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Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   
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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.  

I lagen (SFS 2014:899) 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 byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande.” 

Vidare slås i 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 markanvisning ska gå till utan det står 
kommunen fritt att själv 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”. När kommun t.ex. säljer 
en tomt för villabebyggelse innehåller inte försäljningsprocessen en period där 
köparen och kommunen förhandlar om byggnadens utformning utan tomten säljs 
genom en direkt marköverlåtelse. 

Markpris 
Planlagd mark prissätts med utgångspunkt i en aktuell fastighetsvärdering. Markpris 
kan även framgå av särskilt KF- alternativt KS-beslut om sådant beslut fattats. 

Metoder för markanvisning 
Mark som kommunen avser att sälja för bostadsändamål planläggs innan den gör 
tillgänglig för försäljning. Kommunen tecknar inte avtal om försäljning av mark innan 
planläggning är genomförd. När det gäller mark för verksamhet kan avtal om 
försäljning tecknas även innan planläggning. 
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Valet av metod för att inleda en markanvisning kan vara olika men följande metoder 
är de som Lekebergs kommun använder sig av: 

Urval  

Information om mark som är tillgänglig för försäljning publiceras på www.lekeberg.se 
så att informationen finns tillgänglig för alla. Den publicerade informationen 
innehåller uppgifter om plats, pris, planförutsättningar samt vad kommunen kan 
tänka sig för bebyggelse (om detta avviker från det detaljplanelagda avseende 
våningsantal, bebyggelsetäthet och upplåtelseform) så att alla har samma 
förutsättningar att överväga möjligheten att bygga. 

När en tomt tillgängliggörs på www.lekeberg.se kan den som vill anmäla intresse för 
tomten under en tid om 3 månader och få samma köplats för tomten som övriga som 
anmält intresse under perioden. Efter 3 månader tillämpas köplacering av eventuella 
intressenter utifrån när intresseanmälan inkommer. 

Då det finns flera intressenter för samma område görs ett urvalsarbete där hänsyn 
tas till flera kriterier. Urvalet tar hänsyn till t.ex. framtida boendekostnader, tidigare 
genomförda projekt samt nytänkande eller engagemang för att skapa bra livs-, 
boende-, verksamhets- och stadsmiljöer. Både små och stora byggherrar, lokala och 
nationella/internationella, ska ges möjlighet att delta i Lekebergs utveckling. 
Lekeberg kommun eftersträvar även en blandad bebyggelse med olika hustyper, 
arkitektur, skala och upplåtelseformer för att skapa en varierad och levande miljö. 

Markanvisningstävling  

En markanvisningstävling 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 reservationsavtal med kommunen för att starta 
genomförandet av förslaget. Vid en markavisningstävling kan detaljplaneläggning av 
den aktuella tomten genomföras efter genomförd tävling. 

Anbudsinbjudan 
Kommunen erbjuder här mark till försäljning via en öppen anbudsinbjudan. Detta 
alternativ kan vara aktuellt då kommunen själv står som slutlig hyresgäst av 
fastigheten och byggnaden för kommunal verksamhet. Marken tilldelas i detta 
förvarande det anbud som kommer bäst ut vid värderingen av de olika anbuden i 
förhållande till, på förväg uppsatta kriterier och viktningar av dessa. 

Direktanvisning  

Vid direktanvisning kan motivet till val av byggherre vara att öka konkurrensen, det 
vill säga att marktilldelningen går till en byggherre som saknar projekt i kommunen 
eller för att just den byggherren har ett intressant koncept som Lekebergs kommun 
vill möjliggöra. 

http://www.lekeberg.se/
http://www.lekeberg.se/

