dessa gallrades privatpersoner och bostadsrättsföreningar (som köpt 
loss mark) bort liksom de byggherrar som det saknades kontaktuppgifter för. Vidare valdes 
JM, Skanska, PEAB och NCC bort, främst då det ansågs omöjligt att finna en representant 
som kunde svara för hela företaget. Efter denna gallring kvarstod 237 byggherrar. 
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I enkäten ställdes inledningsvis ett antal frågor om byggherrarna 
själva.99 De efterföljande frågorna var utformade som påståenden 
om markanvisningssystemet för att få en bild av byggherrarnas 
erfarenheter och åsikter om systemet. Till dessa påståenden gavs 
byggherrarna möjlighet att välja mellan fyra svarsalternativ: 
instämmer helt, instämmer till stora delar, instämmer till mindre 
delar samt instämmer inte alls.100 

4.2.1 Kategorisering av byggherrar 

De inledande frågorna syftade till att kategorisera byggherrarna 
utifrån deras storlek/erfarenhet av markanvisningar. Syftet med 
detta var dels att säkerställa att såväl mindre som större byggherrar 
hade besvarat enkäten, dels att senare kunna se om svaren skiljde 
sig åt mellan olika byggherrekategorier. Här efterfrågades hur 
många markanvisningar som respektive byggherre sökt och till-
delats, hur många lägenheter101 de tilldelats och om de hade erfaren-
het från markanvisningssystemet i flera kommuner. Dessa frågor 
avser perioden mellan år 2007-2011.  

Av enkätsvaren framgick att 30 byggherrar sökt 1-4 markan-
visningar, 27 5-10 och 26 fler än tio (se figur 4.9).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
99 De listor med byggherrar som erhölls från kommunerna innehöll förutom namnen inga 
övriga identifikationsuppgifter. Det var således inte möjligt, utom i de undantagsfall då det 
rörde sig om kända namn, att utifrån enbart detta material säga något om vilka kategorier av 
byggherrar som tillsändes enkäten. Inledningsfrågorna möjliggjorde viss identifikation/kate-
gorisering av de som svarade (se avsnitt 4.2.1). Motsvarande identifikation saknas dock 
naturligen hos de som inte besvarade enkäten vilket medför att det inte går att dra några 
slutsatser angående eventuella mönster hos dessa. 
100 Till varje fråga gavs möjlighet att lämna kommentar. Det var även möjligt att hoppa över 
frågor vilket medfört att antalet svar varierar. 
101 I kommunenkäten användes termen bostäder medan byggherreenkäten använde termen 
lägenhet. Vi tolkar begreppen som synonymer men utifrån kommentarer i byggherrenkäten 
framgår att åtminstone vissa byggherrar inte räknar in t.ex. radhus och villor i begreppet 
lägenhet. 
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Figur 4.9  Antal markanvisningar som byggherren sökt (83 byggherrar) 
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Av dessa byggherrar uppgav 26 att de inte tilldelats någon 
anvisning alls medan 42 tilldelats 1-4 anvisningar, nio tilldelats 5-10 
och sex byggherrar tilldelats fler än tio markanvisningar (se figur 
4.10). 

Figur 4.10 Antal markanvisningar som byggherren tilldelats (83 byggherrar) 
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54 byggherrar har uppskattat hur många lägenheter de tilldelade 
markanvisningarna avsett totalt. Här uppgav tio byggherrar 21-50 
lägenheter, 13 byggherrar 51-100 lägenheter och 31 byggherrar 
över 100 lägenheter.  
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På frågorna om byggherrarna sökt och/eller tilldelats markan-
visning i flera kommuner svarade 52 byggherrar att de sökt mark-
anvisning i minst två kommuner, varav 17 byggherrar angav att de 
sökt i fler än fem kommuner. Samtidigt uppgav 27 av byggherrarna 
att de även tilldelats markanvisningar i mer än en kommun.  

4.2.2 Skillnader mellan kommuner 

Som framgått är kommunerna i princip fria att utforma egna 
markanvisningssystem (se avsnitt 3.4). Mot den bakgrunden 
ställdes två frågor. 

Den första frågan tog sikte på om byggherrarna uppfattar att 
kommunernas system skiljer sig åt. Här svarade 57 av totalt 60 
byggherrar, dvs. 95 procent, att så var fallet.  

Den andra frågan var om de kommunala skillnaderna utgör ett 
problem. Här menade 32 byggherrar att så var fallet, medan 26 
byggherrar inte ansåg det. 

4.2.3 Markanvisningssystemets funktion och transparens 

För att få en övergripande bild av byggherrarnas syn på mark-
anvisningssystemet, vilket kritiserats på många håll, ombads bygg-
herrarna att ta ställning till påståendet:  

 ”Markanvisningssystemet fungerar överlag bra – den kommu-
nala marken hanteras på ett rationellt sätt”  

Av 80 svar angav två byggherrar att de helt instämde i påståendet 
och 24 byggherrar instämde till stora delar. 29 byggherrar instämde 
enbart till mindre delar och 25 höll inte alls med om påståendet.  
En annan fråga var om markanvisningssystemet uppfattas som 
transparent med avseende på vilka kriterier som är avgörande vid 
marktilldelningen. Här angav sex byggherrar att de instämde helt, 
16 byggherrar instämde till stora delar, 28 till mindre delar och 32 
instämde inte alls (se figur 4.11).  
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Figur 4.11 Synpunkter på påståendet att ”markanvisningssystemet är 

transparent” (82 byggherrar) 
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4.2.4 Betydelsen av kontakter och tidigare projekt 

Från såväl byggherrar som kommuner har det påtalats att ”en god 
kontakt” med kommunen är en förutsättning för att tilldelas en 
markanvisning. Därtill har även vikten av referensobjekt nämnts 
som en betydande faktor.  

Av enkätsvaren framgår att 75 av 82 byggherrar ansåg att ”goda 
kontakter med politiker och tjänstemän är av stor betydelse för att 
tilldelas mark via markanvisning”.102 

Vidare menade 70 av 80 byggherrar att ”tidigare genomförda 
projekt är av stor betydelse vid tilldelning av markanvisning”.103 

4.2.5 Konkurrenspåverkan och resursåtgång  

En åsikt som framförts i debatten är att många byggherrar, framför 
allt de mindre, stängs ute av kommuners markanvisningssystem. I 
enkäten fick därför byggherrarna ta ställning till följande på-
stående:104  
                                                                                                                                                               
102 75 byggherrar instämde ”helt” eller ”till stora delar”, medan övriga instämde ”till mindre 
delar” eller ”inte alls”. 
103 70 byggherrar instämde ”helt” eller ”till stora delar”, medan övriga instämde ”till mindre 
delar” eller ”inte alls”. 
104 Via kommentarer som lämnades i anslutning till detta och efterföljande påståenden 
framkom på flera ställen att svaren förknippades starkt med enskilda tilldelningsmetoder 
snarare än systemet i mer generell bemärkelse. Även bland övriga påståenden/frågor fram-
kom en del kommentarer där svaren uppgavs gälla/inte gälla ”om metod X används”. 
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 ”Markanvisningssystemet är positivt för konkurrensen i bygg-
branschen – alla byggherrar ges möjlighet att ansöka och nya 
byggherrar ges möjlighet att etablera sig”  

Här är bilden relativt splittrad. Sex byggherrar instämde helt och 24 
byggherrar instämde till stora delar i påståendet. Samtidigt var det 
27 byggherrar som instämde till mindre delar och 24 byggherrar 
delade inte alls den uppfattningen.  

Ett annat uttalande som framförts är att markanvisnings-
systemet är mycket resurskrävande, vilket riskerar att stänga ute 
mindre byggherrar från kommunens mark. Tolv byggherrar in-
stämde helt i den uppfattningen, 33 instämde till stora delar, 16 till 
mindre delar medan 14 byggherrar inte alls delade åsikten.  

Figur 4.12 Synpunkter på påståendet att ”markanvisningssystemet är för 

resurskrävande” (75 byggherrar) 
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4.3 Diskussion av empiriska resultat  

I detta avsnitt diskuteras några av de mer väsentliga resultat som 
framkommit genom de empiriska undersökningarna. Avslutnings-
vis ges även en mer koncentrerad sammanfattning av dessa. 

4.3.1 Kommunernas markinnehav och bostadsbyggande  

Två grundläggande slutsatser av det empiriska materialet är:  
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 att många kommuner, däribland Stockholm, Göteborg och 
Malmö, äger mycket mark som är lämplig för bostadsbe-
byggelse samt 

 att en stor andel av bostadsbyggandet har utförts och kommer 
att utföras på kommunal mark. 

Kommunernas stora markinnehav är ingen nyhet och beror till stor 
del på att mycket statlig mark, i olika sammanhang och under olika 
tidsperioder, har tillförts kommunerna. En bidragande faktor är 
även den mark- och bostadspolitik som växte fram efter andra 
världskriget och som varade fram till mitten av 1970-talet. Då sågs 
den kommunala marken som ett nyckelverktyg för att kunna 
förverkliga det bostadspolitiska målet: goda bostäder åt alla. Till 
följd av detta tillfördes kommunerna såväl lagverktyg som 
finansieringshjälp för att underlätta införskaffandet av mark.105  

Att en relativt stor andel av bostadsbyggandet under de senaste 
fem åren skett på just kommunal mark är således inte överraskande. 
Det är heller inte överraskande att många kommuner anger att den 
kommunala marken även i framtiden kommer att vara en viktig 
faktor i bostadsbyggandet. 

4.3.2 Begreppet markanvisning och dess användning  

Det kan utifrån såväl kommunenkäten som andra kommunala 
dokument konstateras att:  

 innebörden av begreppet markanvisning inte är entydig vare sig 
inom eller mellan kommuner samt 

 markanvisning, utifrån vår förhandlingstolkning, tillämpas i 
begränsad omfattning i många kommuner och mer regelbundet 
i ett fåtal större kommuner. 

I princip kan all mark som överlåts från en kommun till en 
byggherre, inklusive privatpersoner som bygger i egen regi, 
betecknas som en markanvisning. I den meningen använder sig ett 
stort antal kommuner av markanvisningsförfarandet. 

