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Abstract 
The purpose of this bachelor thesis is to investigate how and why municipalities choose a particular type of 
land-use method and explain if there are any similarities and/or differences in the different municipal groups´ 
approaches. Unlike previous studies, this bachelor thesis has not only taken Sweden´s larger municipalities into 
consideration, but also the smaller municipalities have been taken into consideration. Through a modification 
of SKL´s municipality group division, the participating municipalities have been divided into groups of “small”, 
“medium and “large”. Through a questionnaire survey we have acquired information from 24 geographically 
scattered municipalities on how they handle land-use issues. 
 
In the survey, a number of different alternatives of the two collective concepts of land-based methods were 
found: allocation by tender and direct allocation. Therefore, a national conceptual framework for the two land 
allocation methods could be needed to increase transparency in the market and promote a clearer land-based 
process. 
 
The results showed that allocation by tender are usually applied for attractive areas and for projects of special 
nature. Direct allocation is in turn applied for less attractive areas, and for when the municipality does not want 
to participate in the development process. Differences have been found in which method is commonly used 
among the different municipalities divided into “small” and “large”. Allocation by tender is the most commonly 
land-used method among the municipalities group “small” and “large”. Whilst in the “medium” group, direct 
allocation is the dominant method. 
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Sammanfattning 
Detta kandidatarbete har till syfte att undersöka hur och varför kommuner väljer en viss typ av 
markanvisningsmetod samt redogöra om det finns några likheter och/eller skillnader i olika kommungruppers 
tillvägagångssätt. Till skillnad från tidigare studier har detta kandidatarbete inte bara tagit hänsyn till Sveriges 
större kommuner utan också de mindre kommunerna har tagits i beaktning.  Genom en modifikation av SKL:s 
kommungruppsindelning har de deltagande kommunerna delats in i kommungrupp ”liten”, ”mellanstor” och 
”stor”. Genom en enkätundersökning har information samlats in från 24 geografiskt utspridda samt olika stora 
kommuner om hur de hanterar dagens markanvisningsfrågor. 
 
I enkätundersökningen påträffades en rad olika varianter av de två samlingsbegrepp för markanvisningsmetoder; 
anbudsförfarande och direktanvisning. Därför kan en nationell begreppsram för de två 
markanvisningsmetoderna vara behövligt för att öka transparensen på marknaden och främja till en tydligare 
markanvisningsprocess.  
 
Resultatet visade att anbudsförfarande i regel tillämpas för attraktiva områden samt för projekt av särskild 
karaktär. Direktanvisning tillämpas i sin tur för mindre attraktiva områden samt om kommunen inte vill vara 
delaktig i exploateringsprocessen. Skillnader har påträffats i vilken metod som vanligen används bland 
kommungrupperna. I kommungrupp ”stor” och ”liten” är anbudsförfarande den mest använda 
markanvisningsmetoden. Medan i kommungrupp ”mellanstor” är direktanvisning den dominerande metoden. 
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1. Introduktion  
 

I detta avsnitt introduceras bakgrunden till studien. Tidigare genomförd forskning inom ämnesområde 
presenteras samt syftet för rapporten redogörs. Avslutningsvis formuleras val av metod och de avgränsningar 
som har genomförts. 

 

1.1 Bakgrund  
Nyproduktionen av bostäder i Sverige har varit ett hett ämne de senaste 30 åren. Sveriges invånarantal har ökat 
från 8 590 630 till 10 230 185 på lika många år (SCB, 2019). Att öka utbudet av bostäder för att möta den ökade 
efterfrågan är därför nödvändigt. Dock är marken att bebygga dessa bostäder på begränsad. Idag ägs majoriteten 
av marken av privatpersoner men även kommuner och landsting har ett stort markinnehav (SCB, 2019).  

Genom en markanvisning kan kommunen överlåta mark till intresserade byggaktörer. Vid tilldelning av en 
markanvisning kan kommunen använda sig av diverse markanvisningsmetoder. Metoderna kan delas in i två 
huvudgrupper, (1) anbudsförfarande eller (2) direktanvisning, där respektive markanvisningsmetod har ett 
flertal varianter. Det finns dock ingen given definition på de olika metoderna vilket kan bidra till förvirring av 
vad begreppen egentligen innebär (Kalbro & Lindgren, 2018). I tidigare rapporter har det redogjorts om hur val 
och process av markanvisningsmetod har utförts i några av Sveriges kommuner.  I en mastersrapport från 2013 
påstods det att “markanvisningar oftast är en mindre relevant fråga i kommuner med få invånare och med lägre 
efterfrågan på bostäder.” (Persson, 2013). Tillika publicerades samma år en ESO-rapport (expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi) där samma ämnesområde diskuterades.  Likt mastersrapporten avgränsades ESO-
rapporten genom att enbart undersöka ett litet urval av stora kommuner med högt invånarantal. Rapporten 
redogjorde bland annat att direktanvisning är den mest använda markanvisningsmetoden bland de deltagande 
kommunerna (Caesar, Karlbro, & Lind, 2013).  

Det finns således ett informationsgap i tidigare forskning om mindre kommuners tillvägagångssätt angående 
val och utförande av markanvisningsmetod. För att komplettera redan befintlig kunskap inom ämnet är det 
nödvändigt att inte bara jämföra stora kommuner utan även mindre kommuner. En hypotes är att andelen 
mindre kommuner som använder direktanvisning bör vara större, då konkurrensverket presenterade i deras 
rapport Byggbar mark, en nyckelresurs vid byggande att anbudsförfarande ofta kan vara mer resurskrävande 
än direktanvisning. Mindre kommuner kan möjligen ha brist på både kunskap och kapital för att genomföra ett 
anbudsförfarande då det eventuellt inte sker lika många markanvisningar i jämförelse med större kommuner. 
(Genfors & Söderström, 2015) 
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1.2 Syfte 
Det primära syftet med detta examensarbete är att kartlägga och undersöka olika kommuners val och process 
gällande markanvisningsmetoder. Utöver det, undersöka om det finns några likheter och skillnader i 
kommungruppernas tillvägagångssätt.  

Innehållsmässigt ligger fokus på att granska ett urval av Sveriges kommuner med avseende på: 

- Ge en aktuell bild av hur markanvisning går till i Sverige, vilka metoder och begrepp som används.  
 

- Hur ser processen ut vid val av följande metoder: 
- Anbudsförfarande  
- Direktanvisning  

 
- Hur stor andel av respektive metod används i respektive kommungrupp?  

 
Genom att besvara ovanstående frågor avser rapporten att förtydliga eventuella skillnader och förklara närmare 
dagens situation i hur Sveriges kommuner arbetar med markanvisningar.  

1.3 Metod 
Studien har genomförts med en kvantitativ metod, vilket är ett systematiskt sätt i att undersöka och finna djupare 
förståelse för ett visst problem. Med hjälp av en kvantitativ metod har merparten av all information har samlats 
in genom enkäter. 

En kvantitativ studie bör granska beslut- och genomarbetningsprocessen för markanvisningsmetoder hos de 
olika kommunerna på ett konsekvent och tillförlitligt sätt. Då i syfte för att öka studiens reliabilitet. För att både 
kunna besvara och begripa problematiseringen med denna studie har empiriskt material, såsom enkäter och 
konversationer, varit nödvändigt för att kunna söka efter mönster och orsakssamband. Att enbart använda sig 
av teoretiska material skulle begränsat möjligheten till att genomföra detta arbete. Studien grundas på 
möjligheten till flertalet utfall där material insamlas för att därefter bilda en slutsats. (Blomkvist & Hallin, 2014) 

En enkätmetodik har tillämpats vid insamlandet av information. Totalt har 24 kommuner deltagit och besvarat 
en utskickad enkät med frågor gällande beslut- och genomarbetningsprocessen för markanvisningsmetoder 
samt val av byggaktör. Utskickad enkät, är utformad med totalt fem stycken förutbestämda frågor, varav tre 
slutna och två öppna, se bilaga för fullständig enkät. Denna utformning och avgränsning genomfördes för att 
kunna få fram kvantitativt material till studien utan att insamla överflödig information (Blomkvist & Hallin, 
2014).  
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Figur 1. Figuren ovan avser de tillfrågade kommunernas geografiska spridning över Sverige.  

