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RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV 
KOMMUNENS MARK 

 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen 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.  

Bakgrund 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar träder i kraft den 1 januari 

2015. I och med den nya lagen ska alla kommuner som genomför markanvisningar anta 

riktlinjer för markanvisning.  

Syfte 

Det övergripande syftet med riktlinjer för markanvisning är att skapa transparens och ökad 

tydlighet i byggrocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas eller 

upplåtas för nya byggnader. Genom att inkludera riktlinjer för övrig försäljning av 

kommunal mark ökar kommunen sin tydlighet ytterligare mot byggherrar och andra 

intressenter. Riktlinjer ger även en tydlighet för handläggarna och minskar 

handläggningstiden.  

Utgångspunkter  

Det finns två olika markanvisningssituationer: markanvisning förenad med upprättande av 

detaljplan och markanvisning enligt gällande detaljplan.  

Det finns även fyra olika försäljningssituationer: försäljning av mark som markanvisats 

genom överlåtelseavtal, försäljning av verksamhetstomt, försäljning av småhustomt samt 

försäljning av övrig mark.  

Markanvisning förenad med upprättande av detaljplan 

 Markanvisning är begränsad till två år.  

 Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanarbete och 

projektering. 

 Byggherren anlägger och bekostar utbyggnad av kvartersmark för bostäder.  

 Byggherren finansierar anläggande av allmänna platser och redovisar erhållen 

bankgaranti. I vissa fall inkluderas kostnader för anläggande av allmänna platser i 

köpeskillingen t.ex. vid redan utbyggda gator.  

 Byggherren bekostar nödvändig lantmäteriförrättning vid bildande av fastighet för 

bostäder.  

 Byggherren står för plankostnaden genom planavtal.  
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 Byggherren får inte överlåta markanvisningsavtalet till annan part utan 

kommunstyrelsens godkännande. 

Markanvisning i enlighet med gällande detaljplan 

 Markanvisning är begränsad till två år. Markanvisningen kan återtas om byggherren 

inte lämnat in en komplett ansökan om bygglov inom 18 månader eller om det är 

uppenbart att byggherren inte avser att bebygga fastigheten. Förlängning kan 

medges om förseningen inte beror på byggherren.  

 Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med projektering. 

 Byggherren anlägger och bekostar utbyggnad av kvartersmark för bostäder.  

 Kommunens tidigare kostnader för anläggande av allmänna platser inkluderas i 

köpeskillingen. 

 Byggherren bekostar nödvändig lantmäteriförrättning vid bildande av fastighet för 

bostäder.  

 Plankostnaden tas ut vid bygglov. 

 Byggherren får inte överlåta markanvisningsavtalet till annan part utan 

kommunstyrelsens godkännande. 

Försäljning av mark som markanvisats med överlåtelseavtal 

 Marköverlåtelseavtal tecknas med villkor om att byggnation ska ha påbörjats inom 

18 månader. Om villkoret inte uppfylls återgår köpet. 

 Handpenning om 10 procent betalas mot faktura från kommunen inom 30 dagar 

efter undertecknande av köpekontrakt. 

 Resterande köpeskillingen betalas då villkoret om påbörjad byggnation är uppfyllt 

och eventuell lantmäteriförrättning har vunnit laga kraft. Köpeskillingen betalas mot 

faktura från kommunen inom 30 dagar. 

 När köpeskillingen är betald ska köpebrev utfärdas. 

 Tillträde sker då handpenning betalats och eventuell lantmäteriförrättning vunnit 

laga kraft.  

Försäljning av verksamhetstomter 

 Köpekontrakt tecknas med tre villkor: 

 en komplett ansökan om bygglov för bygglovspliktig verksamhet ska vara 

inlämnad inom 6 månader från undertecknat köpekontrakt och 

 byggnation ska vara påbörjad inom 12 månader och färdigställd inom 18 

månader. 

Om villkoren inte uppfylls återgår köpet. 
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 Eventuell nödvändig lantmäteriförrättning betalas av köparen. 

 Handpenning om 10 procent betalas mot faktura från kommunen inom 30 dagar 

efter undertecknande av köpekontrakt.  

