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Bakgrund
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
(SFS 2014:899) som har betydelse för kommunerna när det gäller markanvisningar. De nya reglerna
gäller från den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommuner som ej använder
markanvisningsavtal behöver ej antaga riktlinjer.

Definition, markanvisning
I den nya lagen (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunal markanvisning görs följande definition av
vad som avses med begreppet markanvisning:
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst, av kommunen ägt
markområde för bebyggande.
Vidare slår lagen fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för denna
verksamhet. Riktlinjerna ska beskriva ”kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning”.

Lagen definierar inte hur arbetet med markanvisningar ska gå till utan det står kommunen fritt att själv
välja att forma sina processer så länge dessa beskrivs i fastslagna riktlinjer. Markanvisning förutsätter
att marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av
denna definition.

Direkt markupplåtelse eller marköverlåtelse
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar omfattar inte sådan direkt upplåtelse av mark som
kommunen gör via arrende eller tomträttsavtal. Inte heller försäljning av mark som direkt
marköverlåtelse omfattas av denna lag. Skälet till detta är att en markupplåtelse eller marköverlåtelse
som sker direkt inte föregås av att byggherren har ”ensamrätt att under en begränsad tid och under
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse”. Ett exempel på när Tierps
kommun genomför en direkt marköverlåtelse är vid försäljning av villatomtmark. Kommunen är inte
med i processen att förhandla om byggnadens utformning eller läge utan detta lämnas att beslutas av
den nya markägaren.

Tierps kommuns modell för markanvisning
Det vanligaste sättet att bedriva markanvisning på bland Sveriges kommuner ar att mark, som ännu
inte detaljplanerats för sitt avsedda ändamål, säljs till en köpare via ett markanvisningsavtal.
Kommunen får då direkt en intäkt för försäljningen av marken, men förlorar samtidigt kontrollen över
takten på genomförandet – detta avgörs av den nya ägarens inställning, kapacitet och ekonomi.
Markanvisningsavtalet reglerar bland annat arbetet med att arbeta fram en detaljplan som sedan ska
möjliggöra den bebyggelse som köparen har för avsikt att genomföra. Kommun har ett stort intresse
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av att bebyggelsen slutligen stämmer överens med de löften som ställdes upp av köparen i början på
processen och säkerställer därför detta i avtalet.
Tierps kommun har god tillgång på mark för nyetableringar – marken är prisvärd och
etableringskostnaderna låga. Den kommunala organisationen handlägger ärenden snabbt och
effektivt. Ett positivt företagarklimat, bra infrastruktur med närhet till Stockholm, Arlanda, Uppsala,
Gävle och resten av världen utmärker Tierp och skapar möjligheter.
Tierps kommuns modell bygger på en kedjereaktion med tre steg:
•

Marknadsföring

•

Markanvisningsavtal- för att säkerställa att marken bebyggs och inte ”läggs på lager”
och samtidigt kunna påverka byggnadernas utformning och bostädernas
upplåtelseform

•

Köpeavtal

Modellen beskrivs närmare under rubriken ”Etableringsprocess”.

Markpris
Tierps kommun har i Kommunfullmäktige antagit en taxa. Kommunens taxa reglerar hur tomter och
mark prissätts vid försäljningar, Vid de tillfällen som taxan inte kan tillämpas följer kommunen SKL
rekommendationer att anlita en oberoende värderingsman som fastställer ett pris som tillämpas
oavsett om dessa sker via direkt marköverlåtelse eller markanvisningar. Tillsammans med de riktlinjer
som fastställs i detta dokument uppfylls de krav som ställs på kommunen i lagen om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899).

Etableringsprocessen
Tierps kommun ska genomföra markanvisningar genom en etableringsprocess som följer tre steg:
Marknadsföring, markanvisningsavtal och köpeavtal. Kedjan ska se lika ut vid samtliga
markanvisningar men marknadsföringen kan se olika ut beroende på vilken typ av område som det
gäller.

Marknadsföring:
Tierps kommun ligger i en expansiv region med direkt närhet till flera stora städer, och med närheten till

Arlanda, Stockholm och Mälardalen. Våra platsegenskaper är det som gör kommunen intressant och
prisbilden är väldigt annorlunda jämfört exempelvis Uppsala och Tierp erbjuder snabb hantering av
beslutsvägar. Kommunen erbjuder utmärkta möjligheter för boende och företagande.
Under hösten tog Tierps kommun, tillsammans med näringsliv och invånare, fram en ny vision. I
denna nämns en befolkningsökning på en procent per år, motsvarande 200 invånare. Med den
tillväxttakten passerar kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler
arbetstillfällen och bättre offentlig och kommersiell service.

5

Marknadsföring av Tierps kommun och områden möjliga för exploatering sker via flera kanaler som
ex, fastighetsmässor, riktad säljinsats, reklam och nätverk.
En del av marknadsföringen kan vara en markanvisningstävling som vänder sig till exploatörer som vill
vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur
ett område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen ger. Vinnande
förslag tecknar ett markanvisningsavtal med kommunen för att starta genomförandet av förslaget.
Eventuella urval eller anbudsförfarande ska ske genom öppen anbudsinbjudan som kan vara aktuellt
då kommunen själv står som slutlig hyresgäst av fastigheten eller byggnad för kommunal verksamhet.
Marken tilldelas här det anbud som kommer bäst ut vid värdering av de olika anbuden i förhållande till,
på förväg uppsatta kriterier och prioriteringsordning av dessa. Vinnande förslag tecknar ett
markanvisningsavtal med kommunen för att starta genomförandet av förslaget.
Direktanvisning kan ske om det motiveras av att val av byggherre t.ex. ökar konkurrensen eller har ett
koncept som kommunen vill möjliggöra.

Markanvisningsavtal:
Markanvisningsavtalet är ett avtal mellan Tierps kommun och byggherren som är tidbegränsat efter de
förutsättningar som finns i det enskilda fallet, oftast 6-12 månader. Avtalet innebär att kommunen
förbinder sig att sälja marken till byggherren under förutsättning att villkoren i avtalet uppfylls inom
angiven tid. Tre villkor som alltid tas med i markanvisningsavtalet är:
•

Att markanvisningsavtalet blir godkänt av kommunstyrelsen

•

Söka och få beviljat bygglov för projekt i överenskommelse med avtalet

•

Påbörja byggnation på anvisad mark

Uppfylls de uppställda kraven inom utsatt tid övergår markanvisningen i tecknandet av ett
köpekontrakt.

Köpekontrakt:
Tierps kommun ser på köpekontraktet som ett verkställande av markanvisningsavtalet. Det är först när
det slutgiltiga köpekontraktet är tecknat som byggherren betalar slutsumman av priset (minus
eventuella redan nerlagda kostnader). Efter detta är det möjligt för byggherren att få lagfart och
inteckna fastigheten.
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Källförteckning


(SFS 2014:899) Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar.



Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 14:46



Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 14:36



Tierps kommuns marktaxa tagen av Kommunfullmäktige §131/ 2013.



Boverket. Marknadsrapport Mars 2015



Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess
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