De deltagande kommunerna är geografiskt utspridda över landet och har därefter delats in i olika 
kommungrupper. Denna kommungruppsdelning har framtagits genom en modifiering av SKL:s definition av 
olika kommungrupper, se bilaga(SKL, 2017). Modifieringen innebär en indelning som enbart baseras på 
invånartal och inte på de flertalet variabler som SKL:s definition utgörs av. Mer exakt delas kommunerna in i 
“liten”, “mellanstor” och “stor” kommun, se nedan för indelningsgrunder: 

Kommungrupp Antal invånare 

Liten Minst 15 000 

Mellanstor Minst 50 000 

Stor Minst 100 000 

Figur 2. Modifierad kommungruppsindelning efter antal invånare 

Kommuner använder sig av olika benämningar för begrepp inom ämnet markanvisning och särskilt för olika 
markanvisningsmetoder. Exempelvis anbudsförfarande, markanvisningstävling, anbudstävling samt 
tävlingsanbud. I de mottagna enkäterna från respondenterna har dessa begrepp i så hög grad som möjligt parats 
ihop efter begrepps benämningarna i boken “Markexploatering” (Kalbro & Lindgren, 2018) samt ESO-
rapporten (Caesar, Karlbro, & Lind, 2013).  

I studien kommer hänsyn att tas till hur många markanvisningar som i genomsnitt genomförs per år, vilken 
markanvisningsmetod som används samt beslut- och genomarbetningsprocessen för respektive kommun och 
indelningsgrupp. Genom att ställa dessa parametrar mot varandra samt jämföra tidigare studier som gjorts inom 
ämnet kunna grunda en diskussion och ett resultat.  

1.4 Avgränsningar 
Studien har avgränsats genom att ett urval av Sveriges kommuner har fått besvara en enkät. Urvalet är baserat 
på en modifikation av SKL:s kommungruppsindelning bestående av kommungrupp “liten”, “mellanstor” och 
“stor”. I respektive kommungrupp har i genomsnitt 8 kommuner slumpmässigt valts ut baserat på invånarantal 
och geografisk spridning. Studiens kommungruppsindelning har således inte tagit någon hänsyn till 
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kommunernas areal. Likaså har någon större hänsyn inte tagits till kommunernas markanvisningspolicy, 
förutom i de fall där kommunerna själva hänvisat till dokumentet. Detta för att arbetet inte ska bli allt för 
omfattande samt få en direkt bild av hur kommunerna arbetar med ämnet idag.  

1.5 Disposition 
I ovan inledande avsnitt fastställs studiens bakgrund, syfte, metod samt dess avgränsningar. I följande kapitel 
kommer teori såsom de olika markanvisningsmetoderna, exploateringsprocessen samt propositionen till lagen 
om markanvisningspolicy att presenteras. I kapitel 4. redogörs en sammanställning för de deltagande 
kommunernas svar från enkäten, markanvisningspolicys och mailkonversationer. Kapitel 5. utgörs av en 
sammanställning av kapitel 4. som sedan mynnar ut i en diskussion samt analys i kapitel 6. Avslutningsvis i 
kapitel 7. presenteras en litteraturförteckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 12 

2. Teori 
 

I detta avsnitt redogörs teorin, där exploateringsprocessen, väsentliga lagar och rättsliga dokument presenteras 
och ligger till grund för undersökningsområdet. Avslutningsvis redogörs bland annat regleringen kring EU-
kommissionen rekommendationer kring markprissättning. 

 

2.1 Exploateringsprocessen  
Markexploatering kan vara en komplex samt unik process och bör därför anpassas till varje enskild situation. 
Kortfattat finns det två primära faktorer som har betydelse för hur ett projekt initieras, planeras och slutförs. (1) 
Vem som äger marken. (2) Deltagandegrad i utformande av detaljplan. Genom dessa två faktorer kan 
exploateringsprocessen delas in i fyra olika typfall. I två av dessa typfall ska kommun välja 
markanvisningsmetod för tilldelning av markområde. Detta sker i typfall 3 och 4.  

 Byggaktörens medverkande i planprocessen 

Markägande  Byggaktör är ej aktiv 
i detaljplanearbetet 

Byggaktör tar 
tillsammans med 
kommunen fram 

detaljplan 

Byggaktör äger 
marken 

 
Fall 1 Fall 2 

Kommun äger 
marken 

 
Fall 3 

 
Fall 4 

Figur 3. Fyra typfall i genomförandet av en markexploatering 
 

Fall 1: Byggaktören är ägare av marken men deltar inte i framtagandet av detaljplanen. 

Fall 2: Byggaktören är ägare av marken och tillsammans med kommunen tar de fram en detaljplan.  

Fall 3: Kommunägd mark där kommunen ensamt deltar i framtagandet av detaljplanen.  

Fall 4: Kommunägd mark där byggaktören gemensamt med kommunen arbetar fram en detaljplan för det 
aktuella området. 

(Kalbro & Lindgren, 2018) 

2.2 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)  
I förarbetet till lagen, “Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar om 
markanvisningspolicys”, formulerar regeringen en generell definition av begreppet markanvisning. En 
markanvisning är “en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt 
att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 
ett visst av kommunen ägt markområde” (Prop. 2013/14:126). Det är av stor betydelse att ha väl definierade och 
formulerade begrepp då ESO-rapporten från 2013 beskriver att de olika benämningarna kan vara vilseledande 
(Caesar, Karlbro, & Lind, 2013). Som ett exempel på det presenterar ESO-rapporten hur Sveriges tre största 
kommuner definierar begreppet markanvisning: 
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Stockholm stad 

”En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam 
få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny 
bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som 
staden äger.” 

 

Göteborg stad 

”En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och 
på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för 
genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden 
äger.” 

 
Malmö 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.” 

 

Figur 4. Exempel på hur Sveriges tre största kommuner definierar begreppet ”markanvisning” (Caesar, 
Karlbro, & Lind, 2013). 

Med hjälp av en tydlig definition av begreppet markanvisning kunde regeringen utarbeta riktlinjer för vad som 
sedan lade grunden för Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899).  

2.3 Markanvisningspolicy  
En markanvisningspolicy ska ge tydlig information till byggherrarna genom att bland annat ange vilka 
utvärderingskriterier kommunen avser att bedöma byggherrarna med. Syftet med att alla kommuner som säljer 
och äger mark ska upprätta en policy är att skapa transparens samt öka tydligheten i byggprocessen. Eftersom 
att markförsäljningar och byggande varierar mellan kommunerna kan det underlätta att markanvisningspolicyn 
inte är reglerad i detalj, utan att utrymme för tolkning finns. Kommunerna har således möjligheten att påverka 
hur omfattande samt detaljerade riktlinjerna ska vara. (Prop. 2013/14:126) 

I kommunens markanvisningspolicy ska det bland annat framgå utgångspunkter vid marköverlåtelser, 
markprissättning samt grundläggande villkor vid markanvisningar. Tillika ska det framgå vilka principer som 
ska tillämpas vid fördelning av intäkter och kostnader vid framställande av detaljplan. För inkomna 
intresseanmälningar från byggaktörer ska minimikrav fastställas i policyn avseende vad som ska bedömas 
intressant. Då en markanvisningspolicy inte är något krav för kommuner som ej genomför några 
markanvisningar sker ingen aktualitetsprövning av kommunernas policys. (SFS nr: 2014:899) 

2.4 Markanvisningsmetoder 
En markanvisning är ofta det första inledande momentet i en planprocess, men kan också förekomma vid redan 
planlagda områden. Det innebär att en markanvisning används vid ny bostadsbebyggelse samt för 
industriverksamhet. Det finns flera olika metoder som en kommun kan använda sig av för att anvisa mark till 
en byggaktör (Kalbro & Lindgren, 2018). Dessa kan delas in i två huvudgrupper, anbudsförfarande och 
direktanvisning. Det finns inga givna definitioner eller bestämmelser kring begreppen vilket gör det möjligt för 
kommunerna att skapa egna varianter av metoderna. (Caesar, Karlbro, & Lind, 2013)  

2.4.1 Anbudsförfarande  
För att anbudsförfarande ska vara möjligt krävs det att flera byggaktörer är intresserade av ett aktuellt 
exploateringsområde. Det är av synnerlig vikt att kommunen har urvalskriterier för hur inkomna anbud från de 
olika aktörerna ska jämföras mot varandra. Dessa urvalskriterier kan delas in i tre kategorier: 
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1.Byggaktörens betalningsvilja.  

- Priset som byggaktören är beredd att betala är mest väsentligt. Det innebär att den byggaktör som lägger 
det högsta budet på marken ska tilldelas markanvisningen.  
 

2. Kombination av betalningsvilja och kvalité  

- Genom en kombination av det pris som byggaktören är villig att betala för marken och andra 
parametrarna, exempelvis kvalité. Kombinationen av parametrar varierar mellan kommunerna och vad 
för typ av projekt exploateringen gäller.  
 