I denna undersökning har vi en mer begränsad definition av en 
markanvisning. Anvisningen ses som en ensamrätt för byggherren 
                                                                                                                                                               
105 Se t.ex. Bodström (1994), Marken makten och bostäderna – markanvisning inom mark- och 
bostadspolitiken i Stockholm samt Bergström (1986), Efterkrigstidens markpolitiska lagstiftning 
– effektivt styrmedel inom det fysiska samhällsbyggandet? 
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att förhandla med kommunen om ett markköp med efterföljande 
bebyggelse (se avsnitt 3.1). Det förutsätter att det finns en 
efterfrågan på marken som ger ett förhandlingsutrymme mellan 
kommunen och byggherren. I vår undersökning har vi vidare 
koncentrerat intresset till bebyggelseprojekt av en viss storlek. 
Kommunenkäten avser enbart projekt med mer än fem bostäder. 

Även med ovanstående avgränsningar genomför en stor del av 
kommunerna åtminstone någon eller några markanvisningar per år. 
Men, sett till totala antalet markanvisningar, används anvisnings-
förfarandet i begränsad omfattning i huvuddelen av kommunerna. 
Det är, naturligen, i främst tillväxtregionerna som markanvisningar 
används mer regelbundet. Det gäller i synnerhet i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, som tillsammans står för uppskattningsvis 
mer än hälften av samtliga anvisningar i landet under ett år.  

4.3.3 Storlek/omfattning på markanvisningar 

En markanvisning kan avse allt från en till flera hundra lägenheter. 
Någon heltäckande statistik på storleken/omfattningen (antal 

lägenheter) på markanvisningar saknas. Vår undersökning av 
Stockholm och Göteborg visar på en spridning från enbart ett fåtal 
bostäder upp till markanvisningar som avser 400 lägenheter. I en 
klar majoritet av Sveriges kommuner torde mer omfattande mark-
anvisningar vara väldigt sällsynt. 

En markanvisning som omfattar ett större antal bostäder torde 
normalt vara svår att genomföra för många mindre byggherrar och 
därmed vara av mindre intresse för dessa. Samtidigt torde mark-
anvisningar med enbart ett fåtal bostäder vara av mindre intresse 
bland de större byggherrarna. Att en kommun har markanvisningar 
med varierande omfång medför således att de attraherar olika 
kategorier av byggherrar, vilket kan leda till en naturlig spridning 
av markanvisningarna till olika byggherrekategorier.106  

                                                                                                                                                               
106 Givetvis bidrar även tidpunkten för markanvisningen och olika kommunala krav som t.ex. 
en miljöstandard eller upplåtelseform, till att en anvisning får en riktning mot en särskild 
kategori intressenter. Därtill bör även nämnas att de kommunala möjligheterna att välja 
storlek främst gäller då ett större område ska anvisas – och inte vid många av de anvisningar 
som avser förtätningsprojekt inom redan bebyggda områden, vilka ofta initieras av 
byggherrarna själva. 
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4.3.4 Markanvisningarnas fördelning till byggherrar  

Utifrån kommundata framgår att markanvisningar har fördelats till 
en relativt stor mängd olika byggherrar under de senaste åren. 

Antalet byggherrar som erhåller markanvisningar är naturligtvis 
beroende av antalet intressenter som vill bygga i en kommun. Men 
även markanvisningarnas innebörd är, som framgått i föregående 
avsnitt, av stor betydelse ur ett byggherreperspektiv. 

Våra undersökningar visar att i Stockholm, Göteborg och 
Malmö har fler än 100 olika byggherrar tilldelats markanvisning 
under de senaste fem åren. Av kommunenkäten framgick därtill att 
av de fem kommuner som tilldelat fler än 20 markanvisningar så 
hade dessa fördelats till mellan 11-20 byggherrar.107 Att det skulle 
vara ett begränsat antal byggherrar som får ta del av den kommu-
nala marken, vilket framförts i den allmänna debatten, tycks där-
med vara en sanning med modifikation.  

4.3.5 Direktanvisning kontra anbudsanvisning  

Enligt vår undersökning tilldelas markanvisningar: 

 oftast genom direktanvisning och förfarandet används i 
samtliga undersökningskommuner men 

 även olika former av anbudsanvisning förekommer i nästan alla 
kommuner. 

Direktanvisning är den vanligaste markanvisningsmetoden. Men 
olika former av anbudsanvisning förekommer också i huvuddelen 
av de kommuner som markanvisar. Det finns flera förklaringar till 
detta.  

Direktanvisningsmetoden innebär att kommunen kan välja säkra 
och/eller redan beprövade byggherrar. Samtidigt kan metoden 
användas för att tilldela nya aktörer mark. Metoden tillämpas ofta 
när byggherrar själva initierar mer eller mindre genomarbetade 
förslag på ny bebyggelse. Slutligen kräver direktanvisning, i relation 
till olika anbudsmetoder, mindre administrativa resurser.  

                                                                                                                                                               
107 Att spridningen bland dessa kommuner är mindre har förmodligen en stor förklaring i att 
antalet intresserade byggherrar är klart mindre här än i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Därtill påverkar givetvis det förhållandevis ringa antalet tilldelade markanvisningar totalt sett 
i dessa kommuner. 
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Direktanvisningsmetoden har dock vissa negativa egenskaper. 
Exempelvis kan bättre alternativ förbises.108 Från ett rättvise-
perspektiv kan det vara svårare att klargöra på vilka grunder en 
direktanvisning sker.109 Detta är förmodligen en förklaring till att så 
gott som samtliga kommuner, vid åtminstone en del av mark-
anvisningarna, använder någon form av anbudsmetod.  

4.3.6 Markanvisningarnas tidpunkt i relation till 
detaljplaneprocessen  

En klar majoritet av markanvisningarna sker tidigt i detaljplanepro-
cessen. 

Generellt sett har byggherrens medverkan i detaljplane-
processens tidiga skeden ökat gentemot äldre tider då kommunerna 
skötte planeringen mer självständigt. Det är därför inte förvånande 
att större delen av markanvisningarna sker tidigt i planerings-
processen.110 Hos många byggherrar ses det även som en fördel att 
vara med tidigt i planeringen. Det beror bl.a. på att det är bygg-
herrarna som i slutändan ska sälja/hyra ut bostäderna och har 
kunskap om vad bostadskonsumenterna efterfrågar. Från kom-
munens perspektiv kan praktiska arbetsmoment med utredningar 
m.m. överlåtas till byggherren. Dessutom får man en slutprodukt – 
detaljplanen – som en byggherre är villig att genomföra.111  

4.3.7 Skillnader i kommunernas markanvisningssystem  

Av resultatet i byggherreenkäten framgår tydligt att markanvis-
ningssystemen i olika kommuner skiljer sig åt.  

Detta är inte förvånande med tanke på att kommuner arbetar 
under olika förutsättningar, projekten inom en kommun varierar 
                                                                                                                                                               
108 Ett bättre alternativ kan i detta sammanhang avse såväl mer betalt som en bättre 
utformning, vilket skulle framgå om kommunen mottagit flera anbud. 
109 Det är därmed av stor vikt att en kommun motiverar vilka bedömningar som legat bakom 
förslaget till en direktanvisning. I synnerhet gällande de fall där fler byggherrar visat intresse 
för det markanvisade området. 
110 Såväl via kommentarer i enkäten som vid intervjuer framkommer att kommunerna i regel 
vill ha in byggherrarna tidigt i processen. Men det kan även tänkas att en del mindre 
kommuner snarast är tvungna att ta in byggherrarna tidigt pga. bristande resurser att själva 
genomföra detaljplaneringen. 
111 I sammanhanget kan återigen påminnas om att planeringsprocessen ofta är lång vilket i 
kombination med att olika moment förs över på byggherrarna kan göra det svårt för de med 
mindre resurser att ta del av markanvisningarna – som ju inte kan genomföras innan 
detaljplanen vunnit laga kraft och marken överförts. 
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samt avsaknaden av en närmare lagreglering av markanvisningsför-
farandet.  

Huruvida dessa kommunala skillnader är ett problem har 
byggherrarna olika åsikter om. Grovt uttryckt är byggherrarna 
uppdelade i två läger, där det ena anser att det är ett problem och 
det andra inte. Det kan möjligen förklaras av kompetens- och 
erfarenhetsskillnader mellan byggherrarna. Erfarna byggherrar, 
med bättre insikt i planeringsprocessen och olika kommuners 
arbetssätt torde ha lättare att anpassa sig till olika system och 
därmed också se systemskillnader som ett mindre problem. 

Sett till de 26 byggherrar som besvarade enkäten och som till-
delats anvisningar i flera kommuner råder dock ingen enighet då 14 
av dessa ansåg skillnaderna utgjorde ett problem medan resterande 
12 ansåg att så inte var fallet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaderna, även om 
de till viss del kan motiveras, knappast bidrar till att mark-
anvisningssystemet i ett mer generellt perspektiv kan betraktas som 
tydligt. 

4.3.8 Byggherrarnas syn på markanvisningssystemet  

Enligt byggherreenkäten är byggherrarnas generella syn på hur 
kommunerna markanvisningssystem fungerar splittrad. 

Det får betraktas som ett förväntat resultat. Det kan bero på 
kompetens och erfarenhet hos byggherrarna, kommunerna bygg-
herrarna är verksamma i samt vilka tilldelningsmetoder de har 
erfarenheter av.  

Attityden till markanvisningar torde också bero på hur fram-
gångsrik byggherren varit vid tidigare marktilldelningar. Svaren i 
enkäten ger visst stöd för detta. Av t.ex. de elva byggherrar i 
enkäten som tilldelats fler än fem anvisningar i olika kommuner är 
nio att betrakta som nöjda (dvs. de instämde ”till stora delar”). 
Samtidigt är 20 av 21 byggherrar som inte tilldelats någon 
markanvisning, missnöjda, dvs. de instämde ”till mindre delar” eller 
”inte alls”.  
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4.3.9 Transparensen i markanvisningssystemet  

Av byggherreenkäten framkom att en stor del av byggherrarna 
anser att det saknas transparens i markanvisningssystemet.  

Bortsett från anbudsanvisningar, som enbart baseras på bygg-
herrarnas betalningsvilja, innehåller i princip samtliga övriga 
metoder bedömningsmoment som är mer eller mindre svåra att 
uttrycka på ett entydigt sätt. Att systemet därmed till viss del 
saknar transparens är ett faktum.  

Att de flesta byggherrar, oavsett antalet tilldelningar (jmf 
avsnittet ovan), också anser att det saknas transparens, indikerar att 
kommunerna generellt bör öka transparensen. Detta kan t.ex. 
åtgärdas genom att kommunerna på sina hemsidor annonserar vilka 
projekt som ska anvisas, tydligt ange förutsättningar för dessa och 
klart motivera grunderna för de val som gjorts och görs. 

