
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunstyrelsen 2017-09-25 § 161 

 

 

 

 

Uppföljning sker årligen. Riktlinjerna revideras vid behov av exploateringsenheten  
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Bakgrund 
 
 

Riksdagen beslutade under sommaren 2014 om en ny lag om riktlinjer för kommunala markan-
visningar (SFS 2014:899). De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015, med vissa övergångs-
bestämmelser. 

 

Definition, markanvisning 

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar görs följande definition av vad som avses 
med begreppet markanvisning: 

”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en bygg-
herre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor för-
handla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde 
för bebyggande.” 

En kommun som genomför markanvisningar ska därför anta riktlinjer för denna verksamhet. 
Riktlinjerna ska beskriva ”kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtel-
ser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för mar-
kanvisningar samt principer för markprissättning”. Avtalets innehåll kan variera beroende på 
ett områdes förutsättningar. En kommun som inte genomför några markanvisningar behöver 
heller inte anta riktlinjer.  

Markanvisning förutsätter att marken först ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt 
bolag omfattas inte. Nybro kommun anvisar endast mark med antagen detaljplan, eller där en de-
taljplaneprocess påbörjats. En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen i 
egenskap av myndighet.  

 

Direkt markupplåtelse  

Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar omfattar inte upplåtelse av mark som kom-
munen gör via t.ex. arrende eller tomträttsavtal. Inte heller försäljning av mark som direkt markö-
verlåtelse omfattas.  



Markpris 

 
 
Nybro kommun fastställde 2014 Kommunstyrelsens taxa för försäljning och upplåtande av 
Exploateringsfastigheter, (KF 2014-08-25). Taxan avser både mark för bostäder och för 
verksamheter. Taxan reglerar hur mark prissätts vid försäljningar, oavsett om detta sker via 
direkt marköverlåtelse eller markanvisning. Tillsammans med de riktlinjer som fastställs i 
detta dokument uppfyller de kraven som ställs på kommunen.  

 

I köpeskillingen ingår inte anläggningsavgifter för vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Dessa erläggs av kö-

paren enligt gällande taxor. I köpeskillingen ingår inte heller ett eventuellt skogsvärde, finns ett sådant vär-

deras skogen och en köpare erlägger ett marknadspris för detta. Vidare svarar Exploatören för kostnaderna 

för nödvändig fastighetsbildning samt lagfartsansökan. Exploatören bekostar i normalfallet all ny- och om-

byggnad av infrastruktur som krävs för att den med markanvisningen avsedda exploateringen ska kunna 

genomföras.  



 

Direktanvisning  

Metoden är lämplig när exploatör redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan. Då det 
finns flera intressenter för samma område görs ett urvalsarbete där hänsyn tas till flera kriterier. 
Nybro kommun eftersträvar en blandad bebyggelse och ett varierat utbud av bostäder och verk-
samheter. Med detta menas bland annat olika hustyper, arkitektur, skala och upplåtelseformer för 
att skapa en varierad och levande miljö.  

 

Markanvisningstävling  

Urval sker genom en tävling där alla aktörer ges möjlighet att komma med förslag. Förslagen ska 
utgå från de förutsättningar som kommunen ger. Bedömningen av inkomna förslag görs av en ut-
sedd urvalsgrupp. Markanvisning ges till det förslag som bäst uppfyller kommunens mål.  

 

Anbudsförfarande  

Kommunen erbjuder här mark till försäljning via en öppen anbudsinbjudan. Detta alternativ kan vara aktu-
ellt då kommunen själv står som slutlig hyresgäst av byggnaden för kommunal verksamhet. Marken tillde-
las i detta förfarande det anbud som kommer bäst ut vid värderingen av de olika anbuden i förhållande till, 
på förväg uppsatta kriterier och viktningar av dessa. Vinnande förslag tecknar ett avtal med kommunen för 
att starta genomförandet.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En markanvisning inom detaljplanelagd mark är normalt tidsbegränsad till ca fyra—sex månader. Markan-
visning på mark som genomgår en detaljplaneprocess kan anpassas tidsmässigt till beräknad tidplan. 

Köpekontrakt tecknas under förutsättning att Exploatören sökt och fått sitt bygglov samt startbesked bevil-
jat. Bygglovet ska sökas på projekt i överensstämmelse med detaljplanens intentioner.  

Tillträde sker  i normalfallet närmaste månadsskifte efter att Exploatören uppvisat beviljat bygglov och 
startbesked 

För markanvisningen betalar Exploatören normalt 10 procent av det slutliga försäljningspriset. Avgiften 
avräknas kommande köpeskilling. Markanvisningsavgiften återbetalas inte om köpekontrakt inte under-
tecknas.  