3. Fast pris och enbart kvalitéaspekter  

- Hänsyn tas enbart till vad byggaktören erbjuder i förhållande till vad kommunen efterfrågar. Markpriset 
är fast.  

(Kalbro & Lindgren, 2018) 
 

En markanvisning som tilldelas genom alternativ (2) eller (3) brukar ofta genomföras i flera delmoment. Ett 
vanligt inledande moment är att byggaktören genom en intresseanmälan framför sina förslag samt enklare 
skisser på hur de önskar exploatera området. Kommunen kan sedan utifrån deras egna kriterier välja det 
byggaktörer som de anser presenterar bäst förslag. Efter att ett första urval har genomförts, påbörjas en 
utförligare granskning av det presenterade förslagen för att slutligen välja den byggaktör som ska tilldelas 
markanvisningen. (Caesar, Karlbro, & Lind, Bäste herre på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och 
kommunala markanvisnignar , 2013) 

En markanvisning som tilldelas genom ett anbudsförfarande är mer resurskrävande då kommunen själva 
behöver utföra initiering och projektering av projektet. Ur konkurrenssynpunkt är dock markanvisningar genom 
anbudsförfarande mer rättvist. Intresserade byggaktörer konkurrerar med varandra under samma villkor och ger 
lika möjlighet att presentera förslag till kommunen. Förutom en ökad konkurrens utmanas aktörerna att skapa 
nya förslag och innovativa projektförslag. (Genfors & Söderström, 2015) 

2.4.2 Direktanvisning 
En direktanvisning innebär att markanvisningen tilldelas byggaktören utan att någon offentlig jämförelse mellan 
byggaktörer görs. Nedan följer exempel på olika situationer där direktanvisning förekommer och tillämpas: 

1.En byggaktör kan på eget initiativ söka upp mark som är möjlig för exploatering och formulera ett förslag till 
kommunen. Om förslaget anses genomförbart gör kommunen en värdering av marken. Efter prisförhandling 
och överenskommelse tilldelas byggaktören markanvisningen.  

2. Kommunen kan markera mark i översiktsplanen som de anser är lämplig för bebyggelse. Byggaktörerna har 
då möjlighet att ta fram ett förslag och ansöka om intresse att få exploatera marken. En jämförelse av inkomna 
förslag sker sedan internt inom kommunen. Direktanvisning i dessa situationer liknar anbudsförfaranden men 
skiljer sig åt i det avseendet att ingen öppen jämförelse sker.  

3. För kommuner som äger mark belägen i mindre attraktiva områden sker stundom direktkontakt med 
byggaktören, för att kartlägga det eventuella intresset för att bebygga marken.  

4. Om byggaktören innehar bebyggelsebar mark samt önskar utöka sitt markinnehav med intilliggande 
kommunal mark kan direktanvisning även i dessa fall vara aktuellt.  
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(Caesar, Karlbro, & Lind, 2013) 

I likhet med anbudsförfarande finns fördelar och nackdelar med direktanvisning. En direktanvisning är oftast 
mindre resurskrävande för en kommun men skapar också incitament för nya innovativa lösningar. Utöver detta 
förekommer ett antal nackdelar med direktanvisning. En upparbetad kontakt med kommunen kan ha betydelse 
i vem som tilldelas marken och på så vis snedvrida konkurrensen. Direktanvisning kan således verka som ett 
inträdeshinder för nya byggaktörer på marknaden och kan således leda till ett etiskt problem. (Genfors & 
Söderström, 2015) 

2.5 Markprissättning  
Vid prissättning av mark berörs både kommunallagen och EU:s statsstödsregler. Vid offentliga försäljningar, 
av exempelvis kommunalägd mark ska fastigheten överlåtas till rådande markpris. Detta för att inte överlåtelsen 
ska strida mot EU:s statsstödsregler, artikel 107–109 (EUF, 2012). Att överlåta kommunalägd mark med en 
köpeskilling som understiger marknadspris är inte heller tillåtet om försäljningen är villkorat med att: ett företag 
erbjuder särskilda förmåner för att snedvrida konkurrensen och att det sålunda påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. Eller om en förmån är direkt mot ett företag, under en treårsperiod överstiger ett värde på 100 
000 €.  

EU-kommissionen har utarbetat rekommendationer och riktlinjer, avseende tre metoder, för hur man ska 
prissätta kommunal mark och byggnationer på ett korrekt sätt vid försäljning för att motverka otillåtet stadsstöd. 
De metoder som har framarbetats är: 

1. Överlåtelse genom anbudsförfarande  

Anbudsförfarandet sker öppet och offentligt, exempelvis via auktion. Vanligtvis antas det enda eller bästa 
anbudet. Konkurrens är en central del och en försäljning enligt denna metod omfattar inte något statligt stöd.  

2. Överlåtelse utan anbudsförfarande – expertvärdering  

Markpris kan fastställas genom en expertvärdering av en eller flera oberoende värderare. Enligt EU: 
kommissionen kan marknadsvärdet fastslås genom "allmänt accepterade marknadsindikatorer och 
värderingsstandarder".  

3. Anmälningsplikt 

Överlåtelse av mark som inte genomförs genom ett anbudsförfarande eller oberoende expertvärdering ska 
medlemsstaterna göra en anmälan till EU: kommissionen. Därmed kartlägger kommissionen om det 
förekommer något statligt stöd.  

(Caesar, Karlbro, & Lind, 2013) 
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3. Redogörelse av påträffade förfarandebegrepp 
 

I följande avsnitt redogörs de markanvisningsbegrepp som påträffats i den genomförda enkätundersökningen.  
Avsnittet presenterar även en sammanställning av de tillfrågade kommunernas enkätsvar. 

 

3.1 Förfarandebegrepp  
Det finns två huvudbegrepp gällande metoder för tilldelning av kommunalägd mark; anbudsförfarande och 
direktanvisning, se avsnitt 2.1 markanvisningsmetoder. Det finns olika varianter samt kombinationer av 
respektive metod som påträffats i den enkätundersökning som genomförts i studien. Nedan följer en indelning 
och förklaring för de påträffade begrepp och en redogörelse för hur dessa hänger samman. De begrepp som 
påträffades i undersökningen är: 

 

Anbudsförfarande Direktanvisning  

Anbudstävling 

Tävlingsförfarande 

Markanvisningstävling 

Budgivning 

"Normal anvisning" 

Jämförelsemetoden 

Jämförelseförfarande 

Poängsystem 

Dialogförfarande/-anvisning 

"Först till kvarn" 

 

Figur 5. Tabellen ovan avser indelning av påträffade begrepp under enkätundersökningen inom 
huvudmetoderna “anbudsförfarande” samt “direktanvisning” 

3.1.1 Anbudstävling, tävlingsförfarande, markanvisningstävling, budgivning, ”normal avisning” 
Som orden antyder sker en tävling där intresserade byggaktörer får delta och tävla med sitt bidrag om hur de 
skulle önska exploatera ett givet område. De bidrag som uppfyller kommunens önskemål och kriterier tilldelas 
markanvisningen.  

3.1.2 Jämförelsemetoden, jämförelseförfarande 
Inkomna förslag på exploatering jämförs mot varandra och en jury, nämnd eller annat beslutsorgan avgör 
vinnande aktör.  
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3.1.3 Poängsystem 
Genom fastställda kriterier från kommunen samlar en byggaktör poäng. Ju fler uppfyllda kriterier desto mer 
poäng, högst poäng tilldelas markanvisningen.  

3.1.4 Dialogförfarande/-anvisning  
Kommuner har enskilda dialoger med byggaktörer som antingen anmält intresse alternativt blivit direkt 
kontaktade av kommunen. Tillsammans arbetar kommunen och byggaktören för en gemensam projektering av 
exploateringsområdet.  

3.1.5 “Först till kvarn” 
Den byggaktör som först ansöker om intresse för ett visst utsett markområde tilldelas markanvisningen efter 
förhandling med kommun. 
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4. Enkätundersökning		
 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av de svar som har tillgodosetts genom enkätundersökningen. 
Svaren är disponerade under respektive kommungrupp. Besvarade enkäter finns bifogat.  

  
4.1 Kommungrupp liten  

4.1.1 Danderyd 
 
4.1.1.1 Markanvisningsmetod 
Kommunen äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs 0–1 markanvisningar per år. Den vanligaste 
markanvisningsmetoden som används i Danderyds kommun är anbudstävling (anbudsförfarande).  

4.1.1.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid val av markanvisningsmetod arbetar Danderyds kommun för att få fram ett marknadsmässigt pris på den 
mark som ska exploateras.  Det innebär att kommunens huvudsakliga krav vid val av markanvisningsmetod är 
att få fram ett så högt pris som möjligt och därför är anbudstävling det optimala alternativet. Vid enstaka projekt 
kan också faktorer såsom gestaltning och miljöfrågor tas särskild hänsyn till. Danderyds kommun använder sig 
alltså av en kombination där byggaktörens betalningsvilja samt parametrarna miljö och gestaltning är avgörande.  