 Den totala köpeskillingen betalas då villkoren är uppfyllda och eventuell 

lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Köpeskillingen betalas mot faktura från 

kommunen inom 30 dagar. 

 När köpeskillingen är betald ska köpebrev utfärdas. 

 Tillträde sker då handpenningen är betald och eventuell lantmäteriförrättning vunnit 

laga kraft. 

Försäljning av småhustomter 
 

 Köpekontrakt tecknas med två villkor: 

 en komplett ansökan om bygglov ska vara inlämnad inom 6 månader från 

undertecknat köpekontrakt och 

 byggnation ska vara påbörjad inom 12 månader. 

Om villkoren inte uppfylls återgår köpet. 

 

 Eventuell nödvändig lantmäteriförrättning för bildande av småhustomten betalas av 

kommunen. 

 Handpenning om 5000 kr betalas mot faktura från kommunen inom 30 dagar efter 

undertecknande av köpekontrakt.  

 Resterande del av köpeskillingen betalas mot faktura från kommunen inom 30 

dagar då villkoren är uppfyllda. 

 När köpeskilling är betald i sin helhet ska köpebrev utfärdas. 

 Tillträde sker då handpenningen kommit kommunen till handa. 

Försäljning av övrig mark 

 Hela köpeskillingen betalas mot faktura från kommunen inom 30 dagar efter 

undertecknande av köpekontrakt. Vid lantmäteriförrättning betalas köpeskillingen 

då förrättningen vunnit laga kraft.  

 Eventuell nödvändig lantmäteriförrättning betalas av köparen. 

 Vid behov upprättas köpebrev då köpeskillingen är betald.  

 Tillträde sker då köpebrev upprättas eller då eventuell lantmäteriförrättning vunnit 

laga kraft.  
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Principer för markprissättning 

Prissättning av mark sker på fyra olika sätt: 

 Anbudsförfarande 

 Ett enklare tillvägagångssätt än markanvisningstävling. Priset är den avgörande 

faktorn. 

 Markanvisningstävling 

 En tävling där kommunen ställer större krav på byggherren och där priset inte 

är den avgörande faktorn. Priset för marken fastställs genom en oberoende 

värdering.  

 Direktanvisning 

 En direktanvisning föregås inte av ett anbudsförfarande. Priset fastställs utifrån 

en oberoende värdering. 

 Taxa 

 Kommunala småhustomter och verksamhetstomter säljs till en av 

kommunfullmäktige fastställd taxa.  

 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning och 
försäljning av kommunens mark 

Markanvisning  

Intresseanmälan 

En intresseanmälan kan lämnas till kommunen spontant, till följd av en 

markanvisningstävling eller ett anbudsförfarande. Intresseanmälan lämnas genom e-post 

eller brev till mex@mark.se eller Marks kommun, Bygg- och miljökontoret, Exploatering, 

511 80 KINNA. Intresseanmälan handläggs därefter av en exploatering (MEX) på Bygg- och 

miljökontoret.  

De handlingar som alltid ska bifogas intresseanmälan är redovisning av byggherrens 

förutsättningar och ekonomi för att kunna genomföra projektet samt illustrationer på 

tilltänkt bebyggelse. 

Vid markanvisningstävling och anbudsförfarande kan särskilda krav på handlingar ställas vid 

varje enskilt tillfälle. Vid spontan intresseanmälan kan dessa handlingar inlämnas i ett 

senare skede.  

Anbudsförfarande 

Vid ett anbudsförfarande bedömer kommunens tjänstemän de inkomna anbuden utifrån 

uppställda villkor i anbudsförfrågan och där är priset den avgörande faktorn. 

Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen eller av den som har delegation. 

Anbudsförfrågan ska annonseras och vara öppen under minst 4 veckor. Handläggningstiden 

av ett beslut om tilldelning och avtalstecknande är ca 6 veckor och är beroende av 

kommunstyrelsens sammanträden.    
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Markanvisningstävling 

Vid markanvisningstävling bedömer kommunen inkomna tävlingsbidrag utifrån fyra 

kriterier: 

 arkitektur och kvalitet 

 bostädernas attraktivetet 

 ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet  

 genomförbarhet 

För specifika områden kan även andra aspekter vara betydelsefulla.  

Bedömingen görs av en bedömningsgrupp bestående av kommunens tjänstemän.  