Att vissa kommuner helt eller delvis fördelar mark via 
kommunala bolag, efter mer eller mindre tydliga procedurer, torde 
därtill knappast stärka den generella synen på systemets 
transparens (se avsnitt 3.6). I byggherreenkäten har det dock inte 
framkommit några direkta synpunkter som ifrågasatt transparensen 
med hänvisning till att anvisningen sker via ett kommunalt bolag.112  

4.3.10 Kontakter och tidigare genomförda projekt 

Goda kontakter med kommunen och tidigare genomförda projekt 
är av stor betydelse för att tilldelas markanvisning. 
Dessa åsikter delas av byggherrarna oberoende av om de tilldelats 
någon markanvisning eller inte. Beslut om markanvisning fattas av 
politiker och arbetet som ligger till grund för besluten, bl.a. valet av 
byggherre, görs av tjänstemän. Att goda kontakter och en profess-
ionell kommunikation med båda dessa grupper har betydelse är 
närmast en självklarhet. Likaså måste det anses naturligt att tidigare 
väl genomförda projekt är en merit. Det är knappast ointressant för 
en kommun att veta att en byggherre sköter sig och har kompetens 
att genomföra en markanvisning. 

Om åsikterna speglar verkligheten korrekt visar detta också på 
ett behov av att nya byggherrar släpps in och ges möjlighet att visa 
                                                                                                                                                               
112 Det bör här påminnas om att byggherrurvalet som enkäten skickades till hämtades från 
fyra kommuner varav enbart Göteborg tycks fördela delar av marken via bolag. Således är det 
förmodligen en relativt begränsad mängd av byggherrarna i enkäten som har erfarenhet av 
detta förfarande och därmed möjlighet att uttala sig om transparensen m.m. 
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upp sig med projekt. Att samtidigt samtliga 23 byggherrar som inte 
tilldelats någon anvisning anser att kontakter är av stor betydelse 
(dvs. de instämde ”helt” eller ”till stora delar” i påståendet) visar att 
tilldelningsmetoder som enbart baseras på tydligt observerbara 
parametrar, t.ex. betalningsvilja, fyller ett viktigt syfte i vissa fall.113  

4.3.11 Markanvisningssystemets resursåtgång och 
konkurrenspåverkan  

Byggherrarnas åsikter om markanvisningssystemets inverkan på 
konkurrensen samt synen på resursåtgången varierar. 

Av de kommentarer som lämnades i byggherreenkäten, fram-
kommer att svaren här snarare förknippades med enskilda till-
delningsmetoder än med systemet i mer generell bemärkelse. 
Frågorna behandlas därför inte mer i detta avsnitt, utan diskuteras 
istället i senare kapitel där enskilda metoder behandlas mer 
ingående. 

4.3.12 Sammanfattning av empiriska resultat 

De mest väsentliga resultaten från enkäterna kan sammanfattas 
enligt följande: 

 Många kommuner, däribland Stockholm, Göteborg och 
Malmö, äger mycket mark som är lämplig för bostads-
bebyggelse. 

 En stor andel av bostadsbyggandet har utförts, och kommer att 
utföras, på kommunal mark. 

 Innebörden av begreppet markanvisning är inte entydig vare sig 
inom en kommun eller mellan kommuner.  

 Markanvisning tillämpas i begränsad omfattning i många 
kommuner och mer regelbundet i ett fåtal, främst de större. 

 En markanvisning kan omfatta allt från en bostad till flera 
hundra lägenheter. 

                                                                                                                                                               
113 Goda kontakter kan tolkas på olika sätt. Det kan t.ex. avse kommunikationen mellan 
byggherre och kommun, och att det finns en förståelse för varandras skilda förutsättningar i 
olika situationer. Det kan även tolkas på mer kontroversiellt sätt, att ”känna rätt människor”. 
I enkäten tycks byggherrarna ha använt sig av olika tolkningar. Bland de som inte tilldelats 
någon anvisning kan det antas att flera utgått från den senare tolkningen – och att de därmed 
anser att det är deras brist på att känna rätt människor som påverkat den uteblivna 
tilldelningen snarare än en dålig kommunikation. 
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 Markanvisningar har under de senaste åren fördelats till relativt 
många olika byggherrar. 

 Direktanvisning som metod för tilldelning av markanvisning är 
vanligast men även olika former av anbudsanvisning eller 
jämförelseförfarande förekommer i nästan alla kommuner. 

 En klar majoritet av markanvisningarna sker tidigt i detalj-
planeprocessen. 

 Markanvisningssystemen, dvs. rutiner, metoder m.m., skiljer 
sig åt mellan olika kommuner.  

 Byggherrarnas generella syn på hur kommunernas mark-
anvisningssystem fungerar, är splittrad.  

 En stor del av byggherrarna anser att det saknas transparens i 
markanvisningssystemen. 

 Goda kontakter med kommun och tidigare genomförda projekt 
är, enligt byggherrarna, av stor betydelse för att tilldelas 
markanvisning. 
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5 Markanvisningar – ekonomisk 
teori  

Effekter och värdering av olika markanvisningsmetoder måste 
bedömas utifrån vissa allmänna förutsättningar och antaganden. I 
detta kapitel fokuserar vi främst på bakomliggande föreställningar 
om hur marknader fungerar. Men, som vi berör i inledningen, hur 
det politiska systemet fungerar måste också vägas in. Är man 
mycket pessimistisk om det systemets möjlighet att hantera 
markanvisningar på ett bra sätt, bör man rimligen argumentera för 
att kommunerna avhänder sig all mark. Kommunerna skulle då 
enbart påverka bebyggelseutvecklingen genom de planinstrument 
som PBL tillhandahåller. Då uppstår över huvud taget inte frågan 
om hur markanvisningar bör göras.  

5.1 Fullständiga och ofullständiga kontrakt: Kan allt 
utryckas klart och tydligt? 

Som tidigare framgått är anbudsanvisning, eller auktion114, där 
enbart betalningsviljan avgör, en metod för att tilldela mark-
anvisningar (se avsnitt 3.5).115 För att få delta i en anbudsprocess 
krävs i regel någon form av prekvalificering, t.ex. att byggherren 
har nödvändig ekonomisk och teknisk kompetens för att genom-
föra det aktuella byggprojektet. Dessa grundläggande krav berörs 
inte närmare i fortsättningen. 

Ett klassiskt sätt att argumentera för att auktioner leder till bäst 
resultat är ungefär det följande: Först formulerar kommunen förut-
sättningar för auktionen genom att lägga fast olika villkor, för att 

                                                                                                                                                               
114 I kapitel 5-7 används begreppen auktion och anbud synonymt. 
115 Som framgått i avsnitt 4.1.6 använder flertalet kommuner betalningsviljan som åtminstone 
en av parametrarna vid anbudsanvisningar. Samtidigt tycks det finnas ett mindre antal, 
Stockholm inräknat, som enbart utgår från betalningsviljan. 



Markanvisningar – ekonomisk teori   2013:1 
 
 

78 

t.ex. begränsa externa effekter som påverkar tredje man. Vi antar 
vidare att byggherrar, utifrån sina erfarenheter, har en relativt god 
bild av vad hushållen efterfrågar och är beredda att betala för. Ett 
företag med en attraktiv bebyggelseutformning av ett område som 
man tror att hushållen föredrar, kan bjuda mer för marken (givet 
att inte byggkostnaderna i området blir högre). Ju större skillnaden 
är mellan hushållens betalningsvilja och kostnaderna för projektet, 
desto mer kan företaget bjuda på marken. Genom auktionen får vi 
därmed samhällsekonomisk effektivitet. Madell och Lundberg 
(2008) skriver:116  

 
… utfallet är samhällsekonomiskt effektivt eftersom det är den bud-
givare som har den högsta värderingen som kommer att lägga det 
högsta anbudet och därmed vinna auktionen. 

 
Detta resonemang är dock förknippat med vissa problem. Det 
förutsätter bl.a. att det går att skriva fullständiga kontrakt. 
Kommunen antas kunna reglera alla väsentliga villkor som gäller 
för auktionen på ett entydigt sätt.  

Det är framför allt två faktorer som gör att ett sådant kontrakt 
är omöjligt att upprätta: 

 Det går inte att i förväg förutse och reglera alla situationer.  
 Villkor formuleras med (ett begränsat antal) ord som inte 

alltid är entydiga. Det kan därför uppstå tvister om hur 
formuleringar i kontraktet ska tolkas. 

Dessa båda faktorer samverkar med varandra, eftersom det just är i 
ovanliga situationer som det uppstår tolkningsproblem om 
kontraktets innebörd. Dessa ofullständigheter öppnar för 
opportunistiskt beteende, dvs. att motparten gör saker som ligger i 
dennes intresse men vars konsekvenser som helhet är negativa. 

För 30 år sedan noterade Stiglitz & Weiss (1981) att det 
förekommer ransonering inom den privata sektorn. Man säljer inte 
alltid till högstbjudande. Förklaringen är just att information om 
budgivaren/köparen är ofullständig.117 Är det en tillförlitlig köpare 
som kommer att uppfylla sina betalningsvillkor och övriga 
åtaganden? Överför vi detta till markanvisningssituationen kan 
man tänka sig att vissa byggherrar ser möjligheter att utnyttja 
ofullständigheter och kryphål i avtalen, eller agerar på ett sätt som 
                                                                                                                                                               
116 Madell & Lundberg (2008), Skall vi singla slant. Om försäljning av offentliga tillgångar. 
117 Stiglitz & Weiss (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. 
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skapar merkostnader för kommunen i form av kontroll av regel-
efterlevnaden. Det betyder att den som lägger det högsta budet på 
marken inte nödvändigtvis är bäst på att utveckla ett bebyggels-
eområde. Vinnaren kan i stället vara den som ser möjligheter att 
kringgå vissa villkor och förhandla sig till andra, bättre villkor.  

Man kan här dra en parallell till upphandlingar av byggprojekt. I 
produktivitetskommitténs betänkande118 beskrivs hur en 
entreprenör kan spekulera i felaktigheter i ett förfrågningsunderlag. 
Entreprenören kan antingen ägna sig åt ”unbalanced bidding” – 
dvs. erbjuda låga enhetspriser på åtgärder där mängderna i 
underlaget bedöms vara överskattad i underlaget – eller spekulera i 
lönsamma ändrings- och tilläggsarbeten (s.k. ÄTA-arbeten).  

Det kan noteras att auktioner förefaller vara ovanliga inom den 
privata sektorn när det gäller mer komplexa relationer. Både 
Eriksson & Nilsson (2008) och Belfrage & Lind (2011) pekar på 
att privata aktörer vid upphandlingar enbart begär in anbud från ett 
litet antal företag som man har förtroende för eller vill testa.119 Allt 
detta är rationellt enligt Stiglitzs ransoneringsmodell.  