4.1.1.3 Kriterier för val av byggaktör 
För val av byggaktör tillämpas en markanvisningstävling. Kommunen tar hänsyn till den aktör som är villig att 
betala högst pris samt uppfyller kraven om miljöcertifiering, genomförandekapacitet och ekonomisk stabilitet. 
Utöver dessa tre tillkommer andra krav som är anpassade till respektive projekt. Beslut om vilken byggaktör 
som väljs görs av kommunstyrelsen. (Danderyds kommun, 2018)  

4.1.2 Hudiksvall kommun  
 

4.1.2.1 Markanvisningsmetod 
Kommunen äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs 5–8 markanvisningar per år. Den vanligaste 
markanvisningsmetoden som används i Hudiksvalls kommun är budgivning (anbudsförfarande). 

4.1.2.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
För bestämmande av vilken markanvisningsmetod som ska tillämpas tar kommunen hänsyn till vad som ska 
byggas på marken. Hudiksvalls kommun tar även hänsyn till de förutsättningar och eventuella svårigheter som 
kan uppkomma vid exploatering. Kommunen använder sig främst av metoden budgivning, men i enstaka fall 
använder de sig även av direktanvisning till exempel när intresset är lågt för marken.  

4.1.2.3 Kriterier för val av byggaktör  
Den byggaktör som betalar högst pris för marken tilldelas markanvisningen. 
 
 

 



 19 

4.1.3 Oskarshamn kommun  
 

4.1.3.1 Markanvisningsmetod  
Kommunen äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 4 stycken markanvisningar per år. Den 
vanligaste markanvisningsmetoden som används i Oskarshamn kommun är direktanvisning och i enstaka fall 
används anbudstävling (anbudsförfarande). 

4.1.3.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid val av markanvisningsmetod tar kommunen enbart hänsyn till markens läge. Någon markanvisningspolicy 
för mer utförlig information finns ej att tillgå.  

4.1.3.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val av byggaktör finns flera kriterier för beslutsfattandet beroende på vilken markanvisningsmetod som 
används. För direktanvisning får intresserade exploatörer möjlighet att skicka in förslag på hur marken skulle 
kunna bebyggas. Vid anbudstävling tilldelas en kallelse till intresserade byggaktörer som bjuds in och får 
möjligheten att presentera sina egna gestaltningsförslag för en jury. Juryn utser sedan ett vinnande bidrag.  

4.1.4 Skara kommun 
  
4.1.4.1 Markanvisningsmetod  
Skara kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs 5 markanvisningar per år. Den vanligaste 
markanvisningsmetoden som används i Skara kommun är anbudsförfarande, baserat på betalningsvilja och 
andra faktorer.  

4.1.4.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid val av markanvisningsmetod spelar flertalet faktorer in, likaså vilken typ av projekt som ska uppföras på 
marken. Antalet intressenter som efterfrågar projektet är också väsentligt i valet av markanvisningsmetod. 
Byggaktörer som tidigare har efterfrågan mark i kommun för exploatering tar man även hänsyn till.  

Kommunens behov är även en central del i vilken markanvisningsmetod som ska användas. Brist på bostäder 
eller särskild upplåtelseform är exempel på nödvändigheter som kan efterfrågas av kommunen och vara 
avgörande faktorer i val av metod.  

4.1.4.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid anbudsförfarande, eller som kommunen uttrycker - jämförelseförfarande, använder de sig av en utvald jury 
som poängsätter de olika förslagen som har skickats in av intresserade byggaktörer. Vid poängsättningen 
bedömer juryn aktören på en rad olika faktorer, vilka är anpassade för respektive projekt. Den byggaktör som 
samlat in flest poäng blir tilldelad markanvisningen.  
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4.1.5 Värnamo 
 

4.1.5.1 Markanvisningsmetod 
Värnamo kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs ca 2 stycken markanvisningar per år. 
Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Värnamo kommun är anbudsförfarande.  

4.1.5.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Majoriteten av alla markanvisningar inom kommunen sker genom anbudsförfarande. Detta är en tradition inom 
Värnamo kommun enligt dem själva. Vid anbudsförfarande bjuder kommunen in flertalet intressenter till ett 
eller flera informationsmöten där kommunens kriterier och mål presenteras för projektet. I de flesta fall rör det 
sig om vilka kvalitéer de presenterade förslagen har samt byggaktörens ekonomiska förutsättningar och 
möjligheter att genomföra exploateringen. Trots att det rör sig om ett anbudsförfarande anvisar kommunen 
marken till ett förutbestämt markpris. 

Direktanvisning kan ske när enstaka byggaktörer på eget initiativ skickar in förslag på hur det obebyggda 
markområdet kan bebyggas.  

4.1.5.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val av byggaktör undersöker kommunen exploatörens planerade arkitektoniska utformning av projektet. 
Detta är oftast den viktigaste faktorn då priset redan är förutbestämt. Utöver byggnadens utseende tar kommunen 
hänsyn till hur väl bebyggelsen är anpassad till omkringliggande topografi. En viktig faktor är också att 
byggaktören har den ekonomiska och praktiska förmåga som krävs för att genomföra exploateringen. (Värnamo 
kommun, 2015) 

4.1.6 Ystad 
  
4.1.6.1 Markanvisningsmetod   
Ystad kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 1 markanvisning per år. Den 
vanligaste markanvisningsmetoden som används i Ystad är poängsystem (anbudsförfarande).  

4.1.6.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Byggherrarna får själva skicka in förslag på hur de skulle exploatera det aktuella området. Hållbara projekt 
gynnas då kommunens poängsättningssystem främst baseras på klimatsmarta lösningar och gröna värden. 
Klimatsmarta lösningar kan avse innovativ avfallshantering, återvinning av mark och kompostering.  

4.1.6.3 Kriterier för val av byggaktör 
I urvalsprocessen sker en sammanställning av poängen som byggaktörerna samlat in. Sammanställningen görs 
av ett antal tjänstemän som utvärderar de förslag som inkommit och via ett gemensamt beslut väljs byggaktör.  
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4.2 Kommungrupp mellanstor 
 
4.2.1 Falun 
 

4.2.1.1 Markanvisningsmetod 
Falun kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 2–3 stycken markanvisningar per år. 
Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Falun är anbudsförfarande.  

4.2.1.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
När kommunen väljer markanvisningsmetod är markens läge samt det planerade projektets inverkan på 
stadsmiljö och omgivning två viktiga faktorer i bestämmandet av markanvisningsmetod.  

Anbudstävling är den vanligaste metoden och används till exempel när bebyggelse av bostäder sker i attraktiva 
områden och när kommunen anser att det både ska finnas hyres- och/eller bostadsrätter. För projekt med centralt 
läge sker i regel en djupare diskussion mellan kommunen och berörda byggaktörer om hur man ska exploatera 
marken. Kommunen tillämpar även direktanvisning, men när exploateringen avser mindre attraktiva områden. 
I båda markanvisningsmetoderna tar kommunen hänsyn till byggaktörens ekonomi samt dennes förmåga att 
genomföra projektet.  

4.2.1.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val av byggaktör finns tre kriterier som Falun kommun tar extra hänsyn till; markpris, mångfaldhet och 
hållbarhet. Kriteriet markpris är särskilt viktigt då kommunen tillämpar anbudsförfarande och budgivaren med 
högst bud tilldelas markanvisningen. Mångfaldhet främjar till projekt med varierande upplåtelseformer samt att 
exploateringen i sin helhet ska ha hållbarhet som en viktig del i varje process som genomförs. Utöver projektets 
inverkan på stadsmiljön ställs krav på att byggaktören har en god ekonomi och att de kan påvisa en portfolio 
med tidigare utförda projekt av liknande karaktär. (Falun kommun, 2015) 

4.2.2 Karlstad 
 

4.2.2.1 Markanvisningsmetod 
Karlstad kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 4–5 stycken markanvisningar per 
år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Karlstad kommun är oftast direktanvisning. 

4.2.2.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Kommunens primära mål är att alltid exploatera enligt gällande detaljplan och föredrar att ha enskilda dialoger 
med potentiella byggaktörer. Av den anledningen tillämpar kommunen direktanvisningsmetoden.  

För större områden i centrala lägen tillämpar kommunen anbudstävling, för att få in flera olika förslag på hur 
området kan exploateras och utformas.  