Kommunen kan medge en förlängning av markanvisningen. En förutsättning för förlängning är att Exploa-
tören aktivt har drivit projektet och förseningen inte beror på denne. Då markanvisningen upphör ska köpe-
kontrakt tecknas. Om köpekontrakt inte kan träffas har kommunen rätt att anvisa marken till en annan part.  

 

 

Övriga villkor 
 

 Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning. 

 

 Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlå-
telse till närstående företag. 

 

 Det är först när det slutliga köpekontraktet är tecknat, som Exploatören betalar hela priset 
(minus erlagd markanvisningsavgift). Efter det är det möjligt för Exploatören att lagfara 
och inteckna fastigheten. 

 

 Inom vissa områden ställer kommunen krav på byggnation genom ett exploateringsåtagande. Exploa-
tören är då skyldig att uppföra byggnad/er på fastigheten inom en viss tid från köpekontraktets under-
tecknande. Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när slutbesked kan uppvisas. Om byggnads-
skyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har kommunen rätt att kräva årligt vite om motsvarande 
10-20  % av köpeskillingen till det datum godkänt slutbesked inkommer.  

 

 

 



Reservationsavtal 

 

 
Ett reservationsavtal är en överenskommelse mellan kommunen och en Exploatör som ger Exploatören 

rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med kommunen om köp av mark inom ett definierat om-

råde.  

Reservationstiden är begränsad till maximalt 2 månader och kan förlängas högst 1 gång.  Exploatö-

ren betalar inget för en reservation.  

 

 

 



All mark som säljs för verksamhetsändamål är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, och avloppsnät. 

Verksamhetsmark säljs i normalfallet som råmark, men i vissa områden kan grovplanerad mark finnas. 

För att möta verksamhetsutövarens behov är marken i normalfallet inte avstyckad innan försäljning sker.  

Verksamhetsutövare som är intresserade av verksamhetsmark kontaktar kommunen. Om kommunen väl-

jer att gå vidare i processen sker en förhandling, därefter tecknas köpekontrakt.  Försäljning kan föregås 

av ett reservationsavtal.  

Inom vissa verksamhetsområden ställer kommunen krav på byggnation. Verksamhetsutövaren är då skyl-

dig att uppföra industribyggnad på fastigheten inom 12 månader från köpekontraktets undertecknande. 

Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när slutbesked kan uppvisas. Om byggnadsskyldigheten inte 

är uppfylld inom angiven tid har kommunen rätt att kräva årligt vite om motsvarande 10– 20 % av köpe-

skillingen till det datum godkänt slutbesked inkommer.  

 

Övriga villkor 

Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma att tillämpas. 

Beslut om anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. 

 

Reservationsavtal 
 
Ett reservationsavtal är en överenskommelse mellan kommunen och en verksamhetsutövare som ger verk-

samhetsutövaren rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med kommunen om köp av mark inom ett 

verksamhetsområde. 

Reservationstiden är begränsad till maximalt 3 månader och kan förlängas högst 2 gånger.  

 

 



 

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Avtalet tecknas mellan kommunen och 

fastighetsägaren/exploatören till det markområde som enligt detaljplanen avses exploateras och reglerar 

ekonomiska åtaganden, eventuella markregleringar och andra frågor som har betydelse för genomförandet 

av detaljplanen.  

 

Ett exploateringsavtal tecknas innan, eller i samband med undertecknandet av ett plankostnadsavtal. Ex-

ploateringsavtalet ska klargöra kostnads- och ansvarsfördelning avseende de kommande planerings- och 

genomförandefrågorna. Exploateringsavtalet innehåller inga formuleringar om överlåtelse av mark från 

kommunen till exploatören, i övrigt kan det liknas vid ett markanvisningsavtal. 

 

Villkor 
Exploatören ska bekosta utbyggnad och ombyggnad av allmän plats och andra allmänna anläggningar som 

är nödvändiga för detaljplanens genomförande. Exploatören ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför 

detaljplaneområdet om de är nödvändiga för den kommande exploateringen. Exploatörens åtaganden i 

detta avseende ska stå i rimlig proportion till dennes nytta av detaljplanen.  

I normalfallet svarar Exploatören för:  

 Samtliga kostnader för iordningställande av kvartersmark  

 Projektering och byggnation av gator och allmän platsmark som krävs för att exploateringen ska 

kunna genomföras  

 Kostnader för om-, utbyggnad och anpassning av allmänna anläggningar inom och i direkt anslut-

ning till exploateringsområdet som krävs för en ändamålsenlig anslutning  

 

Om kommunen genom avtal med staten ska bidra till finansieringen av infrastruktursatsningar, som t ex 

vägar, ska Exploatören medfinansiera kommunens åtaganden. 

 

Exploatören svarar även för anläggningsavgifter samt avgifter för fastighetsbildning.  

 



 