Ett centralt resultat i spelteori handlar om de större möjlig-
heterna att skapa incitament i förhandlingar som upprepas flera 
gånger. Watson (2008) skriver:120  

 
One of the great achievements of game theory is that it provides a 
framework for understanding how such a reputation mechanism can 
support cooperation. 
 

Man kan se den privata sektorns sätt att upphandla som 
användande av s.k. ”trigger-strategies” dvs. implicit hota med att 
sluta göra affärer med en part om denne utnyttjar brister i 
kontraktet eller på annat sätt agerar opportunistiskt. Genom att 
göra det sannolikt med mera uppdrag i framtiden till en entre-
prenör som sköter sig blir det rationellt för entreprenören att inte 
utnyttja de ofullständigheter som finns i kontraktet. Självklart 
finns en risk att ett bra företag, pga. ny ägare, ny ledning eller andra 
skäl, plötsligt börjar leverera en sämre produkt. Att helt gardera sig 
för detta går naturligtvis inte, men om företaget därefter stryks 
från listan så blir skadan relativt begränsad. 

 
                                                                                                                                                               
118 SOU 2012:39, Vägar till förbättrad innovationsgrad i anläggningsbranschen. 
119 Eriksson & Nilsson (2008), Partnering the construction of a Swedish pharmaceutical plant: 
Case study. Belfrage & Lind (2011), K. 
120 Watson (2008), Strategy: An introduction to game theory. 
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Tadelis (2012) framhåller att:121  
 
Public procurement regulations put constraints on the contracts and 
award mechanisms that public procurement agencies can use. These 
constraints are not present in the private sector, and recent studies 
suggest that the added flexibility in private sector procurement offers 
efficiency advantages. 

 
Tadelis sammanfattar sin ståndpunkt som följer: 
 

Complex and incompletely specified projects should be procured 
using a cost-plus contract to be awarded using a negotiation with a 
reputable supplier, while simple and mostly specified projects should 
be procured with fixed-price contracts and awarded by competitive 
bidding. 

 
Markanvisningssituationen, där kommunen bl.a. ska tillgodose och 
bevaka en rad olika svårmätta stadskvaliteter, är rimligen att 
betrakta som komplex. Det skulle tala för ”negotiations with a 
reputable supplier”. Bakom denna slutsats ligger tanken, att även 
om man försöker göra villkor mer och mer precisa för att begränsa 
möjligheterna till opportunistiskt beteende, så kommer det ändå att 
kvarstå omständigheter som gör att motparten kan gynna sina 
intressen på kommunens bekostnad. 

I en avhandling av Snickare (2012) beskrivs teorier om yrkes-
kunnande. En central komponent är att den erfarne yrkesutövaren 
har kunskaper som är mycket svåra eller omöjliga att beskriva i 
ord.122 Den erfarne ser saker som den oerfarne inte ser. De chefer 
inom banksektorn som studeras i avhandlingen var t.ex. överens 
om att en bra kreditbedömning inte kan reduceras till att följa ett 
antal nedskrivna regler.  

Sammanfattningsvis indikerar dessa resultat att det kan finnas 
en konflikt mellan transparens, i betydelsen att följa objektivt 
mätbara utfall i relation till tydliga kriterier, och effektivitet. Det 
finns aspekter som ändå kan tala för en långtgående transparens, 
t.ex. risker för nepotism och korruption. Det kan dock konstateras 
att den privata sektorn valt att motverka dessa problem på andra 
sätt. Det bör rimligen tolkas som att mycket långtgående 
transparens skulle kunna medföra alltför stora effektivitetsförluster 
och/eller att det finns andra, effektivare metoder för att motverka 

                                                                                                                                                               
121 Tadelis (2012), Public procurement design: Lessons from the private sector. 
122 Snickare (2012), Makt utan magi – en studie av chefers yrkeskunnande. 
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risker för korruption eller nepotism. Särskilt större företag har i 
dag olika dokument om företagets grundläggande värderingar. 
Dessa upprätthålls genom mer eller mindre omfattande interna 
kontrollsystem och hot om avsked när anställda agerar i strid med 
dessa värderingar. 

5.2 Värdering av projekt, förväntningar och 
strategiska aspekter 

Låt oss nu, för att renodla resonemangen, bortse från problemen 
med ofullständiga kontrakt. Det finns fler aspekter som kan 
påverka det bud som en byggherre lägger vid en markanvisning 
som ska tilldelas utifrån betalningsvilja. Den grundläggande frågan 
är fortfarande; skapar det högsta budet det högsta värdet? 

 De auktionsmetoder som normalt används vid denna typ av 
anbudsanvisningar är s.k.”first-price closed bids”. Ett antal 
byggherrar lägger bud och den som lägger högsta budet får 
markanvisningen till det pris som bjudits. Vad som är rationellt 
att bjuda i en auktion av denna typ beror på:123 (1) aktörens 
maximala betalningsvilja, (2) hur många andra budgivare det 
bedöms bli samt (3) vad aktören tror om konkurrenternas 
maximala betalningsvilja. Detta innebär i praktiken att den som 
har högst betalningsvilja inte nödvändigtvis behöver vara den 
som lägger högsta budet, t.ex. om den med högst betalnings-
vilja inte tror att så många konkurrenter kommer att delta i 
budgivningen och/eller underskattar deras betalningsvilja. Det 
finns andra auktionsformer där dessa problem inte finns, 
främst s.k. ”second-price auction” där den som lägger högsta 
budet vinner auktionen men får betala det pris som motsvarar 
det näst högsta budet. Dessa former har dock andra problem, 
t.ex. att priset kan bli lågt om det är få budgivare och stor 
spridning i värderingar. Vi återkommer till frågan om pris-
sättning och auktionsformer nedan i fallet med flera tomter i 
samma område (se avsnitt 5.5.2). 

 I den teoretiska förhandlingslitteraturen finns begreppet 
”winner´s curse” som introducerades i samband med auktioner 
av oljeborrningsrättigheter.124 Begreppet syftar på att den som 

                                                                                                                                                               
123 Se t.ex. Klemperer (2004), Auctions: Theory and Practice. 
124 Se t.ex. Tse, Pretorius & Chau (2011), Market Sentiments, Winner’s Curse and Bidding 
Outcome in Land Auctions. 
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vinner en auktion kan vara den som gjort störst felbedömning 
av tillgångens värde. Överfört till kommunala markanvisningar 
kan man tänka sig att en byggherre antingen underskattar 
kostnaderna för att bygga eller överskattar kundernas betal-
ningsvilja för de färdiga bostäderna. En byggherre som hoppas 
på att få bygga ett större antal kvadratmeter kan, beroende på 
stordriftsfördelar i byggandet, vara beredd att betala mer per 
kvadratmeter. I förlängningen kanske seriösa aktörer inte ens 
bryr sig om att ge sig in i budgivningen om de räknar med att 
det alltid finns någon mindre kunnig som kommer att bjuda för 
mycket. 

 Ett bud på en markanvisning påverkas vidare av hur byggherren 
bedömer konsekvenserna av att återlämna anvisningen. Om alla 
markanvisningar auktioneras ut så finns ingen möjlighet att 
straffa den som återlämnar en anvisning. Men om markan-
visningarna sker både som auktioner och direktanvisningar, 
vilket förefaller vara fallet i dag, torde kommunen normalt se 
negativt på att ett företag återlämnar en anvisning. Företaget 
måste då kalkylera med risken att drabbas av sanktioner vid 
framtida direktanvisningar. En konsekvens av detta är rimligen 
att företag som räknar med att långsiktigt verka på orten lägger 
ett lägre bud än ett kortsiktiga företag. Den senare typen av 
företag behöver inte ta hänsyn till eventuella sanktioner om det 
bjuder högst och sedan återlämnar markanvisningen. Kort-
siktiga företag kan bjuda högt med förhoppningen att prisnivån 
på bostäder ska stiga för att återlämna anvisningen om detta 
inte inträffar.  

 Bud på markanvisningar kan också påverkas av strategiska 
aspekter. En finansiellt stark aktör, som vill begränsa möjlig-
heterna för nya aktörer att komma in på marknaden, kan lägga 
ett bud som ger en lägre vinst än företagets normala av-
kastningskrav. Företaget kan därmed vinna budgivningen även 
om det är ett annat företag som kan skapa störst värde. 

 Slutligen måste man även beakta risken för att aktörer hittar 
sätt att samordna sin budgivning för att hålla nere prisnivån och 
därefter dela på vinsten. Ett antal aktörer kan lägga relativt låga 
bud på ett antal projekt och fördela projekten sinsemellan. Ett 
företag kan också få vinna ett antal markanvisningar med det 
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underförstådda villkoret att marken/projektet säljs vidare till 
andra företag.125  

I den ovan nämnda rapporten av Madell och Lundberg framhålls 
att: 

 
En värdemaximerande process är en försäljning som ordnas på sådant 
sätt att den intressent som värderar tillgången högst också är den som 
kommer att stå som ägare till denna. 

 
Resonemangen ovan pekar dock på att det är långt ifrån säkert att 
en auktion är en sådan värdemaximerande process, dvs. att 
auktionen leder till att rätt aktör får markanvisningen.  

Till sist kan noteras att det i tidningen Byggindustrin 22/2012 
fanns en artikel av Emma Jonsteg (VD på Utopia arkitekter) med 
titeln ”Sänk markpriset och få ett högre markvärde”. Tanken 
bakom artikeln är bl.a. att de företag som bjudit högst också varit 
de som varit mest beredda att tumma på kvaliteten i byggandet. 
Jonsteg skriver: 

 
Genom att villkora markförsäljningen mot tydligt uppställda kvalitets-
parametrar kommer markpriset att drivas nedåt och både incitamenten 
och de ekonomiska resurserna för att bedriva ett högklassiskt och 
visionärt kvalitetsarbete ... kommer att stärkas. 

 
Argumenten ovan om bl.a. ofullständiga kontrakt pekar dock på att 
även med tydligare krav på markanvisningar kommer det sannolikt 
att finnas otydligheter som mindre seriösa aktörer kan utnyttja. 
Alternativt att det finns olika möjliga tolkningar av villkor. Detta 
påverkat aktörerna olika, t.ex. när det gäller vilka lösningar som 
bedöms uppfylla kvalitetskraven. 