4.2.2.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val av byggaktör tar kommunen hänsyn till aktörens ekonomi, stabilitet och långsiktiga förvaltning. 
Kommunen verkar även för en välfungerande marknad med god konkurrens för att undvika monopolliknande 
situationer. Vid bostadsbebyggelse tas särskild hänsyn till vad kommunen efterfrågar för upplåtelseform, då de 
främjar till att få en god variation. Kommunen värderar även nytänkande, innovation och referenser från tidigare 
uppdragsgivare.   
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4.2.3 Skellefteå 
 

4.2.3.1 Markanvisningsmetod 
Skellefteå kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 5–10 markanvisningar per år. 
Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Skellefteå är direktanvisning.  

4.2.3.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Likt Karlstad kommun föredrar Skellefteå att ha enskilda dialoger med möjliga byggaktörer och därför tillämpas 
direktanvisning.  

4.2.3.3 Kriterier för val av byggaktör  
Den huvudsakliga faktorn som Skellefteå tar hänsyn till vid val av byggaktör är exploatörens 
genomförandeförmåga, vilket innebär dennes ekonomi och tidigare genomförda projekt.  

Förutom genomförandeförmåga är exploatörens koncept, typ av bebyggelse och planerad upplåtelseform viktig. 
Den byggaktör som tilldelas markanvisningen beslutas slutligen av kommunstyrelsen. 

4.2.4 Södertälje 
   
4.2.4.1 Markanvisningsmetod 
Södertälje kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 1-2 stycken markanvisningar 
per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Skellefteå är direktanvisning. 

4.2.4.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid val av markanvisningsmetod sker en handläggning där projektets förutsättningar granskas. Dessa varierar 
ofta vilket gör det nödvändigt att en enskild bedömning genomförs för att utse lämplig markanvisningsmetod.  
Den vanligaste markanvisningsmetoden är direktanvisning. Direktanvisning används när byggaktören är given 
för en viss exploatering eller om det finns fördelar med att tilldela en byggaktör projektet direkt. Utöver 
direktanvisning tillämpar kommunen anbudsförfarande i fall då marken har en särskild hög efterfrågan eller om 
de önskar få in fler förslag på hur marken kan exploateras. (Södertälje kommun, 2015) 

4.2.4.3 Kriterier för val av byggaktör  
De generella krav som ställs på byggaktören är desamma oavsett vilken markanvisningsmetod som tillämpas. 
För att tilldelas en markanvisning, krävs det att byggaktören uppfyller kommunens tre krav. (1) Byggaktören 
ska kunna visa prov på ekonomisk stabilitet. (2) Den planerade bebyggelsen ska vara av god kvalité, vilket 
innebär att byggaktören måste kunna uppvisa goda referenser från tidigare projekt. (3) Den planerade 
bebyggelsen ska även förvaltas långsiktigt och hållbart.  

4.2.5 Trollhättan  
 

4.2.5.1 Markanvisningsmetod  
Trollhättans kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i cirka 3 stycken markanvisningar 
per år. Den vanligaste markanvisningsmetod som används i Trollhättan är “först till kvar”, vilket är en typ av 
direktanvisning.  

4.2.5.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid mindre bostadsprojekt bör modellen “först till kvarn” användas vilket är en form av direktanvisning. Om 
exploateringsområdet anses vara intressant och följs av en stor efterfrågan kan även anbudstävling användas. 
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Likväl används anbudsanvisning för större exploateringsprojekt.  

4.2.5.3 Kriterier för val av byggaktör 
De kriterier kommunen tar hänsyn till vid val av byggaktör varierar beroende på projektets omfattning. Exakt 
vilka kriterier kommunen efterlyser kunde inte ansvarig kontaktperson på Trollhättans kommun svara på. 
Trollhättans kommun är också en av de få kommuner som använder sig av markanvisningar men ännu inte 
upprättat någon markanvisningspolicy.  

4.2.6 Uddevalla  
 

4.2.6.1 Markanvisningsmetod 
Uddevalla kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 5 stycken markanvisningar per 
år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Uddevalla är direktanvisning eller 
markanvisningstävling, lika fördelat.  

4.2.6.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod 
Uddevalla kommun har förutbestämda kriterier som de tar hänsyn till vid val av markanvisningsmetod samt vid 
val av byggaktör. De kriterier som berörs är gestaltning, behovsanpassning, social hållbarhet samt miljö- och 
klimatpåverkan. Genom dessa kriterier ska hänsyn tas till arkitektonisk utformning och hur väl bebyggelsen är 
anpassad till respektive målgrupp. Det ska också finnas skola, sjukvård och möjlighet till flytt inom området. 
Det är också av särskild vikt att projektet inte medför oskälig skada på miljön eller onödig klimatpåverkan.   

4.2.7 Upplands Väsby  
 

4.2.7.1 Markanvisningsmetod  
Upplands Väsbys kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 1–2 
markanvisningar per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Upplands Väsby är 
direktanvisning och direktanvisning med jämförelseförfarande.   

4.2.7.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Upplands Väsby använder sig av två varianter av direktanvisning i lika stor omfattning. Direktanvisning med 
jämförelseförfarande används som markanvisningsmetod när flera byggherrar ansöker om markanvisning inom 
samma område. Byggaktörerna får lämna in förslag och skisser på hur de skulle utveckla området samt bifoga 
tidigare referensprojekt.  

Direktanvisning används när en byggaktör på eget initiativ föreslår hur ett område kan exploateras. Kommunen 
bedömer det inkomna förslaget utifrån olika kriterier, exempelvis gestaltning, hur väl bebyggelsen är anpassad 
till terrängen och möjlighet till parkering.  

4.2.7.3 Kriterier för val av byggaktör 
Kommunen tar hänsyn till en byggaktörs ekonomiska stabilitet, nytänkande, boendekostnader, långsiktiga 
kvalité- och miljöaspekter. Kommunen strävar efter att arbeta med både små och stora byggaktörer.  

4.2.8 Varberg 
 

4.2.8.1 Markanvisningsmetod 
Varberg kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 2-3 stycken markanvisningar per 
år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Varberg är anbudstävling (anbudsförfarande).  
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4.2.8.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Valet av markanvisningsmetod avgörs utifrån hur attraktiv marken är samt vilken typ av boendeform som 
planeras inom exploateringsområdet. Direktanvisning tillämpas i särskilda fall när exploatören förbinder sig att 
endast upprätta hyresrätter eller annan boendeform som är särskild efterfrågad av kommunen. I övrigt nekas 
direktanvisningsförfrågningar då marken förmedlas på en öppen marknad. (Varberg kommun, 2018) 

4.2.8.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val byggaktör tar Varberg kommun främst hänsyn till aktörens tidigare genomförda projekt, hur väl de 
håller tidsplanen samt dess produktionstakt. Utöver detta läggs fokus på byggaktörens långsiktiga intresse att 
förvalta bebyggelsen med avsedd upplåtelseform. Hänsyn tas även till om byggaktören uppfyllt tidigare 
markanvisningsavtal. Kommunen främjar och uppmuntrar mindre bolag att etablera sig på marknaden.  

4.2.9 Växjö 
 

4.2.9.1 Markanvisningsmetod 
Växjö kommunen äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 5 stycken markanvisningar per 
år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Växjö är markanvisningstävling (anbudsförfarande). 

4.2.9.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Växjö använder sig av fyra olika markanvisningsmetoder där den vanligaste metoden är “normal anvisning”, 
vilket är detsamma som markanvisningstävling. Markanvisningstävling ökar mångfalden i boendet, enligt 
kommunen själva.  

Kommunen tillämpar även direktanvisning. Direktanvisning är ofta ett billigare alternativ för kommunen, men 
det främjar inte till ökad konkurrens vilket Växjö värderar högt. Därför strävar Växjö efter att 
kostnadseffektivisera markanvisningstävlingar. (Växjö kommun, 2015) 

4.2.9.3 Kriterier för val av byggaktör  
Kommunen väljer byggaktör utifrån ett flertal faktorer. Exploatörens arkitektoniska utformning har betydelse, 
likväl hur väl byggaktören följer gällande detaljplan och gestaltningsprogram. Att exploatören kan tillgodose en 
snabb bostadsproduktion är även det en viktig angelägenhet för kommunen. Fortsättningsvis är exploatörens 
organisation och ekonomi väsentlig. Goda konkurrensförhållanden ska främjas under hela processen.  

4.3 Kommungrupp stor  
 

4.3.1 Borås  
 

4.3.1.1 Markanvisningsmetod 
Borås stad äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 10 stycken markanvisningar per år. Den 
vanligaste markanvisningsmetoden som används i Borås är anbudstävlingar (anbudsförfarande).  