Kommunstyrelsen fattar beslut om vinnande tävlingsbidrag och vem som tilldelas 

markanvisning. En markanvisningstävling ska pågå minst 10 veckor. Beslut om vinnare 

fattas inom ca 6 veckor efter tävlingens utgång och är beroende av kommunstyrelsens 

sammanträden. Markanvisningsavtal tecknas av kommunstyrelsen eller av den som har 

delegation.  

Direkttilldelning 

Vid spontan intresseanmälan tar exploatering (MEX) fram förslag på lämplig mark för 

bebyggelsekonceptet. Detta görs med hjälp av översiktsplan, fördjupad översiktsplan, 

planprogram och detaljplan. Om kommunen äger lämplig mark går kommunen vidare med 

byggherrens intresseanmälan. Kommunstyrelsen eller den som har delegation tecknar 

markanvisningsavtal. Avtal bör kunna tecknas inom ca 12 veckor från intresseanmälan.  

Försäljning av verksamhetstomter 

En intresseanmälan görs genom e-post eller via brev till mex@mark.se eller Marks 

kommun, Bygg- och miljökontoret, Exploatering, 511 80 KINNA. Intresseanmälan 

handläggs därefter av exploatering (MEX) på Bygg- och miljökontoret. De handlingar som 

alltid ska lämnas tillsammans med intresseanmälan är önskemål om tomtstorlek, ort eller 

specifik tomt samt en beskrivning av verksamheten och tänkt bebyggelse.  

Exploatering (MEX) tar fram förslag på lämpliga tomter för verksamheten utifrån 

kommunens markinnehav, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram och 

detaljplan.  

Vid fler förfrågningar på samma tomt tilldelas den som först inkommit med intresseanmälan 

om förslaget är lämpligt för tomten. Byggherren ska redovisa illustrationer på tilltänkt 

bebyggelse innan köpekontrakt tecknas. Försäljning sker till fastställd taxa. Köpekontrakt 

tecknas av kommunstyrelsen eller av den som har delegation. Handläggningstiden är ca 4 

veckor från intresseanmälan med kompletta handlingar.  
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Försäljning av småhustomter 

Småhustomter förmedlas genom tomtkön i enlighet med Regler för kommunens tomtkö 

(Kommunal författningssamling 272_1).  

Vid intresse av en viss småhustomt skickas en intresseanmälan genom e-post eller brev till 

mex@mark.se eller Marks kommun, Bygg- och miljökontoret, Exploatering, 511 80 KINNA. 

Intresseanmälan handläggs därefter av exploatering (MEX) på Bygg- och miljökontoret. 

Försäljning sker till fastställd taxa. Köpekontrakt tecknas av kommunstyrelsen eller av den 

som har delegation. Handläggningstiden är ca 4 veckor.  

Försäljning av övrig mark 

Vid intresse av att köpa övrig mark av kommunen kontaktas exploatering (MEX) via e-post, 

brev eller telefon. Intresseanmälan handläggs därefter av exploatering (MEX) på Bygg- och 

miljökontoret. 

Exploatering (MEX) bedömer om en försäljning är lämplig med hänsyn tagen till 

översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplan men också till om det finns 

något annat syfte med att kommunen ska fortsätt äga marken. Exploatering(MEX) bedömer 

marknadsvärdet genom att göra en jämförelse med liknande försäljningar. Om det är svårt 

att bedöma marknadsvärdet ska en oberoende värdering utföras. Handläggningstiden är ca 

8 veckor innan eventuellt köpekontrakt kan tecknas. Köpekontrakt tecknas av 

kommunstyrelsen eller av den som har delegation.  

Större skiften av skogsmark, jordbruksmark eller andra markområden som bedöms ha ett 

större värde och där fler kan vara intresserade direkttilldelas inte. I dessa fall ska ett 

anbudsförfarande ligga till grund för en försäljning. Försäljning av mark med byggnad sker 

normalt via mäklare.  

Ansvar 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för markanvisning och försäljning av 

kommunens mark.  

En översyn av riktlinjerna sker varje mandatperiod.  

Kommunstyrelsen eller den som har delegation beslutar om markanvisning och 

försäljning av mark.  

 