                                                                                                                                                               
125 Se notis i Fastighetsvärlden 2011-12-21 för ett exempel, avseende en bebyggd fastighet, 
där företag A inte deltog i auktionen utan lät företag B köpa billigt för att sedan sälja vidare 
till företag A till ett pris som båda vann på jämfört med att bjuda över varandra i auktionen. I 
de flesta markanvisningsavtal torde det dock ingå begräsningar för byggherren att sälja 
projektet vidare utan kommunens samtycke, vilket motverkar denna typ av scenario. 
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5.3 Olika anbudsformer126 

Vid en renodlad auktion, där markanvisningen går till den som 
betalar mest för marken, finns, som framgått, problem genom att 
förutsättningarna för anvisningen är svåra att ange tillräckligt 
tydligt. Detta riskerar att skapa sämre kvalitet i bebyggelseutform-
ningen eller leda till att markanvisningen måste omförhandlas.  

Auktioner kan, förutom markpriset, även beakta kvalitets-
aspekter. En variant är att priset är givet och att därefter 
bebyggelseförslagens kvaliteter enbart bedöms utifrån ett antal 
uppställda kriterier. Från byggherrarnas perspektiv måste man då ta 
hänsyn till marknaden (hushållens betalningsvilja), vad den bedö-
mande juryn anser samt vad olika marginella förbättringar av 
anbudsförslagen kostar i dessa avseenden. Vilket förslag en bygg-
herre ska lägga fram blir i detta fall ett komplicerat beslut och en 
funktion av: (1) marknadens värderingar, (2) hur utformningen 
påverkar sannolikheten att vinna och (3) marginalkostnaderna för 
att ändra projektets egenskaper. Dessa komplikationer kan göra att 
den bäste inte nödvändigtvis vinner markanvisningen. En bygg-
herre kan t.ex. ha saknat tillräckligt bra kunskap om vad juryn 
värderar högst och därför lagt ett sämre förslag än vad denne skulle 
gjort om kunskaperna om juryns värderingar varit bättre.  

En annan variant är att byggherrarnas förslag bedöms utifrån en 
kombination av pris och kvalitet (där olika kommunala förvalt-
ningar kan medverka i bedömningen, t.ex. fastighets-, exploate-
rings- och stadsbyggnadskontor). Från byggherrarnas perspektiv 
skapar detta problem att förutsäga vad som händer om man ändrar 
sitt förslag i någon dimension. Har man större chans att vinna om 
man väljer ett förslag som innebär att man kan betala mer för 
marken, även om det sänker kvaliteten i något avseende som juryn 
bedömer viktigt, dvs. hur tungt kommer priset att väga i relation 
till kvaliteten. En kommentar vi stött på vid flertalet intervjuer är 
att priset väger (mycket) tungt. En bedömning av kvalitets-
aspekter fyller samtidigt en viktig funktion, då det ger en möjlighet 
för kommunen att förkasta undermåliga förslag (vilket inte är 
möjligt vid rena auktioner baserade enbart på pris).  

                                                                                                                                                               
126 Jfr de tre auktionsförfaranden som här behandlas med kategoriseringen av anbud-
anvisningar i avsnitt 3.5.1, dvs. anbudsanvisning baserad på enbart betalningsvilja, baserad på 
pris och andra parametrar, och med fast pris baserad på andra parametrar. Det kan noteras 
från avsnitt 4.1.6 att såväl Stockholm som Göteborg och Malmö använder någon av dessa tre 
anbudsmetoder, men också att alla tre gör olika. 
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Vår bedömning, utifrån argumenten ovan, är att om både pris 
och kvalitet ska utvärderas och förslag jämföras utifrån båda dessa 
kriterier, så skapas stor osäkerhet för deltagande företag om vad 
kommunen egentligen tycker är ett bra förslag, dvs. hur kommu-
nen väger olika aspekter. De mer renodlade varianterna skapar 
större tydlighet och är därför, enligt vår mening, att föredra. 

I diskussionen om markanvisningssystem i nästa kapitel 
kommer vi därför att diskutera två renodlade varianter av jämför-
elser mellan byggherrar: 

 Det finns förutbestämda kvalitetskrav och jämförelsen avser 
enbart markpriset. 

 Det finns ett förutbestämt markpris och jämförelsen avser en-
bart kvalitet. 

5.4 Transaktionskostnader för olika 
markanvisningsmetoder 

Transaktionskostnader innehåller ett stort antal komponenter så 
det är svårt att peka på entydiga samband mellan markanvisnings-
metod och transaktionskostnad. 

Ser vi på tre vanligt förekommande metoder kan följande sägas. 
Direktanvisning: Vid en första betraktelse kan detta synas vara 

en metod med låga transaktionskostnader. Det är t.ex. bara ett 
företag som behöver arbeta med området och tänka igenom hur det 
kan utformas och hur projektet kan bli lönsamt. Invändningen är 
dock att om processen för att tilldela markanvisningar inte är 
tillräckligt transparent kan ett antal företag lägga ner betydande 
resurser på att försöka påverka beslutet. Det gäller att tala om för 
kommunen hur bra man är, och kanske hur dåliga andra är. I 
litteraturen kallas detta ofta för ”influence costs” och det ligger i 
sakens natur att de är svåra att mäta. Det finns ett samband mellan 
hur transparent direktanvisningsprocessen är och hur mycket 
resurser det är rationellt för ett företag att lägga ner på att påverka 
processen. Det finns också ett element av spel mellan aktörerna, 
där en aktör lägger ner mer resurser om den tror att andra aktörer 
också gör det. 

Anbudsanvisning baserad på enbart betalningsvilja: I detta fall 
kan det finnas betydande transaktionskostnader för kommunen att 
precisera alla villkor och förutsättningar som ska vara uppfyllda. 
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När priset är enda urvalskriteriet blir det särskilt viktigt att ha 
heltäckande planeringsförutsättningar. Sedan kommer flera företag 
att lägga resurser på att tänka igenom hur man kan använda 
området och räkna fram vilket bud som man kan lägga. Här finns 
också betydande transaktionskostnader. 

Anbudsanvisning baserad på flera parametrar: Kostnaderna för 
att ange förutsättningar blir rimligen lägre än i fallet med den rena 
prisauktionen, men kommunens kostnader för att utvärdera de 
förslag som kommer in kan bli betydande. Anbudsgivarna måste 
också lägga ner mer resurser på att utveckla och precisera sina 
förslag jämfört med den rena prisauktionen där de i högre grad kan 
chansa och göra mer översiktliga bedömningar. 

Vår bedömning är att utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv 
så är sannolikt direktanvisning billigast, följt av anbudsanvisning 
baserad på enbart pris.127 Alternativet med anbudsanvisning baserad 
på fler parametrar än enbart pris förefaller ha de högsta transakt-
ionskostnaderna. Samtidigt får man inte glömma bort att dessa 
kostnader i sammanhanget är relativt små – och knappast det som 
ska avgöra valet av metod om man tror att det har en avgörande 
betydelse för kvaliteten i stadsbyggandet.128  

5.5 Marknadsvärde och prissättningsprinciper 

Som tidigare framgått i avsnitt 3.7 kan det uppstå en viss pris-
sättningsproblematik i samband med markanvisningar. I detta 
avsnitt diskuteras detta mer ingående.  

5.5.1 Tolkning av marknadsvärde/marknadspris 

En grundläggande princip är att kommunen inte får sälja sina 
tillgångar till ett pris som understiger marknadsvärdet. Som 
beskrevs i avsnitt 3.4 ska markanvisningar enligt EU-reglerna, om 
det inte sker en ren auktion på marken, föregås av en oberoende 
värdering och priset sättas lika med marknadsvärdet. Detta gäller 

                                                                                                                                                               
127 Det kan här även påminnas från avsnitt 4.1.6 att 15 av 17 kommuner angav någon av dessa 
två metoder som ”enklast att arbeta med”. 
128 Skulle en kommun, som tilldelar relativt många markanvisningar per år, använda sig av 
enbart anbudsanvisningar går det dock att tänka sig att den totala transaktionskostnaden kan 
bli betydande. Det är därmed inte rimligt att t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö skulle 
använda sig av anbudsanvisningar i lika hög utsträckning som någon mindre kommun. 
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t.ex. vid direktanvisning av mark. Det betyder att frågan om hur 
marknadsvärde/marknadspris ska tolkas blir mycket viktig. Under 
arbetet med projektet har också ett antal frågor om vad som är 
rimliga prissättningsprinciper kommit upp. I detta avsnitt ska vi 
därför titta närmare på hur marknadsvärde/marknadspris kan 
tolkas i några olika situationer. 

En vanlig definition av marknadspris är det pris där utbudet är 
lika med efterfrågan. Detta är emellertid inte helt entydigt i en 
situation där ett begränsat antal potentiella köpare är intresserade 
av ett specifikt objekt. Antag att det primärt finns tre intresserade 
köpare och att dessa har en betalningsvilja på 100, 95 respektive 90. 
Detta innebär att alla priser över 95 och upp till och med 100 
uppfyller kravet på att vara ett jämviktspris: I det intervallet finns 
det en och endast en intresserad köpare till det aktuella objektet. 

Vilket pris som faktiskt kommer att betalas beror på flera 
faktorer. En sådan faktor är på vilket sätt objektet säljs. En variant 
är att objektet säljs på en öppen auktion, där man börjar med ett 
lågt pris och aktörerna därefter bjuder över tills ingen längre vill 
bjuda högre. Finns inget samarbete mellan aktörerna och inga 
bulvaner för säljaren kommer priset i detta fall bli just över 95. När 
priset når den nivån finns det bara en intressent kvar.  

I ekonomisk teori talar man ibland om en hypotetisk auktionär 
som prövar sig fram tills utbud är lika med efterfrågan. Om denne 
auktionär började ropa ut ett lågt pris och sedan höjde priset undan 
för undan skulle resultatet också bli just över 95. 

En annan auktionsform är det som i den engelska litteraturen 
kallas ”second-price auction”. Här lägger alla aktörer ett slutet bud 
och den som bjuder mest får objektet, men får betala ett pris som 
motsvarar det näst högsta budet. Det går att visa att om alla aktörer 
är rationella kommer de att bjuda sin maximala betalningsvilja och 
priset blir därmed 95.129  

En vanlig auktionsform är att alla lägger ett bindande skriftligt 
bud. Den som bjuder mest får objektet och får betala det som de 
faktiskt bjuder. Detta innebär att aktörerna måste försöka bedöma 
hur mycket andra är beredda är betala. Om den som har högst 

                                                                                                                                                               
129 Auktionsformen kan användas för att påvisa aktörernas sanna betalningsvilja. Den som 
bjuder över sin betalningsvilja löper risken att någon annan också ska göra det, och kan då 
tvingas köpa med förlust. Och omvänt, den som bjuder under sin betalningsvilja löper risken 
att någon annan köper till ett lägre pris än den egna betalningsviljan. Det ligger således 
budgivarnas intressen att lägga sanningsenliga bud. Auktionen är också samhällsekonomiskt 
effektiv: Den med högst betalningsvilja vinner auktionen och får betala den samhälls-
ekonomiska alternativkostnaden. 
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betalningsvilja tror att många andra har hög betalningsvilja kanske 
denne lägger ett bud på 98 och då vinner auktionen. Om denne 
emellertid tror att inga andra är beredda att betala så mycket kanske 
denna bjuder 92 och kan vinna auktionen om den som maximalt är 
villig att betala 95 lägger ett lägre bud än 92, kanske för att den tror 
att ingen annan kommer att bjuda mer än så. Med sluten, bindande 
budgivning kan priset hamna inom ett relativt brett intervall, i det 
aktuella exemplet mellan 98 och 92.  