4.3.1.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Borås stad tillämpar markanvisningstävling när det gäller större utbyggnadsområden, eller om projektet avser 
ett särskilt känsligt område. Ett känsligt område avser mark där natur, kultur eller rekreations förmåga ska 
skyddas och bevaras. Vidare används markanvisningstävling för attraktiva projekt, exempelvis 
förtätningsområden eller om kommun har särskilda önskemål om gestaltning. 

Borås stad använder direktanvisningsmetoden när det finns detaljplanelagda områden som ännu inte är 
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bebyggda. Metoden används också i de fall en byggaktör presenterar en ny idé alternativt objekt som 
markanvisats genom tävling men inte utförts. Vidare använder Borås direktanvisningsmetoden när en viss typ 
av bostadsproduktion efterfrågas.  

4.3.1.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid markanvisningstävling upprättar kommunen ett förfrågningsunderlag med de förutsättningar som gäller vid 
exploatering av marken. Detta innebär att byggaktörerna har information om vad som efterfrågas och har därmed 
möjlighet att utforma ett förslag som ska möta kommunens förväntningar. Byggaktörernas inkomna förslag 
utvärderas och därefter utses det bästa förslaget.  

Direktanvisning sker oftast efter en förfrågan från en byggaktör med ett färdigt genomarbetat förslag på hur 
marken kan exploateras. Borås stad utvärderar förslaget och ger därefter ett positivt eller negativt besked 
huruvida markanvisningen ska tilldelas eller ej.  

4.3.2 Eskilstuna 
 

4.3.2.1 Markanvisningsmetod  
Eskilstuna kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 2–3 stycken markanvisningar 
per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Eskilstuna kommun direktanvisning. 

4.3.2.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Eskilstuna kommun använde sig tidigare av direktanvisning men genomgår för tillfället en övergång där 
majoriteten av markanvisningarna istället ska tilldelas genom anbudsförfarande. Anledningen till denna 
övergång är att kommunen vill öka transparensen, kunna ställa krav på hållbart byggande samt främja innovativa 
lösningar för en trevligare stadsmiljö. Utöver det, vill kommunen öka konkurrensen mellan byggaktörerna. För 
att byggaktörernas anbud ska bedömas på ett rättvist sätt har kommunen en oberoende jury som utser det bidrag 
som ska tilldelas markanvisningen. (Eskilstuna kommun, 2014) 

4.3.2.3 Kriterier för val av byggaktör  
Vid val av byggaktör ska ett antal grundkriterier vara uppfyllda, om inte aktören sedan tidigare exploaterat mark 
inom kommunen. Vid utvärdering av förslaget tas hänsyn till företagsorganisationen och dess historik, 
kontaktpersoner, ekonomisk status, affärsidé samt referensobjekt.  

4.3.3 Gävle   
 

4.3.3.1 Markanvisningsmetod 
Gävle kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 1–2 markanvisningar per år. 
Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Gävle är anbudsförfarande.  

4.3.3.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Gävle kommun använder sig av två markanvisningsmetoder beroende på projektets utformning och 
förutsättningar. Anbudsförfarande används när kommunen söker efter arkitektur, hållbarhet och nytänkande. 
Direktanvisning används när kommunen har byggklar mark och anbudsförfarande inte är nödvändigt. Antalet 
markanvisningar som genomförs per år varierar mycket beroende på efterfrågan.  

4.3.3.3 Kriterier för val av byggaktör 
Val av byggaktör varierar och beroende på om markpriset är fast eller inte tas hänsyn till olika parametrar.  
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4.3.4 Göteborg 
 

4.3.4.1 Markanvisningsmetod  
Göteborg kommun äger och förvaltar obebyggd mark och antalet markanvisningar varier från år till år, men 
vanligtvis genomförs cirka 5–20 stycken markanvisningar per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som 
används i Göteborg kommun är jämförelsemetoden (anbudsförfarande). 

4.3.4.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Göteborg stad använder jämförelseförfarande som standardmetod, vilket är en variant av ett anbudsförfarande. 
Kommunen använder även av direktanvisning, men för mark som är i direkt anslutning till privatägd mark, så 
kallad tillskottsmark, ska markanvisas.  

Anbudstävling sker cirka 1–2 gånger per år och har de senaste åren tillämpats på områden av särskild karaktär 
samt om speciella byggnader efterfrågats.  

4.3.4.3 Kriterier för val av byggaktör  
Kommunen har ett antal standardkriterier som ska uppfyllas av byggaktören. Dock utformas särskilda kriterier 
för respektive projekt. Standardkriterierna är en byggaktörs ekonomiska och organisatoriska genomförandekraft 
samt hur tidigare projekt och åtaganden har hanterats. Utöver detta tas hänsyn till hur byggaktören främjar till 
mångfald i boendet samt deras hållbarhetstänk.  

4.3.5 Halmstad  
 

4.3.5.1 Markanvisningsmetod  
Halmstad kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 3–4 stycken 
markanvisningar per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Halmstads kommun är 
direktanvisning.  

4.3.5.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid bestämmandet av markanvisningsmetod tar Halmstad hänsyn till två primära kriterier. Områdets karaktär, 
vilket kan specificeras som topografi, omkringliggande bebyggelse och miljö. Det andra kriteriet fokuserar på 
hur attraktivt området är.  

4.3.5.3 Kriterier för val av byggaktör 
Efter val av markanvisningsmetod utser kommunen vilken byggaktör som ska få möjlighet att exploatera 
området. Det görs genom en intresselista som aktörerna får anmäla sig till. Kommunen strävar efter en blandad 
bebyggelse med variation av upplåtelseformer samt en god boendemiljö. Dessa är de två huvudsakliga 
kriterierna som kommunen tar hänsyn till vid val av byggaktör.  
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4.3.6 Jönköping  
 

4.3.6.1 Markanvisningsmetod  
Kommunen äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 5–10 stycken markanvisningar 
per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Jönköpings kommun är jämförelseförfarande 
(anbudsförfarande). 

4.3.6.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Jönköping kommun använder sig av jämförelseförfarande för att uppnå transparens och öppen tilldelning av 
mark. Utöver det strävar Jönköping efter genomförbara samt genomtänkta projekt med variation av 
upplåtelseformer och byggaktörer.  

4.3.6.3 Kriterier för val av byggaktör 
Jönköping samlar information från flertalet byggaktörer och arbetar fram en samlad bedömning där faktorer 
såsom gestaltning, ekonomi, tidsplan, miljö och energi är väsentliga i den slutgiltiga bedömningen. Tidigare 
projekt som byggaktören har utfört är också en viktig faktor. Avgörandet beslutas av den tekniska nämnden.  

4.3.7 Linköping 
 

4.3.7.1 Markanvisningsmetod  
Linköpings kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs i genomsnitt 3–5 stycken 
markanvisningar per år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Linköpings kommun är 
anbudstävling (anbudsförfarande).  

4.3.7.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Linköping kommun har tagit fram riktlinjer som ligger till grund för valet av markanvisningsmetod. Genom de 
angivna riktlinjerna och det planerade exploateringsområdet utformas ett markanvisningsprospekt som skickas 
ut till potentiella byggaktörer som angett sig intresserade att bygga inom Linköpings kommun. Varje byggaktör 
får sedan lämna in ett markanvisningsanbud om eventuellt deltagande i anbudstävlingen.  

4.3.7.3 Kriterier för val av byggaktör 
Efter genomförd anbudstävling med en eller flera vinnare tecknas ett markanvisningsavtal. Linköping kommun 
tar i bedömning tio faktorer vid val av byggaktör vid anbudstävling. Bland annat är priset som byggaktören är 
villig att betala för marken väsentlig, låga boendekostnader och arkitektonisk kvalitet i bygget.  

4.3.8 Stockholm 
 

4.3.8.1 Markanvisningsmetod  
Stockholm stad äger och förvaltar obebyggd mark och genomför i snitt 7 000–10 000 bostäder genom 
markanvisning. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Stockholm stad är direktanvisning.  

4.3.8.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Stockholms stad tillämpar liksom många andra kommuner i kategorin “stor” en kombination av direktanvisning 
och anbudsförfarande. Direktanvisning tillämpas när det rör sig om mindre projekt där antingen kommunen äger 
marken eller när byggaktören kontaktar kommunen med ett förslag på hur ett område skulle kunna exploateras.  

Anbudsförfarande används när ett större område ska exploateras. Detta för att öka kvantiteten av inkomna 
förslag.  
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4.3.8.3 Kriterier för val av byggaktör 
Vid val av byggaktör tar kommunen hänsyn till dennes ekonomi, stabilitet samt långsiktiga förvaltningsintresse. 
Stockholms stad undersöker också aktörens tidigare utförda projekt samt om stadens markanvisningspolicy 
uppfyllts. Staden verkar också för ökad konkurrens samt att uppmuntra nya företag att äntra marknaden. I viss 
utsträckning tas också hänsyn till aktörernas vilja att producera bostäder till rimliga priser. 

Efter att byggaktören visat intresse och skickat in ett förslag tillsätter kommunen en projektledare som granskar 
och beslutar huruvida förslaget uppfyller de krav som gäller för projektet samt om det är ekonomiskt 
genomförbart. (Stockholm stad, 2015) 

4.3.9 Umeå 
 

4.3.9.1 Markanvisningsmetod  
Umeå kommun äger och förvaltar obebyggd mark och det genomförs cirka 25–40 stycken markanvisningar per 
år. Den vanligaste markanvisningsmetoden som används i Umeå är direktanvisning och jämförelseförfarande 
(anbudsförfarande).  

4.3.9.2 Beslutsunderlag för val av markanvisningsmetod  
Vid val av respektive markanvisningsmetod delar kommunen in marken i två kategorier; bostadsmark och 
verksamhetsmark. För bostadsmark där efterfrågan är stor får byggaktörerna lämna in en intresseanmälan med 
förslag på hur de skulle exploatera området. I de fall en privat fastighetsägare vill utveckla sin fastighet med 
hjälp av delar av kommunens mark och kommunen bedömer att marken inte kan användas till något annat får 
marken överlåtas genom en direktanvisning.  

Vidare tillämpas direktanvisning för verksamhetsmark, men om efterfrågan är stor, liksom i ovanstående fall, 
används intresseanmälan.  

4.3.9.3 Kriterier för val av byggaktör 
Vid bostadsmark grundar kommunen sitt val av byggaktör på bebyggelsens omfattning, vilken upplåtelseform 
bostäderna planeras att ha samt gestaltningsprogram. I vissa fall behandlas även priset på marken, hur projektet 
är anpassat till omkringliggande miljö samt aktörens tidsplan. 

För verksamhetsmark tar kommunen hänsyn till områdets struktur och hur en eventuell verksamhet skulle 
påverka området. Kommunen grundar även beslutet på aktören, hur länge de har varit verksamma på orten, 
förmåga att kunna genomföra och slutföra projektet, dess ekonomiska kapacitet samt hur snart projektet kan 
påbörjas.  
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5. Resultat 
 

I det här avsnittet sammanställs studiens resultat utifrån enkätsvar, bearbetning av information och jämförelse 
mellan de olika kommungrupperna. Resultatet redogörs genom tabeller avseende kommungruppernas 
användning av markanvisningsmetod. Tabeller i följande avsnitt motsvarar inte antalet deltagande kommuner 
utan respektive kommuns mest använda markanvisningsmetod. Detta innebär att en kommun som använder 
båda markanvisningsmetoderna i lika stor utsträckning har räknats in i båda kategorierna. 

 

5.1 Kommungrupp liten 
Den i genomsnitt vanligaste markanvisningsmetoden som tillämpas av kommungrupp “liten” är 
anbudsförfarande, eller en variant av förfarandet. Enligt figur 6 är andelen som tillämpar direktanvisning mycket 
liten. Endast en kommun angav att direktanvisning är den metod som de huvudsakligen tillämpas.  

 

Figur 6. Stapeldiagrammet ovan avser en sammanställning och fördelning över vilken 
markanvisningsmetod som används mest i kommungrupp ”liten”. 

I de besvarade enkäterna redogjordes huvudanledningarna till användandet av anbudsförfarande. Flera 
kommuner vill ha ett marknadsmässigt pris på den prospekterade marken samt kunna förtydliga projektets 
utgångsläge för aktören, förutsättningsvis att det finns ett uttryckt intresse att exploatera marken. Syftet med att 
använda ett anbudsförfarande fallerar för mark utan efterfrågan. Vanligt är att kommunen bjuder in flertalet 
intressenter till exempelvis informationsmöten och/eller förhandlingsmöten, där kommunen eller byggaktören 
presenterar kriterier, mål samt visioner för projektet. Därtill kan byggaktörerna själva skicka in förslag vilket 
bedöms av en tillsatt jury som väljer det mest lämpliga förslaget som ska tilldelas markanvisningen. 

Vid val av markanvisningsmetod skiljer sig kommunernas detaljeringsgrad gällande krav och åsikter. I vissa 
fall finns särskilda krav gällande gestaltning, arkitektonisk utformning och upplåtelseform. Dessa krav kan 
begränsa byggaktörens kreativitet och möjlighet att påverka projektet.  

Kommunens bedömningsgrunder för val av byggaktör tenderar att anpassas efter respektive projekt. Få av de 
tillfrågade kommunerna har förutbestämda kriterier vilket innebär att ett större ansvar läggs på byggaktörerna, 
dock nämnde 50% av respondenterna att de lägger särskild vikt på byggaktörens ekonomi och 
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genomförandeförmåga. En kommun har angivit att priset är avgörande vid val av byggaktör.  

5.2 Kommungrupp mellanstor 
Inom kommungrupp ”mellanstor” används vanligen direktanvisning. Enligt figur 7 är fördelningen relativt jämn 
mellan de två tillvägagångssätten. Samtliga kommuner inom kommungruppen använder både anbud- och 
direktanvisning, dock i olika utsträckning. Två av de tillfrågade kommunerna använder respektive metod i lika 
stor utsträckning.  

 

Figur 7. Stapeldiagrammet ovan avser en sammanställning och fördelning över vilken 
markanvisningsmetod som används mest i kommungrupp ”mellanstor”. 

Markanvisningsmetoden “anbudsförfarande” används i de fall då mark i attraktiva och centrala lägen ska 
exploateras. Anledningen till att anbudsförfarande används i sådana situationer är enligt kommunerna för att få 
in fler förslag på hur området lämpligen exploateras.  

En tendens i kommungrupp “mellanstor” är att det prioriterar utformning och demografiska faktorer. Med 
demografiska faktorer menas exempelvis behovsanpassning, social hållbarhet samt social infrastruktur. Tre 
kommuner anger att de för en dialog med byggaktörerna för att konstruera en effektiv plan för exploateringen.  

Vid tillämpande av anbudsförfarande är inte alltid markpriset fastställt av kommunen, utan priset bestäms utifrån 
den efterfrågan som råder. Därtill strävar majoriteten av de tillfrågade kommunerna efter en god konkurrens på 
marknaden.  

Beslut om vilken byggaktör som ska erhålla markanvisningen grundas på tydliga krav från kommunens sida. 
Övervägande del av de tillfrågade kommunerna innehar fastställda krav för val av byggaktör, oavsett 
markanvisningsmetod som används. En kommun svarade att kriterierna inte är generella och alltid anpassas 
efter exploateringsprojektet.  

Vad som generellt efterfrågas av en byggaktör och är av särskild betydelse är dess ekonomi, långsiktiga 
förvaltning samt tidigare utförda projekt. Byggaktörens kapacitet att anpassa arkitektur och utformning till 
miljön är också upprepade kriterier som nämns. Kriterier gällande betalningsvilja är inte lika vanligt 
förekommande, men en kommun tar särskild hänsyn till detta vid valet av aktör. Förutom det strävar två 
kommuner efter att släppa in mindre aktörer på marknaden.  
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5.3 Kommungrupp stor  
Anbudsanvisning är den primära markanvisningsmetoden som används av kommungrupp “stor”, se figur 8. 
Dock, liksom för kommungrupp “mellanstor”, är det vanligt att båda metoderna används. 

 

Figur 8. Stapeldiagrammet ovan avser en sammanställning och fördelning över vilken 
markanvisningsmetod som används mest i kommungrupp ”stor”. 

Vilken typ av markanvisningsmetod som tillämpas hos kommunerna i kommungrupp ”stor” sker vanligen 
genom tydliga kriterier ämnade för olika sorters projekt. Likt kommungrupp “mellanstor” är anbudsförfarande 
den metod som används för attraktiva områden och när kommunen har specifika krav på arkitektonisk 
utformning och hållbarhetsrestriktioner. Anbudsförfarande är dessutom en effektiv metod när en kommun äger 
mark av särskild karaktär och som enligt detaljplan ska exploateras.  Två kommuner väljer aktivt 
anbudsförfarande som metod för att uppnå ökad transparens i deras markanvisningar. Likväl är en öppen 
tilldelning av mark en viktig faktor hos kommunerna för att främja till god konkurrens på marknaden.  