I princip blir det samma resultat om auktionären, i exemplet 
ovan, börjar med ett högt pris och sedan sänker det steg för steg. 
Det avgörande blir hur länge den som är beredd att betala 100 vågar 
vänta när priset kommer under 100. 

En annan påverkande faktor är säljarens kunskap och för-
handlingsstyrka. Om säljaren är tämligen säker på att det finns de 
som är villiga att betala 100 kan det helt enkelt sägas att priset är 
(just under) 100 och inte kommer att sänkas under några om-
ständligheter. Om detta är trovärdigt kommer köparen att 
acceptera erbjudandet och betala (nästan) 100.  

Omvänt kan man tänka sig att den köpare som är villig att betala 
100 vet att ingen annan är beredd att betala mer än 95 och därför 
erbjuder sig att betala lite mer och säger att vid högre priser är man 
inte intresserad. Om detta är trovärdigt vinner kommunen på att 
acceptera budet eftersom det ändå är bättre än vad den kan få av 
någon annan. 

I enkla spelteorimodeller, där båda parter är välinformerade, är 
resultatet att man kommer att dela överskottet lika, vilket skulle 
innebära ett pris på 97,5. Kalbro & Lind (1999) visar dock att andra 
fördelningar kan uppstå i praktiken.130  

Slutsatsen av detta är helt enkelt att det inte finns något 
entydigt svar på vad som är ett marknadsvärde eller marknadspris i 
en situation som den beskrivits ovan. Detta gör det särskilt viktigt 
att en kommun bestämmer hur priser ska bestämmas och att det 
görs på ett konsekvent sätt. 

5.5.2 Pris på markanvisning och pris på mark när flera 
tomter upplåts i ett område 

Ett annat problem som aktualiserats är följande. Antag att flera, i 
princip, identiska tomter ska upplåtas med någon form av aukt-
                                                                                                                                                               
130 Kalbro & Lind (1999), Valuing Easements: Some experimental evidence. 



 2013:1 Markanvisningar – ekonomisk teori  
 
 

89 

ionsförfarande. Säg att det är fem tomter och att den maximala 
betalningsvilja hos de sex företag som är beredda att betala mest är 
120, 115, 110, 105, 100 och 99. Om det varit en klassisk konkur-
rensmarknad med en auktionär som började med ett lågt pris och 
sedan höjde priset ett steg i taget så skulle priset blivit 100 eftersom 
det är det (lägsta) pris där utbud är lika med efterfrågan.  

Ett alternativ är att alla företag lämnar slutna bud och att de fem 
högsta får mark och får betala det som de bjudit. Som framgick av 
resonemangen ovan går det inte att entydigt förutsäga resultatet av 
en sådan auktion. Vi kan anta att alla företag bjuder lite under sin 
maximala betalningsvilja och att det lägsta budet bör ligga en bit 
under 100. Om de med hög betalningsvilja vet att det är få som är 
beredda att betala så mycket kommer de att lägga sig en bra bit 
under sin maximala betalningsvilja. 

Låter man var och en betala sitt bud kan man säga att de får stå 
sitt kast. Det kan t.ex. innebära att företagen i exemplet ovan 
bjuder 112, 107, 104, 103 och 99 och 98. Det tycks förekomma att 
kommuner i denna situation begär 112 av alla företag som vill ha 
mark.131 Det finns dock inget teoretiskt stöd för att kalla detta för 
marknadsvärde/marknadspris. Detta gäller även om de andra 
företagen faktiskt accepterar priset pga. brist på alternativ. Ur 
kommunens perspektiv är det dessutom ett riskfyllt förfarande 
eftersom företag i denna situation kan tänkas sänka kvaliteten i 
olika avseenden om de inte får en rimlig lönsamhet i projektet. Det 
kan även tänkas att ett byggherreföretag, i väntan på att bostads-
priserna ska gå upp och ge lönsamhet, drar ut på själva byggandet. 
Därtill kan det även tänkas påverka viljan att delta i kommande 
projekt. 

5.5.3 Slutsatser om prissättning 

Slutsatserna i avsnittet kan sammanfattas i följande punkter. 

 Det finns ingen entydig tolkning av marknadspris/marknads-
värde på en svag marknad med ett litet antal objekt och aktörer. 

 När flera likvärdiga tomter säljs finns inget teoretiskt stöd för 
att kräva att alla ska betala det pris som den som bjöd högst var 

                                                                                                                                                               
131 Det verkar t.ex. vara denna metodik som ligger bakom de dyraste markanvisningarna 
hittills i Stockholm. Se notis i Fastighetstidningens nätupplaga 2012-09-21 ”Högt pris för 
markanvisningar i Norra Djurgårdsstaden” samt kommunens tjänsteutlåtande dnr. E2012-
513-00411. 
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villig att betala. En sådan prissättning kan maximera 
kommunens kortsiktiga intäkter men är riskfylld på sikt. 

 Detta innebär att det är viktigt att kommunen är tydlig med 
hur man resonerar kring prissättning av markanvisning och 
mark.
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6 Hur bör ett 
markanvisningssystem utformas? 

Utifrån resonemangen i föregående kapitel kan vi formulera ett 
antal krav som ett markanvisningssystem bör uppfylla. Dessa krav 
kan användas både för att bedöma om en enskild kommun har ett 
ändamålsenligt system eller tas som utgångspunkt för rekommen-
dationer om hur ett system bör vara uppbyggt.132 

6.1 Krav på ett bra markanvisningssystem 

Som vi ser det bör ett markanvisningssystem uppfylla följande sju 
kriterier:  

 Kommunen bör kunna premiera initiativ och nya idéer när det 
gäller byggande på kommunal mark. Den byggherre som ser 
möjligheter, som andra inte sett, bör kunna få mark genom en 
direktanvisning. och inte riskera att någon annan stjäl idéerna 
och får anvisningen genom att bjuda högre i en auktion. 

 Kommunen bör kunna premiera byggherrar som skött sig bra, 
dvs. dessa bör kunna vara relativt säkra på att få nya mark-
anvisningar på rimliga villkor. De ska t.ex. inte riskera att bli 
överbjudna av oseriösa eller okunniga aktörer. Även här finns 
ett utrymme för direktanvisningar. 

 Markanvisningssystemet bör ha klara riktlinjer för att göra det 
möjligt för nya företag att komma in på marknaden. Det 
handlar dels om etablerade företag från andra kommuner, dels 
om nya lokala aktörer. 

 Markanvisningssystemet bör ha klara riktlinjer för att göra det 
möjligt för små aktörer att få markanvisningar. 

                                                                                                                                                               
132 I detta kapitel går vi dock inte in på kritik av enskilda kommuner eller bedömningar av 
vad som är de vanligaste problemen, utan fokuserar på att peka på hur det borde gå till. 
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 Kommunens markanvisningssystem bör bidra till långsiktig 
konkurrens på marknaden, dvs. kunna ta hänsyn till hur den 
enskilda markanvisningen påverkar olika företags möjligheter 
att vara verksamma på marknaden i framtiden. Här kan det 
finnas en konflikt mellan målen om att ge anvisningar till de 
byggherrar som är bäst i dag och att bidra till långsiktig 
konkurrens. Finns det t.ex. en stor skillnad i kvalitet och 
kompetens mellan ett par ledande företag och övriga företag 
kan det vara rimligt att prioritera de som i dag är mest 
konkurrenskraftiga. Eftersom de flesta företag har ett 
kapacitetstak tror vi dock inte att riskerna för denna typ av mål 
konflikter ska överdrivas. 

 Kommunen bör inte helt kunna utestänga en byggherre som 
uppfyller rimliga förutbestämda kvalificeringskrav, t.ex. en viss 
grundläggande kompetens. Man kan ju inte bortse från att en 
byggherre kan ha fått oförtjänt dåligt rykte i kommunen. Där-
med finns behov även av anbudsanvisningar där i princip alla 
kan delta och där det tydligt, t.ex. genom enbart betalningsvilja, 
går att objektivt motivera byggherrevalet.  

 Både det övergripande systemet och besluten i den konkreta 
situationen bör vara transparenta och tydligt formulerade. Som 
diskuterats tidigare (kapitel 5) finns det dock information om 
byggherren som kommunen bör ha rätt att ta hänsyn till även 
om den är svår att dokumentera eller belägga. Ambitionen bör 
dock vara att göra beslut och motiv mer transparenta, bl.a. 
genom att man systematiskt samlar in och sammanställer 
information om olika aktörer. Det bör åtminstone över-
gripande kunna motiveras varför man anser att en viss aktör 
gjort ett bra jobb och förtjänar direktanvisningar. Alternativt 
varför man anser en viss aktör är mindre lämplig. I avsnitt 6.4 
utvecklas detta närmare. 

Att bevaka att markanvisningssystemet följs och att inte andra 
ovidkommande faktorer spelar in, blir sedan en uppgift för 
kommunens revisorer. Det bör göras regelbundna uppföljningar av 
hur systemet fungerar och hur principerna tillämpas (se vidare 
avsnitt 6.4). 
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Empiri och ovanstående kriterier 

Kan vi utifrån det empiriska material som undersökts säga något 
om vad som bör ses som otillåtna krav i ett markanvisningssystem? 
Först kan konstateras att det i de granskade dokumenten133 sällan 
sägs något om vilka kriterier man använder för att t.ex. bedöma om 
en viss aktör är långsiktig eller inte.  