Vid val av byggaktör i kommungrupp “stor” värdesätts alltid aktörens ekonomi, genomförandeförmåga samt 
tidigare genomförda projekt. En skillnad från de övriga kommungrupperna är att kommungrupp “stor” även 
värdesätter ett högt markpris och arkitektur.  

5.4 Jämförande av kommungrupper  
Två huvudmetoder används vid anvisning av mark; anbudsförfarande och direktanvisning. Av respektive metod 
finns olika varianter med olika benämningar. Anbudsförfarande tillämpas i regel för attraktiva områden samt 
för projekt av särskild karaktär. Direktanvisning tillämpas i sin tur för mindre attraktiva områden samt om 
kommunen inte har något större intresse att medverka i exploateringsprocessen. Detta faktum är något som har 
påträffats i samtliga kommungrupper men i olika omfattning.  

I en sammanställning av de olika kommungrupperna är anbudsförfarande den mest förekommande 
markanvisningsmetoden, se figur 9. Återkommande anledningar till att välja anbudsförfarande är att främja 
god konkurrens på marknaden och kunna ställa särskilda krav på byggaktören.  
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Figur 9. Stapeldiagrammet ovan avser en sammanställning och jämförelse mellan 
kommungrupperna. 

En viktig aspekt som särskiljer kommungrupperna är byggaktörens delaktighet i exploateringsprocessen. 
Kommungrupp “mellan” är den enda gruppen där majoriteten av de tillfrågade kommunerna tillämpar 
direktanvisning. Utöver det särskiljer sig gruppen genom att ett litet antal av de tillfrågade kommunerna väljer 
att föra en dialog med byggaktören genom hela processen. 

Det finns likheter och skillnader i hur kommungrupperna väljer sina byggaktörer. En likhet är att samtliga 
kommungrupper önskar en aktör med god ekonomi, bra genomförandeförmåga samt en referenslista från 
tidigare utförda projekt. Utöver det värdesätter två kommungrupper, “mellanstor” och “stor”, bygg aktörernas 
förmåga att skapa unika och väl anpassade byggnader till omkringliggande miljö. En väsentlig skillnad i hur 
kommungrupperna arbetar med sina kriterier är att markpris är en avgörande faktor hos kommungrupp “stor”. 
Kommungrupp “liten” är till skillnad från de andra grupperna mer flexibel i deras val av aktör, då de i regel 
anpassar samtliga alternativt majoriteten av kriterierna efter projektet.  
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6. Diskussion och analys 
 

I detta slutliga avsnitt diskuteras studiens resultat, invändningar på denna studie och tidigare studier samt att 
en slutsats presenteras. 

 

Information har samlats in genom en enkätundersökning där totalt 24 kommuner tillfrågats. Med hjälp av teorin 
om markanvisningsmetoder, exploateringsprocessen samt Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
(2014:899) analyserades studiens insamlade data. Därefter jämfördes respondenternas svar gentemot enskild 
kommun samt kommungrupp. Med utgångspunkt att samtliga av de tillfrågade kommunerna besvarat enkäten 
sanningsenligt är anbudsförfarande den totalt dominerande markanvisningsmetoden. Endast kommungrupp 
“mellanstor” har direktanvisning som mest använd metod. Detta strider mot den del av ESO-rapporten “Herren 
på täppan” som genomfördes 2013 som behandlar kommunernas val av markanvisningsmetod. Rapporten, likt 
denna, använde enkäter samt intervjuer för insamling av material. Anledningen till att de olika resultaten om 
markanvisningsmetoder skiljer sig kan bero på diversifieringen av de tillfrågade kommunerna. I ESO-rapporten 
deltog 23 kommuner, varav samtliga, enligt vår kommunindelning kategoriseras som kommungrupp “mellan” 
eller “stor”. Utöver vår kommunindelning, visar SKL att ESO:s 22 av 23 kommuner kategoriseras som “Större 
städer och kommuner nära större stad” samt “Storstäder och storstadsnära kommuner”. Studien har alltså inte 
tagit hänsyn till mindre kommuner. Skillnaden i resultat för denna studien och ESO-rapporten kan även vara att 
den genomfördes 2013 och det har skett både politiska och juridiska ändringar som kan ha haft inverkan på 
kommunernas beslutfattande i användandet av markanvisningsmetoder.  

Studien har påträffat likheter och skillnader i de termer kommunerna använder för att förklara vilken typ av 
markanvisningsmetod som ska tillämpas. En likhet mellan kommunerna är att kommunernas definition på 
respektive markanvisningsmetod är densamma, trots att de använder sig av olika begrepp för metoderna. För att 
underlätta den förvirring som kan uppkomma i dagens begreppshantering skulle man kunna upprätta någon form 
av standardisering av hur kommunerna använder och tillämpar begreppen. Se figur 5 för samtliga påträffade 
varianter av de två huvudförfarandena.  

Anbudsförfarande är en mer resurskrävande markanvisningsmetod i jämförelse med direktanvisning. I 
inledningen till denna studie presenterades en hypotes om att det kunde finnas ett samband mellan val av 
markanvisningsmetod och kommungrupp. Eftersom att anbudsförfarande är en mer resurskrävande metod bör 
andelen kommuner som tillämpar direktanvisning vara större, särskilt i kommungrupp “liten”. Denna studie 
visar att den hypotesen är felaktig. De små kommunerna ger inte intrycket av att ha brist på kunskap för att 
kunna utföra ett fullständigt anbudsförfarande. Inte heller verkar kapital vara en betydande faktor i avgörandet 
av markanvisningsmetod. Antagandet grundar sig i att endast 1 av 24 kommuner svarat att de tar kostnaden för 
att genomföra ett anbudsförfarande i särskild beaktning. Däremot kan man ifrågasätta om det inte är 
underförstått att samtliga kommuner, eller i vardera fall kommungrupp “liten” och “mellanstor” tar hänsyn till 
kostnaden för att genomföra en viss markanvisningsmetod trots att kommunerna inte angivit detta i 
enkätundersökningen.  

Majoriteten av de tillfrågade kommunerna verkar för en god konkurrens samtidigt som de önskar arbeta med en 
etablerad byggaktör. Denne ska kunna påvisa god ekonomi och tidigare utförda projekt. Eftersom att kommunen 
vill ha byggaktörer som kan visa upp en portfolio med utförda projekt kan det bli ett hinder för mindre och nya 
aktörer att etablera sig på marknaden, vilket är ett etiskt dilemma. Detta kriterium kan därför begränsa 
konkurrensen snarare att gynna den.  
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6.1 Slutsats 
Studien har påträffat flertalet begrepp och tvetydigheter som har nämnts hos de deltagande kommunerna 
gällande markanvisningsmetoder. Det kan slutligen konstateras att det behövs en nationell begreppsram för de 
två markanvisningsmetoderna för att öka transparensen på marknaden och således skapa tydligare 
markanvisningsprocesser. Det är även nödvändigt att alltid ta hänsyn till kommunernas storlek, avseende 
demografi eller andra variabler vid forskning eller vidare studier av hur Sveriges kommuner anvisar mark. 
Relevanta ämnen att studera i framtiden kan vara att undersöka varför det skiljer sig i hur olika 
kommungrupper markanvisar, likaså utföra en mer djupgående studie med fler deltagande kommuner samt 
större hänsynstagande till deras markanvisningspolicys.  
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Bilagor  
A. Storstäder och storstadsnära 

kommuner  
 

A1. Storstäder  Kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 
invånare i den största tätorten. 

A2. Pendlingskommun nära storstad 
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

B. Större städer och kommuner 
nära större stad 

 

 
B3. Större stad 

Kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 
invånare i den största tätorten. 

B4. Pendlingskommun nära större stad 
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i en större stad. 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad Kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en större stad. 

C. Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

 

C6. Mindre stad/tätort  

 

Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare 
i den största tätorten. 

 

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 

 

Kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av 
den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun 

 

C8. Landsbygdskommun  

 

Kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största 
tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

 

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring  

 

Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, 
dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ 
restaurang i förhållande till invånarantalet. 

 

Tabell 1. SKL:s kommungruppsindelning baserad på storlek på tätort, närhet till större tätort samt 
pendlingsmönster (SKL, 2017). 
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Danderyds kommun Hudiksvalls kommun 

Oskarshamns kommun Skara kommun 
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Värnamo kommun 

Ystad kommun 

Skellefteå kommun Karlstad kommun 
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Varbergs kommun Växjö kommun 

Faluns kommun Södertäljes kommun 
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Upplands Väsbys kommun Uddevallas kommun 

Linköpings kommun Stockholms stad 
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Borås stad Jönköpings kommun 

Umeå kommun 

Eskilstunas kommun 
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Göteborgs stad Halmstads kommun 

Gävle kommun Trollhättans kommun  
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