En form av kriterier som kan kritiseras ur konkurrenssynpunkt 
är när kommunen vill premiera byggherrar som bygger i mindre 
attraktiva områden (se avsnitt 3.3.2). Detta innebär att en aktör kan 
få fördelar i ett projekt om man varit beredd att sänka sitt 
avkastningskrav i ett tidigare projekt. Detta agerande utestänger 
dock aktörer. Det första projektet förutsätter en aktör som kan 
klara sig med lägre avkastning. I det andra projektet blir det sedan 
svårare för andra företag att konkurrera. Vår uppfattning – från ett 
ekonomiskt perspektiv– är att varje projekt bör värderas på sina 
egna meriter. Det bör inte finnas s.k. korssubsidiering där företag 
går in i mindre lönsamma projekt och finansierar det med 
övervinster från andra projekt. Kommunen måste helt enkelt skapa 
allmänna förutsättningar för att bygga i mindre attraktiva områden, 
så fler blir intresserade av att bygga där. 

Det största problemet, som vi ser det, när det gäller den empiri 
som framkommit är inte de principer som tillämpas utan bristen på 
transparens i formuleringen av dessa principer. 

6.2 Övergripande system och beslut i enskilda 
situationer 

Det är viktigt att skilja mellan riktlinjer för det övergripande 
markanvisningssystemet och beslut i de enskilda fallen. Den bild 
som beskrivs nedan innebär att även enskilda fall, som liknar 
varandra, kan komma att behandlas på tämligen olika sätt för att 
uppfylla kriterierna ovan. Dessa skillnader kommer att bygga på 
bakomliggande allmänna principer.  

Detta kan formuleras som att:  
 
Alla aktörer bör inte ha möjlighet att få ett visst projekt, men alla aktörer 
bör ha en rimlig chans att få något projekt. 

                                                                                                                                                               
133 Här avses primärt markanvisningspolicys och andra styrdokument för markanvändningen 
som går att finna på olika kommuners hemsidor. 
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Detta implicerar att man inte isolerat bör bedöma hur kommunen 
hanterar ett enskilt fall, utan fokusera på hur de hanterar 
kommunens markanvisningar som helhet. Att likartade fall kan 
hanteras olika följer t.ex. av punkten att kommunens policy ska 
bidra till långsiktig konkurrens. Det kan t.ex. innebära att ett 
seriöst företag (utan egen mark), som inte fått en markanvisning i 
ett nyligen anvisat område, får en direktanvisning i nästa område. 

Vi skiljer därmed mellan vad vi kallar övergripande riktlinjer för 
markanvisningssystemet och markanvisningsprinciper för specifika 
situationer. 

Det övergripande systemet kan då klargöra: 

 att markanvisningar kommer att hanteras efter olika principer i 
olika situationer, 

 vilken princip kommunen ska följa i en viss typ av situation, 
 hur kommunen tänker agera för att uppfylla de kriterier man 

ställt upp – t.ex. gynna konkurrensen, göra det möjligt för nya 
aktörer att komma in på marknaden och se till att mindre 
aktörer har möjlighet att få markanvisningar. 

I de följande avsnitten diskuteras mer konkret hur några olika 
situationer kan hanteras och hur system och riktlinjer bör utformas 
för att uppnå olika mål. 

6.2.1 Situation 1: En byggherre tar tidigt initiativ i ett mindre 
markområde 

Kommunen kan, i en översiktsplan eller i samband med inventering 
av den kommunala marken, ha noterat att det finns mindre 
områden (”gluggar”) som är möjliga att bebygga. Kommunen har 
inte några planer på att bygga inom dessa områden under 
överskådlig tid, eftersom man prioriterar andra områden. Man kan 
tänka sig att det handlar om mindre områden i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Det går även att tänka sig att en kommun 
missat eller inte insett potentialen i ett visst område.  

En seriös byggherre kontaktar kommunen om ett av dessa 
områden och har en idé om bebyggelseutformningen som kommu-
nen finner intressant. Huvudprincipen bör då vara att det sker en 
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direktanvisning, med motivet att den som tar initiativ och kommer 
med bra idéer bör premieras.134  

Prissättning 

Den svåra frågan här är vilken ersättning som ska betalas för 
marken. Att bara konstatera ett marknadsvärde ger inte tillräcklig 
vägledning (vilket tidigare konstaterats i avsnitt 5.5). 

 Tolkar man marknadsvärdet som det sannolika priset före 
byggherrens initiativ, kan det bli ett relativt lågt belopp 
eftersom ingen tidigare uppfattat områdets potential. 

 Tolkar man marknadsvärdet som det sannolika priset vid en 
auktion i enlighet med byggherrens förslag får man ett relativt 
högt belopp, men tar då hela vinsten från initiativtagaren. 

Om det skulle ha varit en privat förhandling och de två 
marknadsvärdenivåerna är kända, säger den grundläggande spel-
teorin att vinsten skulle delas lika mellan kommunen och bygg-
herren. Ett rimligt pris kan därför ligga mitt emellan de två 
värdenivåerna.135 

En lösning i den här situationen vore att kommunen har en 
grundläggande prislista för markanvisningar av denna typ. Priserna 
kan differentieras i några prisnivåer beroende på läge och 
kostnaderna för att bygga (markförhållanden m.m.). En sådan 
prislista ger potentiella byggherrar information för att tidigt kunna 
bedöma om ett visst projekt blir lönsamt. Alternativt hur stor 
exploateringsgrad som krävs för att projektet ska bli lönsamt. Man 
kan också tänka sig mjukare varianter där man anger prisinternvall 
eller prisexempel (se 6.4 nedan). 

                                                                                                                                                               
134 Ett eventuellt problem i denna situation, som främst torde gälla i de centrala delarna av en 
kommun, är att det knappast finns intressant mark som ingen byggherre inte redan tidigare 
noterat och ansökt om. Det är då av stor vikt att kommunen, när en anvisning väl ges, tydligt 
motiverar varför en viss byggherre får den. 
135 Detta gäller dock inte generellt som visas i Kalbro & Lind (1999), Valuing Easements: 
Some experimental evidence. 
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6.2.2 Situation 2: En byggherre tar tidigt initiativ i ett större 
markområde 

Normalt har kommunen själv identifierat de större områden på 
kommunal mark som kan bli aktuella för bebyggelse. Inte sällan är 
det också kommunen som initierar en planeringsprocess i dessa 
områden. Låt oss emellertid anta att kommunen bedömt att 
exploateringen ligger relativt långt fram i tiden. En byggherre tar då 
initiativ med förslag till bebyggelse i ett sådant område och 
kommunen tycker att förslaget är intressant.  

Även i detta fall bör byggherren vara garanterad en direkt-
anvisning, men bara för en del av området. Eftersom det är fråga 
om ett större område bör rimligen delar av området även fördelas 
till andra byggherrar. Det faktum att man är först bör inte garan-
tera att man får en mycket stor exploatering. Det kan ju medföra 
att andra byggherrar har svårt att få markanvisningar under en 
period. Det riskerar också att det blir för lite variation i området 
eller att byggtakten dras ner därför att företaget vill dämpa utbudet 
av bostäder på marknaden.  

Principer för hur resterande delar av området bör fördelas till 
andra byggherrar beskrivs i nästföljande avsnitt.  

6.2.3 Situation 3: Kommunen initierar planering av ett större 
markområde 

I större markområden bör kommunen fördela mark till flera 
aktörer, vilket kan ske på olika sätt även inom ett och samma 
område. Man kan t.ex. tänka sig följande varianter: 

 Delar av området direktanvisas om man vill premiera vissa 
etablerade byggherrar, som man anser gjort bra jobb tidigare. 
Detsamma gäller om kommunen vill ge en på orten ny 
byggherre en chans att komma in på marknaden.  

 På delar av området kan markanvisning tilldelas genom 
anbudsanvisning avseende plan- och bebyggelseutformning. 
Detta både för att ge nya byggherrar en chans men också för att 
premiera etablerade med nya spännande lösningar. En sådan 
tävling kan lämpligen ske med fast pris som utgångspunkt, där 
tävlan avser områdets utformning. 
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 På andra delar av området kan markanvisningen ske genom 
auktion med priset som bedömningsgrund, där kommunen 
anger så precisa förutsättningar som möjligt för anvisningen. 

Prissättning 

När det gäller prissättningen på direktanvisningen bedömer vi att 
denna ska kunna ske relativt tidigt enligt en residuell modell, dvs. 
ett förväntat försäljningspris minus förväntad byggkostnad 
inklusive skälig avkastning. Man kan tänka sig mer förfinade 
modeller där priset relateras till prisnivån vid tidpunkten för 
markförsäljningen, dvs. ett lägre pris om priserna har fallit.  

Som diskuterades i kapitel 5 finns det invändningar mot att 
använda ett auktionspris på en markanvisning som norm för det 
pris som ska betalas för en direktanvisning eller som fast pris vid en 
anbudsanvisning med långsiktiga aktörer. Auktionspriset på 
markanvisningar kan bl.a. bli för högt pga. att aktörerna då hade 
mer optimistiska förväntningar eller för att budgivaren chansat eller 
gjort en felbedömning. I och med att företaget kan återlämna 
markanvisningen är det inte så stora risker med att bjuda högt. 
Priset kan också bli för lågt, t.ex. för att andra aktörer är upptagna 
med andra områden och inte går in i budgivningen.136  

Det skulle kunna vara förenat med en direkt kostnad att 
återlämna en markanvisning och en sådan regel skulle minska 
riskerna för överbud. En sådan avgift kan dock uppfattas som 
oskälig om det är förutsättningar som ändrats utanför byggherrens 
kontroll. 

Kommunen måste dock analysera utfall från olika former av 
anbudsanvisningar för att se om det kan vara motiverat att ändra 
priserna på direktanvisning i kommande projekt. 

6.2.4 Situation 4: Kommunen initierar planering av ett 
mindre markområde 

I detta fall kan vi, för enkelhets skull, tänkta oss att det är en 
enstaka tomt som kan bebyggas. En markanvisning i detta fall bör 
relateras till andra nyligen genomförda eller pågående anvisningar. 
                                                                                                                                                               
136 Det kan även tänkas att kapitalstarka byggherrar medvetet betalar överpriser enbart för 
att slå sig in på en marknad – vilket ger en något skev prisbild om dessa tas som 
utgångspunkt i efterföljande anvisningar. 
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En strategi kan vara att se enskilda områden som delar av en 
”metaanvisning” för ett större antal områden av denna typ. Om ett 
antal etablerade aktörer nyligen fått markanvisningar på liknande 
områden kanske det är dags att ge en ny aktör en direktanvisning 
eller anordna en markanvisningstävling eller en auktion till 
högstbjudande.137  

Här bör alltså ställningstagandet i det enskilda markanvisnings-
fallet bygga på en bedömning av ett större antal fall över en lite 
längre tidsperiod. Detta förutsätter att kommunen regelbundet 
dokumenterar både inkomna ansökningar och tilldelningar.  

När det gäller prissättningen kan man även här tänka sig att ha 
en mer eller mindre färdig lista med priser, prisintervall eller 
prisexempel relaterade till lägen och grundläggningskostnader. 

6.3 Hur kan man underlätta för nya och små 
företag?  

För att underlätta för nya och/eller små byggherrar att komma in 
på marknaden kan man tänka sig flera åtgärder: 

 Riktade direktanvisningar 
 Kvotering så att enbart nya/mindre byggherrar får delta i vissa 

anbudsanvisningar 
 Att särskilt avgränsade områden planeras med få bostäder så att 

även mindre byggherrar kan åta sig projekt. Dessa 
markanvisningar kan därefter fördelas mellan mindre etablerade 
och oetablerade byggherrar i enlighet med första punkten eller 
via anbud.138  

Kan man nå målet om att få in nya och små företag i rimlig 
omfattning genom att vissa projekt utformas så att de passar just 
dessa, bör det förfarandet rimligen användas. Olika former av 
kvotering kan lätt leda till juridiska komplikationer. Direktan-
visningar till nya intressanta aktörer är också en formellt enklare 
väg. 

                                                                                                                                                               
137 För mindre och väldigt attraktiva tomter torde någon form av markanvisningstävling, dvs. 
en anbudsanvisning baserad på annat än enbart betalningsvilja, vara att föredra. 
138 Genom att variera omfattningen på markanvisningarna inom ett exploaterings-
område/kommun, skapas i praktiken olika marknader för anvisningarna. Detta eftersom det 
är mindre troligt att större byggherrar söker omfångsmässigt små anvisningar och att mindre 
byggherrar söker omfångsmässigt stora. 
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Enligt de flesta kommuners markanvisningssystem bärs en stor del 
av kostnaderna för planering och utredningar av byggherren. 
Någon kompensation för ”förgävesprojektering” utgår normalt 
inte om t.ex. en plan överklagas och stoppas. Ingen kompensation 
utgår om t.ex. den politiska processen gör att projektet drar ut på 
tiden.  

För små byggherrar är det ett problem att ta på sig relativt stora 
kostnader i ett tidigt skede, om det är osäkert om projektet får 
genomföras. Man kan diskutera om kommunerna inte ska ge de 
mindre byggherrarna bättre förutsättningar genom att kommunen 
står för en del av denna planerings- och utredningsrisk Det kan 
t.ex. ske genom att kommunen gör en del av utredningarna 
och/eller att de betalas av byggherren den dag projektet verkligen 
blir av. Kommunen ligger ute med pengarna tills projektet blir en 
realitet. Kommunerna skulle också kunna upprätta mer flexibla 
planer avseende t.ex. enklare villa/radhusbebyggelse, – och vänta 
med markanvisningen till detaljplaneprocessens slutskede.139 

Ytterligare ett problem kan vara att byggherren är okänd och 
har svårt att dokumentera sina kvaliteter. Ska även dessa företag få 
möjlighet att visa vad de går för talar det för att ibland tilldela 
genom anbudsanvisningar. Anvisningarna bör då baseras enbart 
pris och avse mindre projekt där kvalifikationskraven kan sättas 
relativt lågt. Sådana projekt öppnar också möjligheter för företag 
som kanske fått oförtjänt dåligt rykte och därför inte får direkt-
anvisningar. Som vi nämnde ovan är det dock viktigt att 
kommunens syn på olika företag är välgrundad och möjlig att 
diskutera. Det kan vara särskilt viktigt för ett mindre företag som 
är långt nere på kommunens lista för fördelning av mindre projekt 
genom direktanvisningar.  

6.4 Transparens i ett direktanvisningssystem  

Vi menar att det finns både teoretiska och praktiska argument för 
att i många situationer använda direktanvisningar.140 Samtidigt finns 
det uppenbara risker med ett sådant system. Frågan är hur risker 

                                                                                                                                                               
139 Som påpekats tidigare innebär dock detta att kommunen riskerar att utarbeta en, ur 
byggherreperspektiv, ointressant detaljplan. 
140 Detta gäller i princip oavsett om en direktanvisning sker genom kommunen själv eller via 
ett kommunalt bolag, förutsatt att punkterna i detta avsnitt beaktas. 
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för godtycke och korruption kan minskas inom ramen för ett 
direktanvisningssystem. Några viktiga punkter är: 

 Lätt tillgänglig information om vilka som fått markanvisningar 
och till vilka villkor, både vid direktanvisning och när andra 
metoder används. Denna information ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida och grupperad så att man lätt kan jämföra 
prisnivåer inom olika områden. Detta kan också ge vägledning 
om vad man kan förvänta sig för pris i ett visst område. Vet 
tjänstemän och politiker att information om genomförda 
anvisningar kommer att vara lätt tillgänglig för företag och 
journalister blir det mer riskfyllt att favorisera företag utan 
goda skäl. 

 Direktanvisningar innebär att bra företag ska gynnas. Det krävs 
då någon form av organiserat förfarande för att samla in 
information om hur bra olika aktörer är. En rad olika varianter 
kan tänkas, t.ex. krav på kundundersökningar som lämnas till 
kommunen, uppföljning av garantibesiktningar och kontakt 
med t.ex. hyresgästförening eller mäklare. 

 Tydliga beslutsunderlag där beslut i enskilda ärenden motiveras 
och relateras till de grundläggande principerna i mark-
anvisningssystemet. 

 Regelbundna uppföljningar där kommunrevisionen eller utom-
stående företag undersöker hur kommunen följt sina principer 
och hur olika aktörer ser på kommunens förfarande vid 
markanvisningar. Hur arbetar man t.ex. för att få in nya företag 
och för att små företag ska ges ändamålsenliga möjligheter? 

Vi är medvetna om att de ovanstående punkterna kan leda till ett 
merarbete. Men eftersom stora ekonomiska värden står på spel 
både för kommun och företag är det rimligt att också lägga resurser 
på att se till att systemet fungerar på ett bra sätt.
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7 Slutsatser och 
rekommendationer 

Kommunernas markanvisningssystem är starkt kopplade till de 
övergripande kommunala prövningarna av bebyggelseprojekt, dvs. 
detaljplaneprocesserna. Med utgångspunkt i ekonomisk teori pekar 
vi på att detta ger speciella förutsättningar i flera avseenden. Vi 
diskuterar bl.a. problem med ofullständiga kontrakt, värdering och 
prissättning av projekt, olika anbudsformer samt transaktions-
kostnader för olika markanvisningsmetoder. 

Det empiriska resultatet – baserat på enkäter till kommuner och 
byggherrar samt intervjuer – kan sammanfattas i följande punkter. 

 Kommunernas markinnehav har, och kommer att ha, en central 
betydelse för bostadsbyggandet.  

 Bland markanvisningsmetoderna dominerar direktanvisning, 
och anvisningarna sker tidigt i detaljplaneprocessen. 

 Kommunernas övergripande principer för markanvisningar, 
liksom tillämpningen i enskilda fall, skiljer sig åt. 

 Byggherrarnas syn på markanvisningssystemets funktion är 
splittrad. I ett avseende är dock bilden i stort sett entydig – 
systemen bör bli tydligare och mer transparenta.   

Vi framhåller att det inte finns någon universalmetod för mark-
anvisningar som bör användas i alla situationer. Det finns goda skäl 
att använda en kombination av direktanvisning och anbuds-
anvisning/jämförelser mellan byggherrar baserade på dels priset 
som enda kriterium, dels andra parametrar. 

Man bör skilja på dels riktlinjer för det övergripande mark-
anvisningssystemet, dels beslut i de enskilda markanvisningsfallen. 

Det övergripande systemet bör då klargöra: 

 att markanvisningar kommer att hanteras efter olika principer i 
olika situationer, 
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 vilken princip som gäller i en viss typ av situation, 
 hur kommunen tänker agera för att uppfylla de kriterier man 

ställt upp – t.ex. gynna konkurrensen, göra det möjligt för nya 
aktörer att komma in på marknaden och se till att mindre 
aktörer har möjlighet att få markanvisningar. 

Dessa principer bör naturligtvis formuleras med utgångspunkt i de 
övergripande mål kommunen har för sin bebyggelseverksamhet. Vi 
menar att de ekonomiska villkoren kring markanvisningar inte 
alltid är tillräckligt genomtänkta. Vill man t.ex. ha fler mindre 
företag i kommunen kan man inte lägga stora ekonomiska risker på 
företagen i form av kostsamma utredningar i detaljplaneskedet. 

När det gäller transparens och förutsägbarhet vill vi avslutnings-
vis betona följande punkter.  

 Beslut om markanvisningar i de enskilda fallen bör motiveras 
bättre och tydligare, mot bakgrund av de övergripande 
principerna. 

 Vilka byggherrar som dels erhållit markanvisningar, dels har 
ansökt om anvisningar bör tydliggöras i form av t.ex. 
intressentlistor.  

 Förutsägbarheten ökar om kommunen i förväg kan gå ut med 
prislistor för direktanvisning av mark i olika lägen och kvalitet. 
Åtminstone bör det tydligt framgå efter vilka principer priset 
fastställs. I rapporten har vi pekat på flera problem i samband 
med prissättning av markanvisningar som bör utredas och 
klargöras ytterligare.  

 I vissa kommuner anvisas marken genom kommunala bolag, 
med generellt sett sämre möjligheter till offentlighet och insyn 
jämfört med kommunala myndigheter. Från principiella 
utgångspunkter kan därför ifrågasättas om bolagsformen är 
lämplig för att hantera markanvisningar (om inte de offentlig-
rättsliga reglerna tillämpas även för bolagsformen).  

Nyckelorden är då tydlighet och förutsägbarhet för byggherrarna. 
Hur går jag tillväga om jag är intresserad att få en markanvisning? 
Vilka krav ställs på mig? Det naturliga forumet för denna 
information är kommunens hemsida.
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- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
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- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet - alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 

jämförelse mellan Norge och Sverige. 
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare - ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" - en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård - exempel på kvalitet- och effektivitets-

mätning. 

1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 
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- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-
teknik. 

- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part - spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster - med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970-1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen - några idéskisser. 
- Att leva på avgifter - vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom 

den offentliga finansierade utbildningssektorn 1960-1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-

bidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan - en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster - sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag - en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972-1982. 
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1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter - problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970-1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960-1980.   
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser - en 
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt - behov 

och tänkbara utformningar.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-

landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  
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1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader - prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor - en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt 

stöd till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor - en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken.
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